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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 6

Mesto Prešov
'----

ZÁPISNICA
z 8. zasadnutia Výboru v mestskej

Prítomní:

podľa prezenčnej

časti č.6,

ktoré sa konalo

dňa

4.8.2016.

listiny

Miesto konania: ZŠ Májové námestie
Program: I.Otvorenie a prezentácia
2. Požiadavky občanov
3. Požiadavky a informácie VMČ č.6
4. Stanoviská VMČ č.6
5. Záver
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Zasadnutie výboru MČ č.6 otvoril a viedol predseda VMČ č.6 PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.,
ktorý privítal prítomných občanov a zamestnancov MsÚ.

Požiadavky prítomných

občanov

M.M. - požiadala poslancov o vyjadrenie, prečo sa doteraz nikto nezaoberal havarijným
stavom dvoch briez na Ul. Alexandra Matušku č.l, ktoré sú už tak nebezpečne naklonené na
parkovisko, že je len otázka času, kedy sa vyvrátia pri silnejšom daždi alebo vetre. Na daný
problém upozorňujú obyvatelia už opakovane, majú obavu, že stromy poškodia zaparkované
autá.
VMČ č.6 žiada o okamžité riešenie situácie a o písomnú informáciu o spôsobe riešenia na
najbližšie zasadnutie VMČ v mesiaci september 2016.
M.P. - žiada, aby mesto zabezpečilo umiestnenie ešte jedného kontajnera na separovaný zber
- plasty na stojisko kontajnerov na Ul. Pavla Horova na rohu ulice. Jeden kontajner na plasty,
ktorý tam už je umiestnený je stále preplnený, bude vhodné aby sa pridal ešte jeden.
VMČ č.6 žiada o zabezpečenie osadenia kontajnera na separovaný zber.
P.K. - požiadal o zabezpečenie vyznačenia bielych čiar na parkovisku na Ul. Bratislavskej
z dôvodu, aby sa zabránilo nesprávnemu parkovaniu na už aj tak kapacitne poddimenzovanom
parkovisku na tejto ulici .
VMČ č.6 žiada o vyjadrenie k tejto požiadavke.
P.K. - v zastúpení obyvateľov Ulice Bratislavskej 4-6 žiada o urgentné orezanie stromov na
tejto ulici z dôvodu , že stromy sú vysadené v tesnej blízkosti domu, ktorý bol len nedávno
opravený a zateplený a konáre stromov poškodzujú fasádu, za vlhkého po časia sa na fasáde tvorí
pl eseň.

VMč č.6 žiada o zabezpečenie požiadavky.
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P.K.- žiada o opravu alebo výmenu poškodenej
VMČ č.6 žiada o zabezpečenie požiadavky.

lavičky

na Ul. Bratislavskej

č.4.

P.K. - žiada, aby šachta nachádzajúca sa na Ul. Bratislavská 4 bola zakrytá tak ako sa to
bežne robí, t.j. bežným kovovým poklopom, nie betónovým panelom ako je to v súčasnom
období z dôvodu, že panel pravidelne využívajú neprispôsobiví a hluční jedinci ako sedenie pri
konzumácii alkoholu, čím vyrušujú tam bývajúcich obyvatel'ov.
VMČ č.6 žiada o zabezpečenie požiadavky.

Požiadavky a informácie VMČ č. 6
VMČ č.6 informuje o zaslaných odpovediach na požiadavky občanov a vydaných
rozhodnutiach mesta Prešov, ktoré boli doručené na zasadnutie VMČ v auguste 2016:

Predseda VMČ č.6 PhDr. Dupkala, PhD. informoval prítomných občanov, že odpovede na
svoje požiadavky si občania môžu pozrieť a zároveň sledovať ich plnenie na webovej adrese
presov.sk, v časti Povinné zverejňovanie - eGov.presov.sk - Podnety a požiadavky občanov.
Písomné odpovede na požiadavky občanov ani iné rozhodnutia mesta Prešov neboli na toto
zasadnutie výboru doručené.
VMČ č.6 žiada o opravu fontán y v NS Opál.

VMČ č.6 žiada o opravu lavičiek na Ul. Dubovej a o opravu diery (po revízii vody) na Ul.
Dubovej č.4.

Stanoviská VMČ č. 6
Na zasadnutí VMČ č.6 v mesiaci august neboli prijaté žiadne stanoviská VMČ.

V Prešove dňa 5.8.2016

(

PhDr. Rudolf'oupkala, PhD.
predseda VMČ č.6

Mgr. Zuzana Mako-Martonová
sekretár VMČ č.6
/
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