9

Strana:

VÝBOR MESTSKEJ ČASTI Č. 3

1/4

Mesto Prešov

zÁ P I S N IC A
z 11 riadneho zasadnutia Výboru mestskej časti č. 3, ktoré sa konalo
dňa 7. 11 . 2016
Prítomní:

podľa prezenčnej

listiny

Zasadnutie Výboru mestskej časti Č. 3 otvoril a viedol predseda Ing. Rastislav
Mochnacký. V úvode privítal poslancov PhDr. Martina Lipku a Ing. Martu Kollárovú , PhD. ,
MUDr. Peter Cvengroš sa ospravedlnili. Zároveň privital prítqJl'l~cb..ohčaD.Q
u.\l
,,--_ _ _ _ __ ...,-_
MEST' I .rŠCiV

za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili :
Mgr. Janka Hnatová, OSMM - zapisovateľ

00110:

Požiadavky prítomných

R'DIIIr. 1M en

elsl••pl.",

obča rlpv

1~ -11- 2016

t.-' ;7

Zno.II,.,t,
ulollol.:

#7'iI

Prnchy:

p. Fecková a p. Mihališinová
EYídon',III.:OUctr.] r..i~ 'i L12 '-t 4 Ik
1. Žiadajú opätovne riešiť parkovisko na Ul. Janouškovej "
vz a om
""',
že obyvatelia týchto vchodov parkujú vo vnútrobloku na Janouškovej 2 a 4.
2. Žiadajú čistiť vnútroblok na Janouškovej 2, 4 a umiestnenie smetných košov.
3. Liadajú odvoz bio odpadu - je tam kopa lístia a nikto sa o to nestará.
4. Žiadajú zatvárať bránu k poliklinike vo večerných hodinách a umiestniť osvetlenie .
5. Žiadajú preveriť, prečo sa odpad z polikliniky vyváža cez vnútroblok a presmerovať
to cez Ul. Levočskú .
VMČ Č. 3 žiada dohodnút' s vlastnikom polikliniky zatváranie brány. Žiadajú
spracovať PD na osadenie lavičiek a odpadových košov vo vnútrobloku
na Ul. Janouškovej 2, 4. A zároveň dokončenie celého vnútrobloku.
p.Pollák
1. Ziada preveriť ako je mozne, že v obytnej zóne K Surdoku bolo povolené
umiestnenie firmy s kamiónovou dopravou. Denne prejde cca 30 kamiónov.
VMČ Č. 3 žiada zistiť v územnom pláne, či niečo nebolo porušené a zároveň zistit'
či sa neporušuje regulatív - tonáž kamiónov.
p. Dimitrov
1. Žiada informáciu ohľadom detského ihriska na Ul. Kotrádova.
VMČ Č. 3 informoval, že do konca roka 2016 bude ukončená výstavba.
p. Puškáš a obyvatelia Nižnej Šebastovej
1. Nesúhlasia s výstavbou streetoutového ihriska v Nižnej ~ebastovej v blizkosti fary.
Ako dôvod uviedli , že sa jedná o priestor parku , ktorý využivajú pri niektorých
bohoslužbách a taktiež je to v blízkosti sochy. Považujú to za Pietne miesto.
Navrhujú umiestnenie tohto ihriska niekde inde.
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Zároveň

žiadajú vysvetlenie prečo o tom neboli informovani dotknutý občania 
susediaci s danou lokalitou. Je tam zásah do farského pozemku.
2. Žiadajú oplotiť už existujúce detské ihrisko na Ul. Slanskej.
3. Žiadajú vyjadrenie Ing . Arch. Čutkovej, že umiestnenie ihriska je vhodné na tomto
mieste a či nie je možné umiestnenie niekde inde.
VMČ č. 3 žiada vyjadrenie Stavebného úradu, prečo neboli zaslané oznámenia
o tejto stavbe dotknutým osobám. Žiadajú vyvolať stretnutie s obyvatel'mi
Nižnej Šebastovej, poslancami a dotknutého odboru ohľadom výstavby
streetoutového ihriska.
p. Žulová
1. Žiada opraviť Ul. Južnú .
2. Žiada umiestniť kontajner na odpad na Ul. Južnej.
3. Žiada umiestniť osvetlenie na Ul. Južnej .
VMČ Č . 3 žiada osadenie svetelných bodov a umiestnenie smetných košov
na Ul. Južnej v Nižnej Šebastovej. V rámci 2 vetvy Ul. Slánskej urobiť údržbu
na Ul. Slánská.
p. Martonová
1. Ziada na Ul. Slánska pri detskom ihrisku znížiť rýchlosť a zároveň oplotiť ihrisko
pre bezpečnosť detí.
2. Žiada na Ul. Ľubotickej znižiť rýchlosť - deti tadiaľ chodia do školy.
p.

Hrehorčík

1. Opätovne žiada na Ul. Sabinovská pri zastávke Pod Skalkou vybudovať prístup
k už vyznačenému prechodu pre chodcov
je tam medzi chodníkom
a komunikáciou pás zelene cez ktorú musia chodci prechádzať aby sa dostali
na prechod pre chodcov.
VMČ Č. 3 žiada pripravit' PD na rok 2017 a sprístupniť prechod pre chodcov.
p. Baláž
1. Opätovne žiada dobudovanie vstupom k rodinným domom na Kotrádovej 3
po ľavej strane a zároveň žiada aby sa nečistila len pravá strana tejto komunikácie
ale aj ľavá strana .
p. Ducár
1. Vyjadril

nespokojnosť

s manažmentom mesta.

p. Lukáčová - MŠ Nižná Šebastová
1. Žiada príspevok na stoja na bicykle v areáli škôlky.
2. Žiada prispevok mesta na vybudovanie pergoly z vnútornej strany škôlky.
3. Žiada nainštalovať kamerový systém pred vstup do škôlky.
4. Žiada umiestniť odpadkové koše pred škôlku .
5. Žiada častejšie kosenie zo strany mesta v priestoroch škôlky.
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p. Mikuláková
1. Ziada vybudovať nový prechod pre chodcov pri výjazde z Ul. Vajanského
na štvorprúdovku Ul. Dukliansku nad križovatku . Jeden prechod pre chodcov už
existuje pod križovatkou ale je nepostačujúci tak žiadajú prechod pre chodcov aj
nad križovatkou .

p.

Slosarčíková

- odpoveď zaslať na mail adresu kslosarcik@gmail.com
1. Žiada opätovne vyznačiť prechod pre chodcov pri zastávke MHD lšľa a
pri zastávke Železničné priecestie.
2 Žiada vybudovať chodníky na Ul. Fintická za železničným priecestím smerom
na Fintice.
3. Žiada v ranných hodinách, keď idú deti do školy zabezpečiť mestského policajta
alebo aktivačného pracovníka , ktorý bude pomáhať deťom pri prechádzaní cez
cestu k autobusom - veľká premávka, neexistujúce prechody cez cestu , väčš í
počet školopovinných detí.

p. F. S .
1. Ziada zriadenie nového svetelného bodu na Ul. Sabinovskej na stfpe - kotviacom
stožiari TV - stožiar je zabudovaný nad chodníkom (nástupišťom zastávky MHD
Sabinovská, blízko predajne CSA) , t. č . je to tmavé miesto.
2 . Žiada úpravu medziblokového priestoru medzi bytovkami na Ul. Majakovského 35
až 41 (sú tam osadené obrubníky, cestičky zasypané kameňom , ale
nedokončené- kosenie je v tomto priestore obtiažne).
3. Žiada dať do poriadku komunikáciu a to v mieste, kde bola robená elektrická
prípojka k Ul. Horská (kábel pod cestu 1. Triedy 1/18pred domom Č . 44) . Krajnica
sa v tomto mieste prepadá . Je to nebezpečná bodová závada na pravej strane
Ul. Sabinovskej v smere z mesta na Sabinov.
4. Žiada osadiť dopravný st\p alebo kužeľ, ktorý by zvýraznil existenciu ostrovčeka pri
zastávke MHD Sabinovská smer do mesta .
5. Žiada odvodniť chodník na rohu Ul. Sabinovská a Kotrádová pred domom Č . 34 pri
osádzaní optického kábla do chodníka to bolo opravené liatym asfaltom tak
nešťastne je chodník prepadnutý a pri nepriaznivom počasí je to stále zaliate
vodou. (navrhuje osadenie odtokového žl'abu) .
6. Žiada osadiť spomaľovací pruh na Ul. Kotrádová smerom na Ul. Sabinovskú(autá
idú veľmi rýchlo dole kopcom).
Požiadavky a informácie VMČ Č . 3

VMČ Č. 3 žiada presunúť finančné prostriedky z rezervy, ktorá je vo výške 3 070 €
a to:
2426, OO € na "Detské ihrisko Sabinovská ul. - Stavebné úpravy,
192, 81 € na Schody pri bytovom dome Wolkerova 15 - stavebné úpravy.

9

Strana:

VÝBOR MESTSKEJ ČASTI Č. 3

4/4

Mesto
Prešov
VMČ č. 3 - parkovacie plochy vybrané na výber staveniska:

1.
2.
3.
4.

Sabinovská 9-15 - kolmé státie vo vnútro bloku
Úprava plochy vnútrobloku Ul. Janouškova 12, 14, 16, 22, 24,26
Úprava plochy vnútrobloku Ul. Janouškova 3, 5, 7
Úprava plôch Ul. Wolkerova
Wolkerova 27 - kolmé státie od bytového domu Č . 27 po existujúce parkovisko
Vnútroblok - Wolkerova 15 - 17 - šikmé státie
o
- Wolkerova 11 - šikmé státie
o
- Wolkerova 9 - 1 alebo 2 šikmé státie na rohu vnútro blokovej križovatky
o
- Wolkerova 8 - na šikmej stene kolmé státie
o
- Wolkerova 4 - (na štítovej stene) rozšírenie parkoviska medzi bytovýmí
domami Č . 4 a 8
o
- Wolkerova 2 - na štítovej stene bytového domu
5. Úprava plochy vnútrobloku Čapajevova 10 - 20
6. Úprava plochy Ul. Kotrádova a Veselá - na Ul. Veselá kolmé státie oproti kotolni pri
Gymnáziu sv. MikuláŠa

VMČ č.3 schválili nasledovné stavby:

Kúty - Surdok - cesta od domu Č . 16 po Č. 17
Mudroňova ul. cesta
Mudroňova ul. chodníky obojstranne
Lipová - cesta
Slanská ul. cesta od Ľubotickej po Poľnú a Južná ul.
Javorinská ul. - chodníky obojstranne (chodník na ľavej strane, kde nie je zelený pás
vrátane výmeny obrubníka po celej dížke ulice)
Strojnícka ul. v $irpe vo vlastníctve mesta vrátane chodníkov.

Stanoviská VMČ č. 3:
1.1 List odboru mestské majetku, majetkovo - právneho oddelenia Č. M/14568/2016 vo veci
zaujatia stanoviska k žiadosti VSD , a.s .. , ohľadom odkúpenia parc. Č . 3335 o výmere cca
8 mZ za účelom vybudovania kioskovej trafostanice vk. Ú. Nižná Šebastová, lokalita
Ul. Slánkska.
VMČ č. 3 súhlasí

Ing. Mochnacký upozornil, že najbližšie zasadnutie VMČ č. 3 bude na Ul. Sabinovskej
05.12. 2016 o 17.00 hod.

Ing. Rastislav Mochnacký , v. r.
predseda VMČ Č . 3
V Prešove dňa 09.11 . 2016
Zapísala: Mgr. Janka Hnatová

