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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 4

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
z 8. zasadnutia Výboru v mestskej

Prítomní: podl'a priloženej

prezenčnej

časti č.

4, konaného

listiny

Miesto konania: MsÚ Prešov, Jarková č. 24
Program:

J.
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dňa

03. októbra 2016
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Otvorenie a privítanie hostí
Informácia o odpovediach a stanoviskách Mestskébo úradu v Prešove
Požiadavky občanov
E-mailové a písomné požiadavky občanov
Stanoviská VMČ 4
Požiadavky poslancov VMČ
Záver

lf5 7 1/ ZP 17

Informácia o stanoviskách Mestského úradu v Prešove
Predsedníčka VMČ Ing. Fedorčíková informovala o odpovediach z MsÚ a materiáloch, ktoré
prichádzajú na vedomie pre VMČ. Najbli žšie zasadnutie výboru je 7. novembra 2016.

Požiadavky prítomných
1. p.
I.

občanov

Dajča

Lavička

pri divadle na stromoradí stále nie je opravená.
VMČ žiada: Opravit' uvedenú lavičku a VMČ zaslat' mailom fotodokumentáciu
po oprave.
2. Dlažba na ulici Svätoplukovej je nebezpečná z dôvodu poškodeni a, došlo tam k pádom
starších ľudí.
VMČ žiada: V rámci údržby zdokumentovat' a opravil' porfýrovú dlažbu.
3. Ulica Moyzesova chýba VOK v zozname pre jesenné upratovanie.
Priama odpoved': Predsedníčka VMČ mailom požiada o doplnenie VOK - u.
2. p.Osavčuk
l, Požiadavky p. Osavčuka viď. mailové požiadavky.
VMČ stanoviská pri mailovýcb požiadavkách.
3. p. Alberty
l, Vakom štádiu je riešenie problému skleník na ulici Hlavnej, kde bol súdny spor, ktorý
majiteľ nehnutel'nosti prehral a uvedenú nehnutel'nosť mal dať do stavu, aký mu
stanovili pamiatkari .
VMČ žiada o informáciu a oboznámit' občana.
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Pavlovičovo námestie č. 34-38 - chátrajúca stavba - je možné oslovil' majiteľa
budovy, aby ju dal do náležitého stavu.
VMČ žiada preverit' stav nehnutel'nosti z dôvodu bezpečnosti obyvatel'ov.
V prípade, ak je možné predpokladat', že stav budovy je nebezpečný zaujat'
príslušné stanovisko. S riešením oboznámit' VMČ.
3. 17. Novembra - Francisciho je poškodený chodník.
VMČ žiada zaradit' do plánu bežnej údržby.

2.

4. p. Bekeč
1. Poďakovanie za opravu kanalizácie na Slovenskej ulici.
VMČ berie na vedomie.
2. Pri Muču na ulici Konštantínovej stojí voda pri daždi, prečo ak opravovali kanali záciu
na Slovenskej ju neopravili aj na Konštantínovej.
VMČ žiada uvedenú skutočnost' preverit' a opravit' ako bavarijný stav.
3. Pri Muču na ulici Konštantinovej riešil' parkovanie motorových vozidiel podľa
dopravného z načenia ..
VMČ žiada MsP, aby uvedené kontroly pravidelne vykonávala a nesprávne
parkovanie riešila.
4. Ulica Špitálska dochádza k vynášaniu blata na ulicu Konštantínovu.
VMČ žiada MsP o kontrolu a riešenie vodičov a majitel'ov pozemkov, z ktorých
dochádza k znečist'ovaniu .

s.

p. Zacharová

l.

Poďakovanie

MsP za prácu.
VMČ berie na vedomie.
2. Je možné, aby na národnostnej škole na uli ci Sládkovičovej bola zriadená slovenská
trieda? Ak áno tak, čo je všetko nutné vykonal' pre jej otvorenie.
VMČ žiada preverit' túto možnosť v spolupráci s OŠaTK a informácie doložit' na
vedomie VMČ a p. Zacharovej.
6. p. Greš
1. Ulica Kúpeľná č. 7 - 9 chýba verejn é osvetleni e a chýbajú parkovacie miesta.
VMČ žiada doplnit' svetelné body v danej lokalite a zapracovat' parkovacie
miesta v riešení statickej dopravy.
2. Stromy v uvedenej lokalite sú naklonené a potrebujú orez.
VMČ žiada orezat', ak nedôjde k orezu ešte tento rok, zaradit' orez na
nasledujúce obdobie a informovat' VMČ.
3. V uvedenej lokalite sa stretávajú neprispôsobiví o bčani a.
VMČ žiada MsP o kontrolu a riešenie, hlavne v nočných hodinách.
7. p. Bartožík
l. Pri rekonštrukcii chodníka na ul. Slovenskej došlo k poškodeniu mojej nehnuteľnosti,
preto žiadam, aby pracovníci zodpovední za dozor sa dostavili na uvedené miesto
a mesto ako objednávateľ, zárov eň ako zodpovedná in štitúcia uvedené nedostatky
odstránila a nehnuteľnosť dala do pôvodného stavu. K uvedenému chcem ešte
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podotknúť,

že na viacerých miestach po dÍžke chodníka došlo k vyvráteniu
obrubníkov, ktoré ho lemujú. Bolo by vhodné, aby mesto reklamovalo uvedenú
rekonštrukciu.
VMČ žiada uviest' požiadavky p. Bartožíka do náležitého stavu a písomne
informovat' VMČ.
2. Triedený odpad pracovníci zodpovední za jeho odvoz nevykonávajú podľa
harmonogramu, ktorý nám bol doručený na ul. Slovenskú.
VMČ žiada informáciu, prečo sa nedodržuje harmonogram vývozu separovaného
zberu \' uvedenej lokalite.
8. p. Škerlík
I. Za posledné tri roky opakovane žiadam o vianočnú výzdobu ul. Svätoplukovej .
Dúfam, že sa tohtoročná výzdoba uskutoční, nakoľko je to peší ťah k Františkánskemu
námestiu, Záhrade umenia, k Stromoradiu a k časti Táborisko. Z tohto hľadiska tu vo
večerných a nočných hodinách prejde veľa ľudí, ktori si zaslúžia prežívať vianočnú
a novoročnú atmosféru.
VMČ žiada opätovne vyzdobit' uJ. Svätoplukovú.
2. Priechod pre chodcov od ul. Svätoplukovej k Stromoradiu vyznačiť z hľadiska
bezpečnosti chodcov v celej šírke vozovky smerujúcej k Stromoradiu.
VMČ žiada rieš it' dopravné značenie a s výsledkom oboznámit' VMČ.
9. p. KovalčÍnová
l. Aký stav je s riešením odvodnenia Pavlovičovo námestie.
VMČ priamo odpovedal na zasadnutí.
2. Smetné koše na nábreží Torysy chýbajú a po stromoch sú navešané vrecia s odpadom.
Uvedená lokalita je od mosta Obrancov mieru po VŠ areál.
VMČ žiada vyčistit' uvedené priestranstvo a umiestnil' koše na odpad.
3. Vo vnútrobloku Pavlovičovo námestie 42 - 44 sú na vozovke výmole.
VMČ žiada opravil' z bežnej údržby.
10. p. Podrazová
I. Chodník na ul. J. Borodáča je znečistený lístím zo stromov z areálu Súkromného
evanjelického gymnázia.
VMČ žiada MsP o kontrolu a riešenie.
2. Na ul. J. Borodáča pri osvetovom stredisku došlo k pádu konára zo stromu. Týmto sa
chcem opýtať, či odstránenie konára a následná úprava stromu je v súlade s normami
pre takúto prácu.
VMČ žiada písomnú odpoved' s fotodokumentáciou stromu po oreze.
ll. p. Tkáč
I. Vakom štádiu je môj návrh riešenia jednosmeriek na Táborisku.
VMČ priamo odpovedal na zasadnutí.
2. Na stromoradí chýbajú lavičky a smetné koše.
VMČ žiada preverit' aktuálny stav a doplnil' chýbajúce lavičky a smetné koše.
3. Vstup na cintorín je neupravený, okolo múra je plno buriny.
VMC žiada vyčistil' a upravil' vstup na cintorín.
4. Múr okolo cintorína opadáva.
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VMČ žiada zrealizovat' opravu uvedeného múra.
5. Na ul. Kuzmányho je neviditeľne označený cyklistický chodník od cesty.
VMČ priamo odpovedal na zasadnutí.

E-mailové a písomné požiadavky

občanov

Písomné požiadavky: VMČ neobdržal
Emailové požiadavky

občanov:

1. p. Pribulová • e-mail zo

dňa

02.09.2016

Mgr. Lenka Pribulová
Mesto Prešov
27.09.2016
Žiadosť:

Žiadame mesto Prešov o pomoc pri riešení nižšie spomenutých problémov na ulici
17.novembra,ulice MDŽ a Sedliackeho povstania.
l.chodník na ulici MDŽ - časť orientovaná k budove bývalého Stavoprojektu (je v
dezolátnom stave a v zimných i letných mesiacoch dochádza k úrazom najmä u starších
ľudí)

VMČ žiada zaradit' do plánu bežnej údržby.

2. odpadkové koše a oprava chodníka, tiež v dezolátnej časti, v miestach od mostov
Duchnovičovo námestie po univerzitný most smerujúci k zimnému štadiónu
VMČ žiada osadenie košov na nábrežie Torysy a navrhuje chodník zaradit' do
komplexnej rekonštrukcie po most cez ulicu J. Pavla II.
3. úprava krikov a vyčistenie prírodnej časti v okolí sochy Alexandra Duchnoviča(pod
krikmi v blízkosti sochy sa združujú bezdomovci, ak je možné túto čast krovu preriediť a tak
presvetliť, aby tam nedochádzalo k znečisťovaniu.
VMČ žiada zeleň upravit' do náležitého stavu.
4. umelý trávnik pre outdorové cvičisko na ulici Sedliackeho povstania (v daždivých
mesiacoch spodnú časť tvori blato a v lete je to prach)
VMČ žiada preverit' ako ihrisko malo byt' zrealizované, či realizácia prebehla správne
podľa projektovej dokumentácie a následne zistiť či nie je možné uplatniť reklamáciu
na uvedené dielo.

F - MsÚ/SP-O 1/2611
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S.lavičky pre vnútroblok 17.novembra a MDŽ - inštalovať do vnútrobloku hlavne k
veľkému

pieskovisku a pred hlavné vchody z ulice 17.novembra( pred vchod žiadame
lavičku kvôli imobilnosti starších ľudí (s prosbou hlavne pre vchod č.27)
VMČ žiada prehodnotit' umiestnenie lavičiek a požadované lavičky osadit'.
6. Altánok do vnútrobloku 17. novembra, MDŽ a Sedliackeho povstania, ktorý by slúžil pre
oddych a stretnutia mladej a staršej generácie obyvateľstva tejto časti, ako kompenzácia za
zasypanie starého prívodu vody do takzvaného bazénika, ktorý sa pôvodne vo vnútrobloku
nachádzal a pripomínal fontánu(veľmi pekný architektonický prvok symbolizujúci
minulosť) - k zasypani u došlo v období rekonštrukcie ihriska
VMČ žiada posúdil' návrh umiestnenia altánku a podat' informáciu VMČ.
7. Prehodnotenie rozdelenia sociálneho bytu, ktorý sa nachádza nad podchodom do
vnútrobloku na ulici 17.novembra a MDŽ z dôvodu viacerých porušení domového a
verejného poriadku, ničenia majetku mesta ako je novo zrekonštruované ihrisko.
Problémy v tomto byte nadobúdajú rozmer sociálneho charakteru, zanedbania zdravotnej
starostlivosti maloletých, na ktorú už občania upozornili aj príslušné orgány.
Žiadame, aby sa preverila kauzálnosť a legalita/ilegalita bývania obyvateľov sociálneho
bytu.
VMČ žiada preverit' uvedenú situáciu a informovat' VMČ.
2. p. Krempaská, e-mail zo

dňa

18.09.2016:

Dobrý deň, pani Fedorčíková ,
z Prešovského magazínu 9 som sa dozvedela kontakt a možnosť pripomienok, návrhov na
zlepšenie prostredia okolo nás v našej mestskej časti.
Je zrejmé a viditeľné, že sa už urobilo veľa opráv a dbá sa na údržbu zelene a aj ja
prechádzam úsekmi, ktoré boli opravené tohto roku, takže to vidím a teším sa z toho.
Konečne sú opravené chodníky, na ktorých si človek vykrúcal členky aj v pohodlných
topánkach.
VMČ beríe na vedomíe.
Dovolím si zopár podnetov, ktoré by mohli byť odstránené, aby neznepríjemňovali život v
mojom okolí.
l. nezaasfaltovaný úsek chodníka cca 1,Srn na rohu ulíc 17.novembra a Francisciho
VMČ zaujalo stanovisko pri požiadavke č. 3 p. Albertyho.
2. pozemok na rohu ulíc Škultétyho a 17.novembra - vysoká tráva (okolo plota z vonkajšej
strany), ktorá zasahuje do chodníka
VMČ žiada odstránit' burinu.
3. chodník po Štefánikovej ulici vedl'a "malého" Tesca je v zúfalom stave
VMČ k uvedenej požiadavke odpovedal priamo na zasadnutí výboru - vzhl'adom
k plánovanej rekonštrukcii malého Tesca sa v súčasností nebude realizovať úprava
chodníka.
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4. na chodníku zo Šafárikovej k Detskej nemocnici sa nachádza diera.
VMČ žiada preveril' a opravil' .
5.

bolo by potrebné kosbu trávy po trávnikoch okolo bytoviek naplánovat' ešte raz-koncom
leta. V súčasnej dobe je dost' vysoká burina, ktorá kazí dojem poriadku okolo bytoviek.
VMČ informuje občana, že boli vyčlenené peniaze na d'alšiu kosbu.

6.

upozorňujem aj na vyššiu potrebu starostlivosti o živé ploty okolo železničnej trate, ktorá
prechádza naším mestom, a tiež na ul.17 .novembra
Správa živého plota okolo železničnej trate príslúcha ŽSR, ktoré boli o probléme
informované. Na ul. 17. novembra bol orezaný v prvom októbrovom týždni.

Ako vodičku ma mrzia tieto nedostatky:
l. Pri východe z parkoviska pri Hviezde na ul. 17.novembra živý plot bráni vo
cestu.
Na ul. 17. novembra bol orezaný v prvom októbrovom týždnÍ.

výhľade

na

2. Podobne reklamný pútač na I'avej strane bráni vo výhľade pri výjazde z ulice
Proti fašistických bojovníkov na Požiamickú.
VMČ žiada preverit' umiestnenie reklamného pútača z hl'adiska bezpečnosti
výjazdu.
3. Je potrebné odstránil' nerovnosti na železničných prejazdoch na Požiarnickej a
Pavlovičovom námestí(aj ked' prejazdy boli nedávno urobené).
VMČ žiada oslovit' ŽSR.

4. Na rohu ulíc Škultétyho a Železničiarska sa nachádza vpadnutý kanál, obchádzka kanála v
dopravnej špičke je nepríjemná a nebezpečná.
VMČ žiada oslovit' správcu cesty a uvedený nedostatok odstránit'.

5. V pripade silného dažďa vzniká na ceste medzi mestskou halou a benzínkou veľká mláka,
ktorá prekrýva celú cestu. Je možné urobil' poriadny kanál na odvedenie dažďovej vody?
Ulica J.Pavla patrí VMČ č.2.
6. Bolo by dobré urobit' nový asfaltový koberec aj na ulicu Francisciho, je tam záplata na
záplate, vpadnutý kanál, nepríjemné jamy...
VMČ bude uvedenú ulicu riešit' v komplexnej údržbe v nasledujúcom období.
Bývam na ulici 17.novembra a zaujíma ma moje okolie, pre ktoré by som chcela krásu a
poriadok.
Ďakujem, že sa budete týmito podnetmi zaoberať, a výsledkom bude skrášlenie nášho mesta.
S pozdravom

F - MsÚ/SP-OI126/l
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p.Osavčuk,

3.

e-mail zaslaný 02.10.2016

(viď.

príloha

č.

1.)

Stanovisko VMČ č. 4
1. Požiadavky a stanoviská VMČ priamo v prílohe č.l.

Stanoviská VMČ č. 4
l. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta,
Oddelenie mestského majetku .
Žiadosť o zaujatie stanoviska k dlhodobému prenájmu priestorov kina Scala
(č. sp.

14622/20 16, Č. záz. 130028120 16, list v archíve zápisnice).
Stanovisko VMČ č. 4: . VMČ Č. 4 žiada stanovisko súčasného prevádzkovatel'a
objektu s plánovaným využitím objektu prenájmu .
Za: 4; Pro ti: O; Zdržal sa: O. Nehlasoval: O
2. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta,
Oddelenie mestského majetku.

Žiadost' o zaujatie stanoviska o prenájom nebytových priestorov na Hlavnej 73 za
účelom prevád zkovania chránenej dielne. (MII 1432/2016, li st v archíve zápisnice).
Stanovisko VMČ č. 4:. VMČ súhlasí s podmienkou, ak uvedené priestory sú vhodné
na požadovanú prevádzku.
Za: 4; Proti: O; Zdržal sa: b. Nehlasoval: O

Požiadavky poslancov VMČ
1. P. Ing. Fedorčíková, VMČ4

>-

Žiadame zaradil' opravu, resp. dokončenie chodníka na Pavlovičovom námestí 
Železničiarska ul. od podchodu pre chodcov od Štefánikovej ul. a v tomto úseku vyznačit'
priechod pre chodcov.

.----
Ing Renáta F:d~r~7á
predseda VMC /
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L

Príloha
Emil

č.

1

Osavčuk,

v Prdove,

dňa

3. októbra 2016.

POŽIADA VKY A PODN ETY
1. Požiadavka

Č.

42.

Opraviť

lávku na zastávke MHD na ulici Moyzesovej. Dôkaz:

Fotto.č.

J

FOlIoč.1.

VMČ žiada opravit' uvedenú lavičku.
2. Podnet

Č.

43. Dokedy búdu strašiť čísla spojov MHD, ktoré neobsluhujú zastávku na ulici
LD uŽ rokr To plati a) nB iných za,táv kach MHD. Dôkaz: Fotia Č. 2

- - -n --

~

Follo

Č.

2.

VMČ žiada opravit' popis zastávok MHD.

F - MsÚ/SP-O 1/26/1
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3. Podnet Č. 44. Autá stoja na verejnej zelene, pretože môžu i gno rovať zá kony s tichým
súhlasom vedúcich pracovníkov MsÚ. Autá môžu sta ť len na svoj om
pozemku. Dôkaz: Fotto.

VMČ žiada riešil' MsP parkovanie po zeleni.
Vá žená pani predsednlčku výboru.
Som presvedčen ý , že poslanci výbo ru a pracovníci MsÚ nečítajú zápisnice z výboru M Č Č . 4. Na priek
tomu vyjadrím svoj názor v zápisnici a ko sa \'yba\ uju Ilo1.iadávky ObČ,ilnil . ktoré boli prednesené na výbo re.
Požiadavky občana niektorí úradníci na MsÚ vybavujú alibistický len, aby si urobili čiarku , že požiadavka j e
vybavená.
OôkJlz:
Na výb{lre ft<IČ č. 4, ,11;(1 7. mart lI 2016 žiadal SOlil I/opI" iť smetili k{)~ na '!.flJIÓ,·"e All-ID Lesll. tlelmflre" :m'
pr/strelA.II, l.loju potJadlll'Áa je ed(/lJl'c",,; " písomnom diskUSI/om prfspe\lkll pud l . Jf).
Moju požiadavku riešite!' Ing. Stanislav Seman zača l vybavo vať až 2. mája 2016 označemi V4-1 33 -20 16 . A
označ il ju ako vyriešenú s tým , že požiadal zmlu vné ho partnera Záhrada REAL o doplnenie od padoveho koša do
konca mesiaca júna 2016. Ak by výbor kontroloval ako sa vyba vujú požiadavky, zistil by, že úlo ha nebola splnená a
smetn ý kôš do dnešného d~ a ni e j e dop lnený t. j. aní 7-" 209 ~.I.nd lÍ rny.h dní.
I),)a ll. 7. 2016 napísal som ži adosť evidova nú pod č . 11 5806/ 2016, že v zmysle VZN mes ta Prešov č .
5120 IO žiadam umi estniť pl astové ved ro, aby sa s čast í zabránil o nezneč isťovať nástupnú plochu a oko lie
akýmkol' vek odpadom. Na moju ži a dosť odpoveď som nedostal do dneš né ho d~a ako bolo naložené s moj ou
požiadavkou a žiad os ťou .
Dňa 15. 8. 2016 napísal som nie sťažnosť, a le urgenci u evidova nú pod č íslom 122097/20 16 na ktoni
som Lak isto nedostal odpoveď . V slušnej organi zácií od poveď na :ii adosť obč ana vyb avia do 15 pracovných dní,
max imálne do 30 pracovn ých dní.
vellľa

Priama odpoved' predsedníčky VMČ.
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