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ZÁ P IS N IC A
z 10. zasadnutia Výboru mestskej

Prítomní:

podľa prezenčnej

časti č.

7, ktoré sa konalo

dňa

6.10.2016

listiny

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 neúčasť poslanca PhDr. Martina Ďurišina, PhD
MESTL Pľ.BOV ~;cst .ky urad v Pr9i~ve I 1
za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili:
Bc. Ladislav Kmec - MsP
PhDr. Eva Sirotňáková - OSMM
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Požiadavky prítomných obcanov
pp. Š. L., P. M.
opakovane žiadajú o vybudovanie 3 ks verejného osvetlenia na Labutej ulici obdobne,
ako to bolo zrealizované na uliciach Jastrabia, Lastovičia a Sokolia. Požiadavku
predniesli na zasadnutí VMČ Č. 7 dňa 4. 2. 2016 s tým, že tvrdenie že ide o súkromnú
cestu a preto nie je možné tam realizovať VO neobstojí z dôvodu, že aj ulice Jastrabia,
Lastovičia a Sokolia sú v súkromnom vlastníctve a aj napriek
tomu tam bolo
vybudované VO z finančných prostriedkov mesta Prešov.
VMČ Č. 7 žiada o preverenie, kto bol investorom verejného osvetlenia na uliciach
Jastrabia, Lastovičia a Sokolia a o hľadanie možností vybudovania VO a
následne o zaslanie komplexnej odpovede p. Lorkovi aj VMC č. 7.
žiada o dobudovanie chodníka pre peších na Ul. Teriakovskej a osadenie dopravnej
značky zníženie rýchlosti, resp. nebezpečná zákruta v neprehľadnej zákrute na Ul.
Teriakovskej pre časté dopravné kolízie a nehody.
Ing. Kahanec - Teriakovská cesta je v správe PSK. Viackrát bola zaslaná požiadavka
na PSK prostredníctvom odborných útvarov MsÚ v Prešove vo veci vykonania
nápravy v tomto cestnom úseku.
VMČ č. 7 opakovane žiada urgentne hľad at' riešenie na zvýšenie bezpečnosti
v predmetnom nebezpečnom úseku cesty bez chodníka pre peších a v uvedenej
nebezpečnej zákrute.
ako je to s obchvatom Prešova, poukázali na zhusťujúcu sa premávku cez Sekčov
a preplnené cesty Ul. Levočská a Vranovská.
Ing. Kahanec - do úvahy pripadá vybudovanie severného obchvatu mesta, tzv. R4,
ktorý by odľahčil premávku v časti ulíc Levočská, Sabinovská a Vranovská. Termíny
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pre realizáciu tohto obchvatu, napriek eminentnému záujmu mesta, však nie sú
v súčasnosti celkom jasné. Vybudovanie východného obchvatu mesta, ktorý by
odľahčil dopravu juh - východ stoji na .,vedľajšej koľaji".
VMČ Č. 7 žiada mesto, aby sa zasadilo za urýchlenie vybudovania Severného
obchvatu (R4) aj vzhľadom na súčasné neúnosné dopravné zat'aženie (vrátane
nákladnej tranzitnej dopravy) komunikácie Arm. gen. Svobodu cez mestskú čast'
č. 7, husto obývané sídlisko Sekčov, v ktorej žije cca 14000 obyvateľov!

p.J.K.
- žiada o informáciu kto schválil požiadavku na vybudovanie parkoviska pre MILK
AGRO na zelenej ploche pred predajňou v ich vlastníctve na UL Exnárovej.
Ing. Kahanec - spoločnosť MILK AGRO požiadala mesto Prešov o dlhodobý prenájom
pozemku na vybudovanie parkoviska na vlastné náklady pre návštevníkov predajne.
Parkovisko bude slúžiť nielen pre návštevníkov predajne ale aj pre širokú verejnosť.
Doteraz návštevníci predajne zaberali pril'ahlé parkovacie miesta a tým znemožňovali
parkoval' obyvateľom priľahlých bytových domov.
- na UL Sibírskej 29 pred vchodom bytového domu je pri parkovisku namšená asfaltová
plocha pri kanále odpadových vôd. Ziada o jeho opravu.

p. K.L.
- na výbor VMČ Č. 7 chodí už 3 roky s požiadavkou o osadenie spomal'ovacieho pmhu pred
bytovými domami na UL Sibírskej 23 - 25 (oproti pohostinstvu) z dôvodu bezpečnosti
premávky v tejto časti. Malo to byť zrealizované už v minulom roku. do dnešného dňa sa níč
neudialo.
Ing. Kahanec - podl'a dostupných iníormácií spomaľovací retardér mal byť osadený ešte
v roku 2015. Zodpovedný pracovník p. Andraščík zaslal ešte L 6. 2015 požiadavku na
Doprastav, a. s. o umiestnenie spomal'ovacieho pruhu pre zvýšenie bezpečnosti chodcov.
VMČ Č. 7 žiada o preverenie, prečo doteraz nebolo zrealizované dopravné značenie na
Ul. Sibírskej 23 - 2S a o výsledku žiada informovat' žiadatel'a aj VMČ č. 7.
- vo vnútrobloku UL Sibírska 21 až 31 je umiestnené detské ihrisko, na ktorom sa
nachádzajú rozbité hracie prvky. brány, pletivo je roztrhané. Žiada o jeho opravu
a doplnenie nových hracích prvkov.
Ing. Kahanec - po "'')Idiskutovaní požiadal p. L (aj z dôvodu nedostatku parkovacích miest)
o preverenie a podanie informácie, či obyvatelia okolitých bytových domov nemajú záujem
na existujúcej betónovej ploche vo vnútrobloku UL Sibírska 21 - 31 na cca Y, plochy
vybudovať vzadu ihrisko a cca y, plochy vpredu využiť na dobudovanie parkoviska.

Stanovisko VMČ č. 7
1.

Odbor správy majetku mesta, Majetkovo-právne oddelenie - Žiadosť o zaujatle
stanoviska k žiadosti Slovenského skautingu - 112, zbor Prameň Prešov - Sekčov,
Jurkovičova 3, Prešov o prenájom časti pozemku 14386/1 o výmere cca 36 m 2 na dobu
10 rokov.

'

VÝBOR MESTSKEJ ČASTI Č.7

...

Strana:
3/4

Mesto Prešov
Stanovisko VMČ č. 7:
žiadosti.
2.

Nemá námietky a súhlasí s predÍžením nájmu v zmysle

G-mail z odboru dopravy, ŽP a KS - Infonnácia na realizáciu zbem odpadu
z domácností od občanov prostredníctvom akcie Jesenné upratovanie VOK 2016.
Stanovisko VMČ č. 7: berie na vedomie informáciu o realizácii zberu odpadu od
domácnosti v mesiaci október a harmongram "VOK-2\fsÚ JESEŇ 2016".

Ing. Kahanec informoval členov VMČ č. 7 o elektronickej pošte k riešeniu aktivít
a podnetov v MČ č. 7:
a) infonnoval o pracovnom rokovaní a požiadavke na upresnenie stanoviska mesta
k rozšíreniu predmetu zákazky o predlženie chodníka od priechodu pri križovatke
k poliklinike Vesper, resp. k zastávke MHD v rámci riešenia technickej dokumentácie
k plánovanej rekonštmkcie križovatky arm, gen. Svobodu,
b) infonnoval o poďakovaní J, G" Čergovská 6, Prešov Za opravené chodníky a orez
živých plotov, ktorý zároveň požiadal aj za ďalších b:i'Vajúcich o prehodnotenie orezu
brezy pri vchode Čergovská 6, ktorej konáre naďalej bránia dostatočnému osvetleniu
od zdroja VO. Požadujú orezať tak, aby konáre nebránili funkcii lampy VO,
c) infonnoval o uskutočnenom výrobnom výbore konanom dňa 14. 9, 20J6 k prepojeniu
komunikácie a rozšíreniu odstavných plôch na UL Šrobárovej, k úprave plochy na UL
Karpatskej 8-9 a k úprave plochy vnútrobloku Karpatská 7-9,
d) intonnoval o presune finančných prostriedkov na rezervu VMC č. 7 pre opravu
a údržbu pre lokalitu MČ č, 7 v nadväznosti na zmeny financovania v rámci
financovania investičnej výstavby v čiastke 32 929
e) infonnoval o požiadavke p, B, M,:
na orezy konárov (za Jurkovičovou 5,6,7,8),
odstráneniu nebezpečných konárov nad chodníkom Jurkovičova 1-16,
odstránenie betónovej prekážky na chodníku vnútroblokovej časti bytových domov
Jurkovičova 1-16.
VMČ Č. 7 žiada sa zaoberat' vyššie uvedenými podnetmi občanova zabezpečit':
orezy podl'a požiadaviek v bodoch bI, el,
odstrániť nebezpečnú prekážku na minicykIochodníčku podľa požiadavky
v bode el.
VMČ Č. 7 zároveň žiada o zabezpečenie orezov stromov a kríkov pre zabezpečenie
plnej priechodnosti cykIochodníka a chodníka na Ul. Exnárovej v úseku od
prevádzky MILK AGRA po križovatku pri prevádzke BILLA a taktiež orczov vo
vnútro blokovej časti na Ul. Exnárova l po križovatku pri prevádzke BILLA
a taktiež orezov vo vnútroblokovej časti na Ul. Exnárova l - 35.

3.

4. Ing, Kahanec infonnoval členov VMC č, 7 o pracovnom materiáli k bež,nej údržbe
komunikácií z rezervy VMC č, 7 a návrhu údržby a komplexnej rekonštmkcie MK na rok
2017.
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5. Ing. Kahanec ínfonnoval o uskutočnenom pracovnom stretnutí k realizovanej bežnej
údržbe komunikácií z rezervy VMČ 7 na rok 2016 so zástupcom dodávate!'a v teréne
mestskej častL

6. VMČ Č. 7 schválil II súhlasí s vyčlenením finančných prostriedkov z rezervy VMČ č.
7 - Údržba MK, ciest a chodníkov, v nadväznosti na vecnost' akcií schválenú na
májovom rokovaní V]\;IČ č. 7 a po jej spresnení a doplnení, na nasledujúce opravy,
resp. údržbu:
II Ul. Jurkovičova č. 3-9 - dokončenie ABJ chodníka
21 Ul. Karpatská č. 18 - oprava kanálov pri bytovke a na chodníku
3/ Ul. Jurkovičova č. 1-3 - oprava chodníka (ABJ)
4/UI. Jurkovičova č.10-11- oprava prístupového chodníka (ABJ)
51 Ul. Sibírska Č 11-13 - oprava parkovíska (oprava a doplnenie tvárnic)
6/ Ul. Sibírska č. 1-3 - oprava chodníka
7/ Ul. Čergovská č. 8 - OpI'. parkoviska (ostrovčeky) a chodník k OC MAX
8/ Ul.Magurská Č. 5-11- oprava chodníka (ABJ, zatrávňovacie tvárnice)
91 Ul. Sibírska č. 27-31- oprava chodníka (ABJ)
10/ Ul. Viborlatská Č. 14-16 - oprava prístupového chodníka
11/ Ul. Vihorlatská Č. 3-5 - oprava chodníka (ABJ)
121 Ul. Karpatská č. 8 - oprava chodníka (ABJ)
13/ Ul. Karpatská Č. 10 - oprava chodníka (ABJ)
14/ Ul. Ďumbierska č. 20-22 - oprava vjazdu
(ABJ)
15/ Ul. Vihorlatská 1'. 17-18 - oprava vjazdu (ABJ)
161 Ul. Sibírska č. 18-20 - oprava vjazdu (ABJ)
Pozn.: Finančná čiastka v položke
predmetnú opravn.

V Prešove dňa IO. 10. 2016
Ing. Stanislav Kahanec, v. r.
predseda VMČ č. 7

PhDr. Eva Sirotňáková
sekretár VMČ č. 7

Č.
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napočltaní

3580,00
1750,00
4720,00
2150,00
2640,00
809,00
2180,00
vid' pozn.
6400,00
1050,00
5300,00
850,00
1200,00
3200,00
1400,00
1600,00
nákladov na

