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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 6

Mesto Prešov
-

,
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ZÁPISNICA
zo 7.zasadnutia Výboru v mestskej

Prítomní:

podľa prezenčnej

časti č.6,

ktoré sa konalo

dňa

21. 7.2016.

listiny
Mestský úrad v

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

Z.K. - vyjadrila nesúhlas s odpoveďou na požiadavku č. V6-45-2016, ktorú predniesla
v zastúpení obyvateľov Ul. Justičnej ohľadom riešenia parkovania na tejto ulici . Na pripomienku
reagovali priamo na zasadnutí poslanci VMČ, ktorí prítomným občanom vysvetlili zámer
riešenia statickej dopravy v meste Prešov, ktorý má už radnica spracovaný. Občania požiadali,
aby k problematike riešenia parkovania na Sekčove bol prizvaný na zasadnutie VMČ odborník,
ktorý občanom presne vysvetlí túto problematiku a ktorý bude vedieť kvalifikovane odpovedať
na ich otázky.
VMČ č.6 žíada odd. dopravy MsÚ, aby na zasadnutie VMČ č.6 v mesiaci september
2016 bola zabezpečená účast' odborníka na ríešenie parkovania na sídlisku Sekčov.
VMČ č.6 žíada vyriešit' dopravný stav parkoviska na ul. Justičnej.
M.B. - žiada, aby mesto za bezpečilo opravu prepadnutej kanalizácie pri bytovom dome M.
Benku l, kde sa v čase dažďov tvorí veľká jama vyplnená vodou, ktorá bráni prechádzaniu
obyvateľov a zároveň opakovane upozOlňuje na stále neopravenú jamu za poštou v NS Opál, kde
je rovnaký problém po daždi.
VMČ č.6 žiada o zabezpečenie opravy kanalizácie a jám na vozovke podl'a požiadavky
občana.

P.P. - žiada, aby sa zabezpečilo vyloženie prístupovej cestičky k ihrisku na Ul. Justičná
Federátov aspoň nejakými kockami , aby mamičky s ko číkmi, ktoré prechádzajú k ihrisku
s kočí kmi , nemuseli chodiť po trávniku.
VMČ č.6 žiada o zabezpečenie požiadavky.
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Mesto Prešov

J.Š, v zastúpení obyvatel'ov UL Pavla Horova požiadala poslancov, aby prehodnotili súhlas
na výstavbu zdravotníckeho zariadenia, ktoré sa má stavať na mieste súčasného parku ma UL
Pavla Horova, Občania tejto ulice nesúhlasia s jeho výstavbou v tejto časti, pretože sa obávajú,
že prídu o všetku zeleň a zároveň o parkovacie miesta. V prípade, že bude výstavba povolená,
občania ulice chcú formou petície vyjadriť svoj nesúhlas s týmto zámerom. Problematiku
výstavby tohto zariadenia sa snažil priamo na zasadnutí výboru vysvetliť predseda VMČ č.6, no
zástupkyňa občanov požiadala, aby na zasadnutie výboru prišli kompetentní zamestnanci mesta,
ktorí budú vedieť kvalifikovane odpovedať občanom UL Pavla Horova k uvedenému zámeru
výstavby.
VMČ č.6 žiada o zabezpečenie účasti kompetentných zamestnancov z OHAM a SÚ na
zasadnutie ""MČ 1:.6 v mesiaci september 2016, ktorí budú občanom odpoved at' na otázky
k uvedenému zámeru.

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 júli 2016:

Na zasadnutie VMČ č.6 v mesiaci júli boli doručené odpovede na požiadavky obyvateľov:
V6-45-2016 - vo veci výstavby nových parkovacích miest na UL Justičnej, odpovede na ostatné
požiadavky si občania móžu pozrieť a zároveň sledovať ich plnenie na webovej adrese presov"sk,
v časti eGovemment- Podnety a požiadavky občanov.
Predseda VMČ č,6 PhDr. Dupkala, PhD. informoval prítomnýeh občanov o aktivitáeh
poslancov VMČ za posledné obdobie, najmä o prebiehajúcej rekonštrukcii MŠ Zemplínska
a Bernolákova a o príprave výstavby ďalšieho nového ihriska na území VMČ č.6.
VMČ č.6 žiada vyriešiť nebezpečný stav stromov a krovín na UL Martina Benku S(pri
parkovisku).
VMČ č.6 žiada TsmP o osadenie dvoch kusov lavičiek a l ks pracovného stola na ihrisku
vo vnútrobloku ulíc Bernolákova - Šoltésovej ( na základe predchádzajúcej konzultácie
s predsedom VMČ).
VMČ č.6 opakovane žiada o pravidelné vysypávanie košov v areáli ZŠ Májové nám.v
blízkosti hokejbalového ihriska.
VMČ č.6 žiada zhotovitel'a stavby - zastávkové niky na UL Sekčovskej, zastávka Vansovej
v oboch smeroch o opätovné vybudovanie nájazdových rámp pre imobilných a matky s kočíkmi
bezbll riérovost'!!!!

VMČ č.6 žiada opätovne o výrub stromov ( divé slivky) v celej lokalite VMČ 1'.6 ( dôvod:
znečisťovanie prostredia, opakujúce sa úrazy spojené z opadanými plodmi, zvýšený výskyt
hmyzu v ich okolí),
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Stanoviská VMČ č. 6
Na zasadnutí VMC č.6 v mesiaci júli neboli prijaté žiadne stanoviská VMC.

V Prešove

dňa

25.7.2016

Phpr. Rudolf Dupkala>PhD.
prddseda VMČ č.6

Mgr. Zuzana Mako-Martonová
sekretár VMC č.6
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