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VÝBOR MESTSKEJ ČASTI Č. 7

Mesto Prešov

zÁ P IS NIC A
z 8. zasadnutia Výboru mestskej

Prítomní:

podľa prezenčnej

časti č.

7, ktoré sa konalo

dňa

25. 8. 2016

li stiny

Zasadnutie Výboru mestskej časti Č. 7 otvoril a viedol predseda VMČ Ing. Stanislav
Kahanec. V úvode privítal poslancov, zamestnancov MsÚ a prítomných občanov. Zároveň
ospravedlnil neúčast' poslankyne doc. PhDr. Štefánie Andraščíkovei. PhD.. MPH
za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili:
Bc. Ladislav Kmec - MsP
PhDr. Eva Sirotňáková - OSMM

ME Si'O PRESOV
elll ••pl..:

0.11.:

M"sts~ý ur:.J v

Frs5cve

I1

RlgISI,. L'It&

1 3 -10- 2016

Znak

il It:ho l~

ull&l.1:: ia

-;0
PrnctW:

Požiadavky prítomných

\\ :I:-"'!.ji!

obč D twI,j U.I. ď, II'1 ,city.

p. J. B.
- žiada o dobudova!Úe chodníka
od bytového domu Ul. Sibírska 16, smerom ku
existujúcemu parkovisku nachádzajúceho sa vo vnútrobloku pri kotolni,
- žiada o opravu vjazdu na parkovisko cez prejazd Ul. Sibírska 18 na parkovisko vo
vnútrobloku z dôvodu, že vjazd na parkovisko je v dezolátnom a rozbitom stave čím sa
značne poškodzujú motorové vozidlá.
Ing. Kahanec - doteraz sa robili opravy najviac poškodených chodníkov, hlavné pešie ťahy
a miestne poruchy, ktoré sme uprednostnili pred vj azdam i, kvôli bezpečnosti chodcov.
Vjazdy budú realizované v ďal šom období podľa dohodnutých priorít.
- ešte v minulosti im bolo prisľúbené, že vo vnútrobloku Sibírska 16 - 38 bude
dobudované detské ihrisko. Existujúce detské ihri sko, nachádzajúce sa pri multifunkčnom
ihrisku nemá dostatok hracích prvkov, resp. existujúce sú staré a v dosť zlom stave (30
ročný starý kolotoč). Je potrebné ich opraviť a doplniť novým hracími prvkami napr.
preliezkami, šmýkalkami, prevažovačkami, lavičkami a pod. Deti z Ul. Magurskej
a Sibírskej sa nemajú kde hrať a najbližšie ihrisko je pri ZŠ Sibírskej, ktoré ja zatvorené. Od
Ľubotíc po ZŠ Sibírsku nie je kompletné detské ihrisko s hracími prvkami.
Ing. Kahanec - VMČ má záujem obnoviť a doplniť nové hracie prvky aj v tejto lokalite.
V predmetnej lokalite bolo rekonštruované športové ihrisko, doplnené lavičky k detskému
ihrisku i zabezpečená údržba doterajších prvkov. V neďalekom okolí boli vybudované
viaceré nové detské ihriská napr. pod ZŠ Sibírska, na Ul. Sibírskej 17 vo vnútrobloku,
či integrované DI pri ZOC MAX.
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p. M.K.
- pri bytovom dome Sibírska 37 - 41 sú osadené dopravné značky Zákaz státia a Zákaz
vjazdu. Ako obyvatelia bytového domu, občas nemajú kde zaparkovať na priľahlých
parkoviskách, preto zaparkujú pred vjazdmi do garáží nachádzajúcich sa na prízemí
bytového domu, pričom stoja tak, aby nebránili vo výjazde/vjazde zldo garáží. Za tento
priestupok ich policajti pravidelne pokutujú. Žiada, aby dopravné značky Zákaz státia
a Zákaz vjazdu boli z osadeného miesta odstránené.
Ing. Kahanec - v tejto časti boli dobudované parkoviská pri bytovom dome Vihorlatská
17,18 a novovybudované parkoviská na Ul. Vihorlatskej 23 po ul. Magurskú, dobudovali sa
parkovacie miesta vo vnútro bloku pri ul. Sibírska I , ktoré sú v tesnej blízkosti bytových
domov Sibírska 37 -41 a ktoré značne rozšírili možnosti parkovania.
VMČ č. 7 žiada prehodnotiť dopravné značenie a dopravnú situáciu pred bytovým
domom Ul. Sibírska 37 -41 (pred garážami) a informovat' VMČ 7.

JUDr. M. K
- na Ul. Jastrabej, ktorá je v súkromnom spoluvlastníctve, mesto vr. 2009 vybudovalo
verejné osvetlenie v počte 2 svetiel. Jedno svetlo sa neosadilo a doteraz káble trčia zo
zeme. Ul. Jastrabia sa predlžila dobudovaním ďalších nových rodinných domov a preto
sused podal žiadosť na mesto o dobudovanie VO. Obdržal odpoveď, že nie je možné
vybudovanie VO z dôvodu, že cesta je v súkromnom vlastníctve. Žiadatel'ka tvrdí, že aj
ďalšie vedľajšie komunikácie sú v súkromnom vlastníctve, resp. spoluvlastníctve a bolo
tam vybudované VO. Čaká ich ešte investícia 9 tis. € do dobudovania cesty, ktorú po
dokončení by ponúkli mestu Prešov za symbolickú cenu do majetku mesta. Žiada aspoň
o dobudovanie chýbajúceho svetla, alebo ak by bolo možné dobudovať chýbajúce 2 svetlá
z hľadiska bezpečnosti pre ľudí bývajúcich v tejto lokalite.
VMČ č. 7 žiada preverit' možnost' dobudovania VO na Ul. Jastrabej i situáciu
súvisiacu s vybudovaným VO v priľahlých uliciach a odpoveď zaslať žiadateľke na e
mailovú adresu m.kocisoval@gmail.com a informovat' VMČ 7.

Stanoviská VMČ č. 7
l.

2.

Mesto Prešov - Rozhodnutie o umiestnení inžinierskej stavby "Prístupová komunikácia
k pozemku parc. č. KNC 100/40, k. ú. Šalgovík pre žiadateľov Ing. M. L. a J. L. rod. P.
VMČ Č. 7:
Berie na vedomie. VMČ žiada k takýmto materiálom prikladat' aj
situačný podklad.
Odbor dopravy, ŽP a KS, oddelenie dopravy a ŽP - Odstúpenie žiadosti p. S. P.
o pomoc pri riešení nepriaznivej dopravnej situácie na rohu Teriakovskej ulice
Okresnému úradu v Prešove, OCDaPK k priamemu vybaveniu.
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ berie na vedomie informáciu o postupe riešenia
dopravnej situácie na rohu Teriakovskej a Labutej
ulice a žiada uvedený
dopravný problém v záujme bezpečnosti dopravy, zvlášt' chodcov, v tomto
ktitickom úseku čo najskôr vyriešit'.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Mesto Prešov - Stavebné povolenie na výstavbu parkoviska "Prešov - Exnárova Parkovisko" pre žiadateľa MILK AGRO, s. r. o., Prešov.
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie.
Stavebný úrad - Odpoveď na požiadavku Č. V7-60-2016 - vo veci uloženia kontajnerov
a unimobuniek medzi predajňou nábytku Black Red White a autobazárom na Ul. Pod
Táborom.
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie.
Stavebný úrad - Odpoveď na požiadavku Č. V7-59-2016 - vo veci vydania stavebného
povolenia na drevenú stavbu pri prevádzke McDonald postavená v minulom roku
a stavebné povolenie pre pasáž iných obchodných prevádzok ..
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie.
Stavebný úrad - Odpoveď na požiadavku č. V7-65/2016 - vo veci stavebného
povolenia k stavbe "SO 02 - Komunikácie a terénne úpravy a SO 04 Prípoj ka dažďovej
kanalizácie + ORL" pre stavebníka SELL SLOVAKIA, s. r. o., Letecká I, Košice.
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie.
Mestská polícia v Prešove - Odpoveď na požiadavku Č. 7117/2016 - vo vec!
opakovanej urgencie vykosenia plochy zelene pod objektom bývalého HŠM.
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie a konštatuje, že stav zelene sa nezmenil,
je doposia!' stále nevykosená a tento stav, ktorý už roky pretrváva spôsobuje
problémy mnohým alergikom a navyše je miestom pre rozmnožovanie rôznych
hlodavcov a znehodnocuje časť udržiavaného obvodového parku Sekčov, ktorého
je prirodzenou súčasťou!!! V tesnej blizkosti tejto nekosenej a neudržiavanej
plochy zelene je situovaný areál MŠ Jurkovičova, ktorú navštevuje bezmála 300
detí. VMČ 7 opakovane žiada a urguje nápravu tohto stavu!!!
Odbor správy majetku mesta, majetkovoprávne oddelenie - Žiadosť o zaujatie
stanoviska k žiadosti p. E. B., Prešov o zámenu pozemkov parc. Č. KNC 14386/4
a 14386/5 o celkovej výmere 2738 m2 v jej vlastníctve za časť pozemkov parc. Č. KNC
3220/9 a 3220/4 o celkovej výmere 898,5 m2 vo vlastníctve mesta Prešov.
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie a žiada predložiť na VMČ finančnú
hodnotu zamieňaných nehnute!'ností pre posúdenie výhodnosti zámeny. Na
základe predložených podkladov VMČ zaujme stanovisko k majetkovému
prevodu.
Odbor hlavného architekta mesta - Stanovisko k dokumentácii zmeny stavby pred
dokončením k stavbe" Prešov, Obchodný park - Bezdotyková autoumyváreň, ul. Arm.
gen. Svobodu, Prešov pre žiadateľa Ateliér ASKO B&G, S.r.o., Prešov.
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie a vo všeobecnosti upozorňuje na to, aby sa
pri posudzovaní dopravných riešení pri novorealizovaných stavbách popri
cestnom ťahu na ul. Arm. gen. Svobodu dbalo na to, aby toto dopravné riešenie,
predovšetkým dopravné napojenia na ul. AGS, nezhoršovali už teraz neúnosnú
situáciu dopravy po ul. AGS (vel'ký počet vjazdov, dopravné pomery apod).
Odbor hlavného architekta mesta - Stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie
k stavbe "Prístupová cestná komunikácia pre malý prevádzkový obj ekt, Ul. Arm. gen.
Svobodu, Prešov.
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11.

12.

13.

14.

Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie.
Odbor hlavného architekta mesta - Odpoveď na požiadavku Č. V7-70-2016 - vo veci
sadových úprav (v súvislosti s riešením statickej dopravy pri bytovom dome
Ďumbierska 2, zaradiť do prípravy dokončenia sadových úprav - prepojenie pod
Šalgovickým cintorínom od Obvodového parku Sekčov po Mestský park Sekčov).
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie a zároveň žiada, aby sa do plánovaných
investícií zaradila aj plocha medzi zrealizovaným Obvodovým parkom nad MŠ
Jurkovičova
a Kostolom Krista Král'a, pod Šalgovíckym cintorínom
a pripravovaným Mestským parkom Sekčov, t. j. prepojenie týchto dvoch plôch
zelene. Uvedené súvisí s potrebou vyklčovania plochy pod cintorínom i s
potrebnou úpravou tejto plochy v nadväznosti na pripravovanú realizáciu
parkovacích plôch pri Dumbierskej 1.
Mestská polícia v Prešove - Odpoveď na požiadavku Č. V7-58-2016 - vo veci
parkovania motorových vozidiel v križovatke ulice Karpatskej pri stánku so zmrzlinou.
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie a žiada odborné útvary mesta riešit'
predmetnú križovatku predovšetkým z dôvodu potreby zabezpečenia náležitých
dopravných podmienok v záujme bezpečnosti prechádzajúcich chodcov, najmä
detí či starších l'udí, ako aj bezpečného prejazdu vozidiel.
Mestská polícia v Prešove - Odpoveď na požiadavku Č. V7-61-2016 - vo veci
znečisťovania odBadom vo vnútrobloku ulice Exnárovej.
Stanovisko VMC č. 7: Berie na vedomie informáciu, že MsP upozornila správcu
nehnutel'nosti, aby kontajnery neboli zdrojom znečisťovania okolia.
Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb - vo veci dopravného
značenia na križovatke ulíc Sekčovská, Teriakovská, výpadovka do priemyselného
areálu - bývalé hydinárske závody pre J.V.S., s.r.o., Prešov.
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie a čaká, aký výsledok prinesie toto riešenie
k zniženiu rýchlosti a zvýšeniu bezpečnosti premávky vozidiel cez Šalgovík bez
vybudovania spomal'ovacieho prahu, ktoré VMČ navrhoval.

V Prešove

dňa

26.8.2016

Ing. Stanislav Kahanec, v. r.
predseda VMČ Č. 7

PhDr. Eva Sirotňáková
sekretár VMČ Č. 7

