1;:;1

Strana

VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 4

1/8

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
z l. zasadnutia Výboru v mestskej

časti č.

prezenčnej

listiny

priloženej

4, konaného

MsÚ Prešov, Jarková č. 24

dňa

09. januára 2017
1

črslo spisu:

Raglstr. značka:

16 -01- 2017

Ooillo:
Prnohy:
Evidenčné číslo

2.
3.
4.
5.
6.
7.

došlej pošty:

p rivítanie hostí
Informácia o odpovediach a stanoviskách Mestského úradu v Prešove
Požiadavky občanov
E-mailové a písomné požiadavky občanov
Stanoviská VMČ 4
Požiadavky poslancov VMČ
Záver

Informácia o stanoviskách Mestského úradu v Prešove
Najbližšie zasadnutie výboru je 06.02.2017.

Požiadavky prítomných

občanov

l. p. Sidorová
l. Pavlovičovo námestie 26-23 , 33-36 osadenie DZ na zníženie rýchlosti .
VMČ žiada o posúdenie Odboru dopravy a navrhnút' prípadne riešenie.

2. Ulica Záborského osadenie DZ na zníženie rýchlosti.
VMČ žiada o posúdenie Odboru dopravy a navrhnút' prípadne riešenie.
3. Pavlovičovo námestie vozidlá parkujú po trávnikoch
Priama odpoveď príslušníka MsP, zvýšená kontrola.
4. Ulica Záborského navrhnúť priechod pre chodcov smerom ku Univerzite.
VMČ žiada o posúdenie Odboru dopravy a navrhnút' prípadne riešenie.
5. Ďalšie požiadavky viď príloha č . 3 mail.
VMČ žiada riešenie.
2. p. Feledíková
l . Ako je to zo zámenou pozemkov z OR PZ na ulici Štúrova.
Priama odpoved' viceprimátor Ing. Kužma.
2. Oprava značky ZS na ulici Štúrovej.
VMČ žiada opravu.
3. Kontrola parkovania ulica Štúrova.
Priama odpoveď príslušník MsP.
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3. p. Dajča
l. Bolo by vhodné, aby mesto opravilo objekt Župný dom na ulici Slovenskej.
Priama odpoveď p. Ing. Kužma
4. p. Bekeč
l. Ulica Konštantínova chodník pred výjazdom na ulicu Vajanského je
trávnatým porastom. Prečo je takto ukončený? Bolo by vhodné ho dokončiť.
Odpovedat' VMČ a občanovi.

ukončený

S. p. Osavčuk
l. Odpovede na otázky v systéme demokracia nie sú pravdivé a správne zodpovedané, sú
alibistické a nepomenúvajú správne riešenie.
VMČ žiada, aby odpovede na otázky pomenovávali správne riešenie problému.
2. Prečo nie je udržiavaná cesta Ku amfiteátru.
VMČ žiada odpoved'.
3. Kontrola parkovanie morových vozidiel.
Priama odpoveď príslušníka MsP.
4. Ďalšie otázky vid'. príloha č.l.
VMČ žiada riešit'.
6. p.Kovalčínová
l. Bude v roku 2017 realizovaný projekt odvodnenia Pavlovičovo námestie.
VMČ priama odpoved'.
7. p. Škerlík
l . Poďakovanie za vianočné osvetlenie - výzdobu.
VMČ berie na vedomie.
2. Poďakovanie za opravu dlažby na ulici Svätoplukovej a zároveň reklamácia nakoľko
sa jedna už znovu kyve.
VMČ berie na vedomie a žiada reklamovat' opravu.
3. Prečo nesvieti vianočné osvetlenie na stromoch na Františkánskom námestí.
VMČ žiada informáciu o stave osvetlenie a prečo nesvieti.
4. Pri búracích prácach na Tescu by bolo potrebné zachrániť dlažbu a použiť ju na opravu
v centre.
VMČ žiada navrhnút' a pokúsit' sa uvedenú dlažbu zachránit' a použit' ju na
opravu.
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E-mailové a písomné požiadavky

občanov

Písomné požiadavky: Nedošli
Emailové požiadavky

občanov:

l. Knapíková

Ahoj poslankyne,
som rada, že sa niečo spravilo, ale nie je práca spravená ak nie je dokončená. Posielam Vám
zoznam prac, ktoré boli v pôvodnom rozpočte dodávateľa, ako ma infonnoval stavbyvedúci
firmy EGM, ale "niekto" to vyhodil. /aby ušetril4000? pri takej investícii/ Renátka, je to ešte
majetok mesta, my vlastníme akurát chodník hneď pri bytovke. Riešime údržbu 54 ročnej
bytovky vnútri , takže nemáme peňazí nazbyt aby srne platili úpravy pozemku mesta. Preto Vás
prosím, aby ste nám dotiahli na jar aby to nevyzeralo nedokončené, vid fotto . Stred pred
bytovkou .. .. Formou údržby, aby sa nemuselo zase rok papierovať ako teraz. Nik nemôže nič
hovori ť na to, keďže posledný blok na SDH mesto upravilo až po garážové brány aj so žľabmi ,
ktoré zachytávajú dažďovú vodu aby nernokli základy bytovky, ktorá nemá izoláciu./ta sa pred
rokmi nerobila ako teraz/ Nedotiahlo sa to ani ku vstupu vchodov??? a vznikol schod zo
zvýšeného nového asfaltu a pôvodného, ktorý dosypali drvinou /takže do bloku chodíme cez
nepevnú drť /uvidíte keď zmizne sneh, škoda že som to nestihla nafotiť pred snehom! Včera to
bolo všetko pekne zakryte snehom, takže to sa skrylo. Škoda.
Prajem Vám
Príloha

č.2

šťastný

NOVY ROK 2017.

fotto

Stanoviská VMČ č. 4
l . Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta,
Majetkovo právne oddelenie.
Žiadosť o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemku parc. č. KNC 3945/ 11 na ulici
Plzenskej . (č. sp. M/15151 /2016, list v archíve zápisnice).
Stanovisko VMČ č. 4:. VMČ č. 4 súhlasí.
Za: 3; Proti : O; Zdržal sa: O. Nehlasoval : l
2. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta,
Majetkovo právne oddelenie.
Žiadost' o zaujatie stanoviska k zriadeniu vecného bremena - právo prejazdu po
mestskom pozemku parc. č . KNC 187 na Baštovej . (č . sp. M/18500/2016, list
v archíve zápisnice).
Stanovisko VMČ č. 4: . VMČ č . 4 súhlasí len s podmienkou ak nedôjde k zníženiu
parkovacích miest vo vnútrobloku.
Za: 3; Proti: O; Zdržal sa: O. Nehlasoval: 1
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Požiadavky poslancov VMČ
l. P. Ing. Fedorčíková, VMČ4
};>
};>
};>
};>

Pri plánovanej rekonštrukcii Budovateľskej zahrnúť aj druhú stranu s chodníkmi a
parkovacími miestami.
Obnovu dopravných značení , napriklad. keď sa vychádza z NsP, tak stopka nie je červená
ale špinavo zelená :-)
orezať kriky na ul. Jilemnického pred železničným podjazdom, výjazd na ul. Košickú
požiadavka na opravu cesty výmoľ a cela krajnica medzi blokmi 17.novembra 174- 176
(cesta zničená po obnove bytovky) fotto príloha č.4

____.
/ '

Ing. Renáta Fedorefková
predseda VMČ č. 4
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Príloha

č.

l

Osavčuk:
Rozpočet a rok 2017 bol schválený. Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky na
Ópravu ciest a chodníkov. Navrhujem výboru zaradiť medzi priority tieto požiadavky:

Požiadavka č. l.
Požiadavka č. 2.
Požiadavka č. 3.

Požiadavka
Požiadavka

č.
č.

Opraviť

prepadnutý chodník na rohu ulíc Plzenskej a Lesík delostrelcov.
prechod pre chodcov na ulici Gre šo vej .
Opraviť chodník na ulici Masarykovej od Kuzmányho po
Dostojevského. Ide o chodník, ktorý je dôležitým komunikačným ťahom
pre peších na autobusovú a železničnú stanicu.
4. Opraviť chodník na ulici Východnej od Rusínskej cesty.
5. Opraviť chodník na ulici Pod táborom od ulice Lesík delostrelcov
Zabezpečiť

VMČ žiada opravit' podl'a požiadaviek:
l. Z bežnej údržby
2. Prehodnotiť možnosť zriadenia priechodu na ulici Grešovej pri divadle smerom ku
zastávke MHD
3,4,5. Z komplexnej údržby - naplánovať

Čo nebolo splnené v minulom roku nec/z sa splní v tomto roku.

p. f. 2 O17

Ako sa vybavujú požiadavky občana.
a/ Roky rokúce žiadam, aby boli dané pešie ťahy v parku Lesík delostrelcov do pôvodného stavu. Na môj list z
3. 2. 2016 dostal som odpoveď evidovanú pod č. T/2057/2016, že "údržbu peších ťahov v parku Lesík
delostrelcov sme zaradili do harmonogramu prác malých obecných služieb na mesiac apríl 2016." Pani
vedúca oddelenia KS moju požiadavku admínistratívne vyriešila, ale stav je taký istý ako pred niekoľkými rokmi.
Park Lesík delostrelcov je zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok. Vlastníkom parku je mesto Prešov
a tento nevenuje takú pozornosť, akú si zaslúži. Veď je to park, ktorý patrí k histórii mesta Prešov. Park má slúžiť
ako oddychová zóna a nie pre bezdomovcov a venčenie psov.
b/ V roku 2014 napísal som žiadosť, že treba orezať stromy v parku Lesík delostrelcov. Dostal som odpoveď
evidovanú pod č . 2/730/2014, že moja požiadavka je opodstatnená. Ing. V. Ježiková, dňa 20. 6. 2016 pod zn. V476-2016 rozhodla, že "čiastočné orezy nebudeme realizovat'" i napriek tomu, že stromy sú choré, majú suché
konáre a sú naklonené na ulicu. Rešpektujem rozhodnutie Ing. V. Ježikovej. Ak dôjde k mimoriadnej udalosti a
vznikne ujma na zdravý alebo na majetku za tento stav búde zodpovedná vedúca oddelenia KS ..
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Príloha

č.2

Príloha č. 3
Predložené žiadostí občanov Pavlovičovho námestia z bytových domov číslo 3859 (vchody 26
až 23) a 7224 (vchody 27 až 36) na schôdzi mesta Prešov dňa 9. januára 2017.
Prechod pre chodcov medzi oboma obytnými domami na ulici Záborska keď sa vchádza
z ulice Pavlovičovo námestie. Prechod je potrebný kvôli zvýšenej koncentrácii detí
a mládeže v tejto lokalite, zároveň by sa vyriešil problém parkovania áut na chodníkoch.
Značka upozorňujúca na prítomnosť detí a znížená rýchlosť. Značku navrhujeme
umiestniť blízko výjazdu za obytným domom z vchodom č.27, smerom od detského
ihriska na Záborsku ulicu. Spomalenie rýchlosti považujeme za nevyhnutné aj na ulici
Záborská, kvôli haváriám ktoré sa pravidelne stávajú na križovatke Záborskej
a Železničiarskej ulici. ( Pripájame fotku havárie č. 1 z minulého mesiaca keď auto vyšlo
až na chodník a narazilo do ohrady rodinného domu). Je to miesto kde sa pravidelne
pohybujú deti a študenti.)
Svetlo nad altánok - požadujeme svetlo nad altánok na detskom ihrisku, ktoré by
zabránilo združovaniu sa cudzích osôb v tejto lokalite a požívaniu alkoholu v prítmí
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altánku. Osvetlenie nebude prekážať obyvateľom nakoľko sú tam stromy medzi
altánkom a bytovým domom a dostatočná vzdialenosť.
Revitalizácia ihriska a doplnenie preliezok ako aj náradí na športové aktivity pre
deti aj dospelých . V našej lokalite sa za posledné dva roky zvýšil počet novonarodených
detí ako aj mládeže z okolia, ktorá pravidelne využíva futbalové a detské ihrisko. Preto
zatraktívnenie tejto lokality (zvlášť ak sa nachádzame v centre mesta) je viac než
žiaduce.
Vyvýšené obrubníky v okolí ihriska ako aj pri ceste na Pavlovičovom námestí, kde
neustále parkujú cudzí vodiči na zelených plochách a ničia zeleň a bránia vo výhľade na
zákrutách sú taktiež priorita, ktorá by vyriešila tento problém. ( Opäť pripájame foto č. 2
neohľaduplných vodičov parkujúcich skoro na ihrisku)
Ohradenie košov na recyklovanie, tak aby boli sprístupnené len obyvateľom bytových
domov.
( viď obrazový materiál č. 3)
Príloha obsahuje obrazový materiál, ktorý ukazuje, že žiadosti pre obyvateľov tejto lokality sú
opodstatnené ©
Ďakujeme veľmi pekne za prehodnotenie našich požiadaviek a veríme , že v dohľadnej dobe
budú odsúhlasené.
S úctou obyvatelia Pavlovičovho námestia
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Príloha

č.4
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