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VYBOR V MESTSKEJ CASTI č. 1

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
z 12. zasadnutia Výboru v mestskej

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Miesto: Kultúrne stredisko PKO Centrum, Ul.
Čas : 17:00 h

časti č.

l, ktoré sa konalo dňa l. 12. 2016

MESTO rnE50V Mestsky úred v ~ro&ovc
Prost~jovská
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l. Otvorenie
VV"3~~:_
2. Návrh programu
Oit
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3. Prijímanie občanov a vybavovanie ich požiadaviek
4. Korešpondencia MsÚ - prerokovanie materiálov príslušných organizačných útvarov a zaujatie
stanovísk VMČ Č . l
5. Rôzne
6. Záver

l.

Otvorenie

Zasadnutie Výboru mestskej časti č. l otvoril a viedol predseda VMČ PhDr. Mikuláš Komanický.

2. Návrh programu

Program bol odsúhlasený prítomnými poslancami VMČ č. l bezo zmien.

3. Prijímanie občanov a vybavovanie ich požiadaviek
Požiadavky prítomných

občanov

l. p. Ľ. K.
• Stromy, ktoré rastú pri letnom kúpalisku na Ul. A. Prídavka 26 - 28 sa opierajú o plot
kúpaliska, presahujú už do areálu kúpaliska a je len otázkou času, kedy spadnú a môžu
zraniť tam hrajúce sa deti a občanov. Žiadame o výrub stromov, ktoré sú naklonené a môžu
pri silnom vetre spadnúť.

2. p.F.M.
•
•

Kedy sa už urobia chodníky medzi bytovkami na Ul. M. Nešpora (vnútroblok vedľa
Polície) ?
Bývalá MŠ na Ul. M. Nešpora (kde sú teraz byty) - zobrali nám parkovacie miesta,
nasypali tam hlinu a neurobili nič, mali vysadit' stromy, nič nevysadili. Kto kontroluje

l
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realizáciu firiem, čo mali uvedené v stanovisku mesta - mali sa tam nasadiť stromy, ale
nič sa nevysadilo.
Odpovedal. PhDr. M Komanický - Parkovisko v bývalej MŠ M Nešpora je prístupné aj
pre verejnost: Parkovisko po skolaudovaní bude odovzdané mestu Prešov.
• Krovisko vpravo od chodníka za kanálom smerom dole je potrebné zlikvidovať.
• Okolo rigolu je potrebné orezať dreviny- kde je chodník.

3. PaedDr. J. H.
Žiadame o likvidáciu dopravnej značky "Zákaz vjazdu všetkých vozidiel s dodatkovou
Okrem Vozidiel s osobitným označením 01 (v čase od 7:00-l6:00h)" umiestnenej
pred vstupom na pozemok našej školy.
Likvidáciu uvedenej dopravnej značky žiadame z dôvodu, že zamestnanci školy musia
parkovať na miestach ulice, ktoré využívajú obyvatelia susedných panelových domov a tým
vznikajú zbytočné konflikty medzi zamestnancami školy a obyvateľmi o tom, kto má nárok
kde parkovať.
Príloha Č. 1: list - Žiadosť o zmenu dopravného značenia
•

tabuľkou:

4. p.Š.R.
• z dôvodu premnoženia potkanov a vychádzajúceho smradu z kanálovej šachty, BO Ul.
Prostejovská 18) je potrebné s tým niečo robiť a kontrolovať aj kanály.
5. p. Š. B.
• prišiel sa informovať, či platí petícia na výrub stromov.
Odpoveda/.' PhDr. M Komanický
6. p. V. P.
• Za BD Ul.. Bajkalská 5-7-11 stojí suchý strom - je potrebné ho vyrúbať, pretože už
neplní svoj účel (strom sa nachádza za vchodom BO Bajkalská 7- zadný vchod za dverami).
7. p.D.S.
• Prišiel sa opýtať, ako sa bude riešiť hluk z fa SPINEA, či sa tam postaví protihluková
stena a pod. Na ceste smerom ku fa SPINEA je mreža, ktorú ešte neopravili a spôsobuje tiež
hluk, keď prechádzajú tadiaľ autá.
Odpovedal: PhDr. M Komanický a p. Majirský (MsP)

8. Mgr. A. J.
• Žiadajú o výrub stromu (vrby) , ktorá rastie v spevnenej ploche (zámkovej dlažbe), blízko
chodníka pre peších a cyklistov smerom ku OD Kaufland pred vchodom do kostola
Kráľovnej pokoja. Strom je v zlom stave, konáre opadávajú a kedykoľvek môže dôjsť
k zraneniu osôb. Žiadame o odborné posúdenie tohto stromu a následne o realizáciu výrubu.
Príloha Č. 2: list - Žiadosť o výrub stromu( vŕby)
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Požiadavky VMČ č. 1
Požiadavka č. 89/1/16
VMČ č.1 žiada o výrub stromov. ktoré rastú pri letnom kúpalisku na Ul. A. Prídavka 26 - 28 a
opierajú sa o plot kúpaliska (presahujú už do areálu kúpaliska).
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD,ŽPaKS.
Požiadavka č 90/1/16
VMČ č.J žiada orezať dreviny okolo rigolu kde je chodník v lokalite bývalej MŠ M. Nešpora
a zlikvidovať krovisko vpravo od chodnJka ..
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi. vedúcemu OD,ŽPaKS.
Požiadavka č 91/1/16
VMČ č.I žiada o realizáciu chodníkov vo vnútrobloku na Ul. M. Nešpora (za OD Jednota
a Pollciou).
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD,ŽPaKS.
Požiadavka č 92/1/16
VMČ č.I žiada o likvidáciu dopravnej značky .,Zákaz vjazdu všetkých vozidiel s dodatkovou
tabuľkou: Okrem Vozidiel s osobitným označením Ol (v čase od 7.00-16.00 h)" umiestnenej pred
vstupom na pozemok ZŠ Prostejovskej.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD,ŽPaKS.
Požiadavka č 93/1/16
VMČ č. I žiada o výrub suchého stromu za vchodom BO Bajkalská 7- zadný vchod za dverami.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD,ŽPaKS.
Požiadavka č 94/1/16
VMČ č.I žiada o odborné posúdenie stromu (vrby). následne jeho výrub alebo orez. Strom rastie
v spevnenej ploche (zámkovej dlažbe) pred vchodom do kostola Kráľovnej pokoja. blízko chodníka
pre peších a cyklistov. Strom je v zlom stave. konáre opadávajú a kedykoľvek môže dôjsť k zraneniu
osôb. (Strom sa nachádza na pozemku vo vlastníctve mesta.)
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavoví Ondirkovi, vedúcemu OD,ŽPaKS.
Požiadavka č 95/1116
VMČ Č. I žiada osloviť vlastníka pozemku a požiadať ho o opravu prepadnutého kanála (výjazd od
OD TESCO na hlavnú cestu) a vyznačenie odbočovacích pruhov.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD,ŽPaKS.
Požiadavka č 96/1/16
VMČ Č. l žiada o opravu chodníka pri NS DRUŽBA (lokalita pred Poštou).
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD,ŽPaKS.

Požiadavka č 97/1116
VMČ č.1 žiada z dôvodu premnoženia potkanov a vychádzajúceho smradu z kanálovej šachty, BO
Ul. Prostejovská 18 preveriť daný stav.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu OD,ŽPaKS.
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4. Korešpondencia MsÚ a prerokovanie materiálov príslušných
organizačných útvarov a zaujatie stanovísk VMČ č. 1
1. List MsP /68S/2016/13ľľr - Ing. Trojanovič - Mestská polícia - zo dňa 10. ll. 2016

Požiadavka Č. VI-73/ 1/l6 - vo veci dodržiavania nočného pokoja
Príslušníci mestskej polície na základe požiadavky vykonali na uvedenej adrese 7 x miestne
šetrenie,. Ani v jednom prípade z prevádzky SPINEA nebolo zaznamenané rušenie nočného pokoja.
VMČ Č. 1 berie na vedomie.
2. List MsP /68S/2016/16ľľr - Ing. Trojanovič - Mestská polícia - zo dňa 21. Il. 2016
Požiadavka Č. V 1-81/1 /16 - vo veci kontroly prevádzky OC BILLA
Príslušníci mestskej polície na základe požiadavky upozornili zodpovedných vedúcich na
dodržiavanie nočného pokoja a prevádzky zásobovali po šiestej hodine rannej. Po predchádzajúcom
upozornení priestor pod schodmi prevádzky B1ZZARE je vyčistený.
Vi\1Č č. J berie na vedomie.
3. List SÚ/166S6/2016- Čj/A - zo dňa 07. ll. 2016 - Stavebný úrad
Požiadavka VMČ Č. l - VI-80-2016 - odpoveď (Polyfunkčný objekt CRESCO Prešov na Ul. A:
Prídavka v meste Prešov)
Stavebný úrad nemá informáciu, že by mal stavebník realizovať o jedno poschodie viac. Stavebný
úrad pri obhliadke zistil, že stavebník nerealizuje stavebné práce na l. NP podľa overenej
projektovej dokumentácie. Stavebné práce na l. NP sú v rozpore S regulatívmi VZN mesta Prešov(sú
bližšie uvedené v liste), z tohto dôvodu ich nie je možné povoliť ani vydaným dodatočným
rozhodnutím o zmene stavby predjej dokončením.
VMČ č. J berie na vedomie.
4. List SÚ/166S6/2016- ČjIB - zo dňa 07. 11.2016 - Stavebný úrad
Výzva na urobenie nápravy (Polyfunkčný objekt CRESCO Prešov na Ul. A. Prídavka v meste
Prešov)
VMČ č. J berie na vedomie.
5. List SÚ/166S612016- Čj - zo dňa 30. Il. 2016 - Stavebný úrad
Požiadavka VMČ Č. l - V 1-79-2016 - odpoveď - vo veci preverenia výkopových prác na Ul.
Tehelná v meste Prešov. (Stavebný úrad vykonal obhliadku a zistil, že vlastník stavby - stavba je
evidovaná ako garáž - stavebnými úpravami zmenil jej účel. Zmena bola zrealizovaná bez povolenia
Sú, čo je porušením ustanovení stavebného zákona.
VMČ č. J berie na vedomie.
6. List R/S3212016- Mgr. Grešová - zo dňa 18. Il. 2016 - Odbor strategického rozvoja - odd.
investičnej výstavby
Odpoveď na požiadavku Oznámenie o začatí územného konania - spoločnosť ESTELLE, s. r. o. 
VI-87-2016 - výstavba cesty A. Duchoňa (v súčasnosti sa stavba realizuje a termín zhotovenia je
do 15.12.2016).
VMČ č. J berie na vedomie.
7. List OHAM/17S8012016 - Ing. arch. V. Krištof - - zo dňa 21. ll. 2016 - Odbor hlavného
architekta mesta
Prešov, lokalita Rúrky, pozemky parc. Č. KNC 16191/252, KNC 16191/253 až KNC 16191/258
vrátane, KNC 16191 /260, KNC 16191/261, KNC 16191/263 až KNC 16191 /301 vrátane, KNC
16191/303 až KNC 16191/309 vrátane, KNC 16191/314, KNC 16191/320, KNC 16191/321 , KNC
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16191 /322- všetky vk. Ú. Prešov, Urbanistická štúdia "IBV Rúrky- západ, l. etapa" - Prešov
stanovisko
VMČ č. 1 berie IIa vedomie.
8. List M/1664912016 - Lichvárová - zo dňa 21. 11 .2016 - odbor správy majetku mesta
majetkovo-právne oddelenie
Žiadosť o stanovisko k dlhodobému prenájmu pozemkov v k. Ú. Prešov (Ul. Bajkalská - parc. Č.
KNC 9310/358 a 9310/359 o výmere cca 4 500 m2 za účelom výstavby štyroch antukových
tenisových kurtov a umiestnenie troch kontajnerových modulov na šatne.
Stallovisko VMČ č. 1 pre OSMM- majetkovo-právlle odd. k listu Ml1664912016- Licllvárová zo
dlía 21.11.2016:
VMČ č. 1 berie žiadosť IIa vedomie a odporúča IIa posúdellie OHAM.

5. Rôzne
5.I.V zápisnici č.Il pri zaznamenávaní požiadaviek vypadla požiadavka občana Z.Č. - možnosť
vybudovania parkoviska za BO Č. 53-59 na Ul. M. Nešpora. Na túto požiadavku odpovedal
predseda VMČ Č. 1 PhDr. M. Komanický, že s touto lokalitou sa pri rozšírení parkovísk
počíta, preto v zápisnici nebola táto požiadavka uvedená, preto sa p. Z.Č. ospravedlňujeme.
5.2

Občania

sa sťažujú na prepadnutý kanál(výjazd od OD TESCO na hlavnú cestu) a dopravné
ktoré nie je viditeľné .

značenie,

5.3 Občania žiadajú o opravu chodníka pri NS DRUŽBA pred Poštou.
Najbližšie zasadnutie VMČ Č. I sa uskutoční dňa 12. 1. 2017.

6. Záver
Prešov 7. 12.2016

PhDr. Mikuláš Komanický, v. r.
predseda VMČ č. 1

Alžbeta Polačková
sekretár VMČ Č. I

pRfLoHA {1

Základná umelecká škola Jána Poschla,
Prostejovská 36, 08001 Prešov
Tel.: 051-7717303,051-7718355, fax-77 17303 www.zus jp.ell

V Prešove 1.12.2016.
Titl:
Mestský úrad v Prešove
Jarková 24
0800 I Prešov

VEC:

ŽIADOSŤ

O ZMENU DOMuVNÉHO

...

ZNAČENIA

Základná umelecká škola Jána P6schla v Prešove so sídlom v Prešove, Prostejovská
ulica

č.

36, v zastúpení riaditel'om školy PaedDr. Jozefom Hrušovským, PhD., žiada Mestský

úrad v Prešove o likvidáciu dopravnej

značky

tabul'kou: Okrem vozidiel s osobitným

Zákaz vjazdu všetkých vozidiel s dodatkovou

označením

01, platiacou v

čase

od 7.00 do 16.00

hod., umiestnenej pred vstupom na pozemok našej školy.

Odôvodnenie:
Budova ZUŠ 1. P6schla na Prostejovskej ulici Č. 36 je umiestnená v parkovom
prostredí Sídliska 3 medzi panelovými domami a Základnou školou
Ulica, na ktorej sídli menovaná škola, je "slepou ulicou" a
kedysi dopravnou

značkou

označením

značke

časť zakončenia

v Prešove.

tejto ulice bola

vyhradená iba na vjazd autobusov, ktorými sa prepravujú deti a aj

iných vozidiel s osobitným
dopravnej

(Mukačevská)

označením

(§44 - Osobitné

označenie

vozidla). K uvedenej

je pridaná dodatková tabul'ka s textom Okrem vozidiel s osobitným

Ot.

Chceme

podotknúť,

že v

súčasnosti

je uvedená

značka

aj s dodatkami neopodstatnená,

pretože bola osadená ešte pred rokom 1992 pre potreby niekdajšej materskej škôlky. Od
uvedeného roku bola MŠ zrušená a po rekonštrukcii jej priestorov tu bola prest'ahovaná
Základná umelecká škola J. Päschla, ktorej

vyučovanie

prebieha v

čase

od 12.00 do 20.00

hod. Časť zakončenia slepej ulice, ktorá by sa dala využiť na parkovacie miesta pre
zamestnancov ZUŠ J. Päschla a rodičov žiakov je v súčasnej dobe prehustenej dopravy takto
nezmyselne a neodôvodnene obmedzená. Zamestnanci školy musia

parkovať

na miestach

ulice, ktoré užívajú obyvatelia susedných panelových domov, nastávajú tak
konflikty o tom, kto má nárok kde

parkovať.

Za kladné vybavenie našej žiadosti ďakujeme
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PaedoiJozef HruŠovský, PhD.,
rialfi'tel' ZUŠ JP v Prešove.

zbytočné
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