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--_.,------------Prítomní:

podľa prezenčnej

listiny

Zasadnutie výboru v mestskej časti (VMČ) otvoril a viedol Ing. Richard Drutarovský,
predseda VMČ, ktorý v úvode privítal prítomných obyvateľov, členov VMČ Mgr. Jaroslavu
Kutajovú a JUDL Reného Puchera. Následne predseda VMČ oboznámil prítomných občanov
o došlých odpovediach na požiadavky VMČ, ")'jadreniach, stanoviskách a taktiež o došlých
žiadostiach o zaujatie stanovísk.
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 informoval prítomných občanov o tom, že
v prezenčnej listine môžu uviesť svoj telefonický kontakt, ktorý bude slúžiť na interné účely
(nebude zverejnený na internete) pre zamestnancov MsÚ pri riešení požiadaviek občanov

Diskusia:
Peter
___,____ _
... Moja požiadavka z posledného zasadnutia VMČ č. 2 ešte nebola vyriešená_ Týka sa uL
FuČikovej. Moja požiadavka bola, aby od Anny smerom k ul. Októbrovej bola osadená značka
"Zákaz zastavenia", ktorá bola po rokoch odstránená. Mám vedomosť, že značka sa nachádza
up.
. Stačí ju ist' vyžiadať, doniesť stÍpik a osadiť.
!Io> Otváracie hodiny na verejných WC sa tiež nezmenili.
Žiadateľovi bolo na požiadavku osadenia dopravnej značky odpovedané priamo na zasadnutí
VMČ zástupcom MsP p. Compeľom.

I!.Annal
... Ani jedna moja požiadavka z posledného zasadnutia VMČ č. 2 nebola vyriešená. Autobusy
zastavajú naďalej ďaleko od obrubníkov a starší človek má problém pri vystupovaní, rovnako to
platí aj pre mamičky s kočíkmi. Ak šoféra na to upozorníte, zvyčajne je nepríjemný .
... Diera, ktorá je pri kanalizačnom poklope vo vnútrobloku na ul. ObL mieru 58-60 (od
Kráľa) dodnes nie je opravená. Ukrývajú sa tam potkany.
podchodu smerom k MŠ
" že potkany sú aj na iných miestach.
verejného osvetlenia nebola tiež upravená/pootočená.
Mgr. Jaroslava Kutajová, členka VMČ: po dovolenkovom období v OSVO COMP, ktoré končí
8.8,2016 sa to bude riešiť.
!Io> Ďalšia požiadavka z minula o zaplavovaní podchodu po daždi rovnako nebola vyriešená. Po
daždi sa cez podchod nedá prejsť.
!Io> Na parkovacom mieste pre invalidov na ObL mieru 62 je odmontovaná tabuľa o vyhradenom
parkovaní.
!Io> Lampa
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Žiadate/'ovi bolo na požiadavku osadenia tabule odpovedané priamo na zasadnutí VMČ
zástupcom MsP p. Compe/'om.
~ V autobusoch sú popraskané koženkové sedadlá a tie poškodzujú oblečenie cestujúcich, bolo
by vhodné tieto sedadlá opraviť/prečalúniť.
~ Dopravná situácia pre dochádzaru detí do škôlky Fr. Kráľa sa v septembri opäť skomplikuje.
Nikto nerešpektuje značku zákaz vjazdu, okIem dopravnej obsluhy. Autá ničia zeleň, zastavujú
v podchode, bezprostredne pred vchodom do bytového domu. Ak vodičov upozorníte, sú drzí.
Preto by bolo dobré tam častej š ie hliadkovať a vodičov upozorniť.
MsP p. Compe/': Oboznámim sa so situáciou a spolu s dopravákmi sa budeme snažiť túto
situáciu vyriešit' vhodným dopravným značením.
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ
Bolo by vhodné zmeniť dopravné pomery v tejto časti kvôli hustote áut.
~ Žiadam, aby boli orezané kriky v parku na Nám mieru. Stretávajú sa tam bezdomovci a v tme
odtiaľ na Vás môže ktokoľvek vyskočiť. Je to nebezpečné, preto tadiaľ nechodím.
MsP p. Compe/': aj MsP žiadala o orez Z dôvodu ve/'kého výskytu neprispôsobivých občanov
ale orez sa nerealizoval.
.I!:....
~ Chcem upozorniť na fakt, že treba vyč i stiť rigol na ul. Pod Wilec hôrkou. Čo sa týka kosenia,
tak 2. 8. kosila fIrma Sadex, ale urobili to veľmi nedokonalé. Pri čísle 19 pokosili len trochu
okolo cesty a kopec nie. Preto žiadam, aby sa kosi lo v celej časti Pod Wilec hôrkou rovnako
kvalitne.

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ
Žiadame MsÚ o informáciu do akej vzdialenosti od okraja cestnej komunikácie má mesto, ako
správca komunikácie, povinnosť vykosit' trávnik ved/'a okraja cesty na uL Pod Wi/lec hôrkou.
Informácia je potrebná preto, aby sa predišlo rozporom.
~ Ďalej pokIačuje zvoz dreva a to aj v hodinách kedy v lese ešte nikto kompetentný rue je. Tieto
ťažké autá nám ničia oploteni e, praskajú nám domy a kde sa máme ísť sťažovať??
JUDr. René Pucher, člen VMČ
Počul som, že minule tam štátna polícia zastavila auto, ktoré "akože" zváža drevnú štiepku
a popritom tam bolo aj drevo. Ale záznam z toho sa vraj stratil. Neviete niečo o tom?
~ Na zosuv pôdy boli Environmentálnym fondom pridelené Prešovu peniaze, preto sa chcem
spýtat', čo sa bude robiť a kde?
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ
Projektant bude musier' zhodnotit', čo sa za tieto peniaze bude dat' urobir', aby to bolo
efektívne nako/'ko je tých peňazí podstatne menej ako je potrebné.
~ Gaštany v kopci na ulici Pod Willec hôrkou - nikto sa o tieto stromy nestará a tie padajú. Je
potrebné niektoré gaštany zrezať keďže sú vyschnuté.
p. Július
~Chcem

Vás

informovať ,

prehľadnej šia.
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... Zápisnica z minulého zasadnutia VMČ bola na MsÚ odovzdaná neskôr a preto nie všetky
požiadavky sú zapracované v informačnom portály na stránke mesta Prešov .
... Podľa mňa nové komisie v novom zložení neexistujú, nakol'ko MsZ jej nových členov volí nie
menuje. Existuje len jedna komisia a to, len komisia pre nezlučitel'nosť funkcií.

p. II,
"'Obyvatelia našej časti by privítali, ak by sa obnovila možnosť samovýroby. V Jese sa
nachádzajú veľké kopy dreva vo veľkosti od ceruzky
po drevo s priemerom 30-40 cm.
Obrovské množstvo stromov okolo ciest je zrezané, Ide podľa mňa skôr o drevo z ťažby ako
o drevo určené na štiepku, Preto si myslím, že by sa tam našlo drevo na samovýrobu pre
obyvateľov žijúcich pri lese, Ak volám na technické služby, tak dostávam odpovede, že to musí
schváliť zastupiteľstvo a iné, podľa mňa výhovorky, Pritom rudí, ktorí by chceli drevo na
samovýrobu nie je až tak veľa, tak prečo im nevyjsť v ústrety?
Ing. Richard Drutarovskv, predseda VMČ
Ak Vás pracovnici TSmP zavádzajú odpoveďami typu, že samo výrobu je potrebné schváliť
zastupiteľstvom, odporúčam Vám kontaktovať priamo p. riadite!'a TSmP p. Ing. Tótha. Pre
TSmP je teraz asi výhodnejšie predať drevo na štiepku ako ju dať na samovýrohu. Toto môže
byť dlJvod, pre ktorý sa samo výrobe bránia.

POŽIADAVKV VMČ č. 2
1. Na základe požiadavky p. Vladimíra _..
I predchádzajúcom zasadnutí VMČ Č.
2 žiadame o osadenie plastového retardéra pred dom na ul. Marka Čulena 7.
Zároveň žiadame z ulice od Lidlu až po križovatku ciest Odborárska, Fučíkova
osadil' značku OBYTNÁ ZÓNA nakol'ko rýchlost' aut v tejto časti ohrozuje
obyvatel'ov.
2. VMČ žiada informáciu o stave realizácie parkoviska pri Centrále a termín
plánovaného dokončenia stavby nakol'ko sme tam vyčlenili značnú čast' peňazí
VMČ.

3. P. JUDr. Pucher žiada informáciu, korko finančných prostriedkov bolo v r. 2015
a 2016 vyčlenených na údržbu na ul. Ku Brezinám a čo konkrétne bolo za tieto
peniaze urobené.
4. P. JUDr. Pucher žiada, aby bolo vyzametané parkovisko na križovatke ul.
SázavskéhofKollárová od posypového materiálu po zime. Vyzametat' treba mestský
pozemok, ktorý sa nachádza 4 m od okraja cesty do šírky 6 m.
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STANOVISKÁ VMČ č. 2:
M/I1230/20I6 (Ing. Adam) - Žiadost' Slovenskej správy ciest - Investičnej výstavby a správy
ciest Košice, Kasárenské nám. 4, 040 Ol Košice, ktorej predmetom je návrh na vzájomnú
zámenu pozemkov.
VMC Č. 2 súhlasí so zámenou pozemkov

M/I0401/2016 (Ing. Adam) - Žiadosť p. Ivety'
' 'v, ktorá
sa týka odkúpenia pozemku parc. Č. KNC 15528/2 záhrada o výmere 106 ml. Pozemok sa
nachádza na uL Medvedej
VMC Č. 2 súhlasí s odpredajom pozemku v prípade,
odpredaj pozemku nebude
prekážať

budúcemu zokruhovaniu komunikácií na Medvedej uL

Ing. Richard Drutarovský
predseda VMC č. 2
Mgr. Jaroslava Kutajová
zastupujúca zapisovateľka VMC Č. 2
V Prešove

dňa

10.08.2016
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