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VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č. 7

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
z 9. riadneho zasadnutia výboru mestskej
Prítomní:

podľa prezenčnej

časti č.

7, ktoré sa konalo

dňa

13. 9. 2018

listiny

Zasadnutie Výboru mestskej časti č. 7 otvoril a viedol Ing. Stanislav Kahanec. V úvode
privítal poslancov, zamestnancov MsÚ a prítomných občanov. Zároveň ospravedlnil neúčasť
poslanca PhDr. Martina Ďurišina, PhD.
za Ms Ú Prešov sa zasadnutia zúčastnili:
Bc. Ladislav Kmec - MsP
PhDr. Eva Sirotňák:ová - zapisovateľka
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Požiadavky prítomných

občanov

p.O.H.
- zástupkyňa občanov bytového domu Ul. Sibírska 39 - 41 žiada o odstránenie dopravnej
značky Zákaz státia, ktoré mesto Prešov osadilo na základe interpelácie poslanca p. PhDr.
Ďuri šina, PhD. a to z dôvodu, aby stojace vozidlá nebránili výjazdu a vjazdu do garáží
nachádzajúcich sa v bytovom dome. Táto dopravná značka bola v roku 2017 odstránená
na základe ich žiadosti, podpísanej väčšinou obyvateľov bytového domu, adresovanej na
MsÚ, odbor dopravy a ŽP a tohto roku bola opätovne osadená. Je tam dostatok miesta
pre vjazd a výjazd do garáží, preto žiada odstrániť dopravnú značku a územie dať do
pôvodného stavu bez značiek.
VMČ č. 7 na základe požiadavky občanov bytového domu Sibírska 39-41 žiada
o odstránenie dopravnej značky Zákaz státia osadenej pred . bytovým domom
a o stave riešenia informovat' VMČ č. 7.

p. I. S.
- vo vnútrobloku Ul. Ďumbierska 10 sa dorábajú nové parkovacie plochy, ktoré už mali byť
dávno ukončené . Dodávateľ stavby stavebné práce nerobí súvisle, ale na stavenisku
prebiehajú práce len ojedinele, viac menej v čase sviatkov a dňoch pracovného pokoja.
Stavba mala byť zrealizovaná do 90 dní od jej začiatku. Územie je zaprášené a znečistené
ľudi a dýchajú prach, majú špinavé okná, preto žiada aby stavebný dozor dohliadal na to,
aby stavba bola ukončená v termíne. Sídlisko Sekčov je lokalitou s malou plochou zelene,
z každej strany je okolo betónová plocha a parkoviská.

-na Ul. Karpatskej pri vjazde na zastávkovú niku MHD (pri prechode pre chodcov) v čase
nepriaznivého počasia stojí dažďová voda. Odtokové kanály nestačia zberať vodu,
kanalizácia je upchatá. Obdobný stav je aj pri poliklinike Pro Care na Ul. Jurkovičovej. Pre
problémy s odtokom žiada o vyčistenie a opravu kanalizačných zberačov. Vo veci opravy
kanalizácie podala písomný podnet aj na Mesto Prešov, do dnešného dňa neobdržala
žiadnu odpoveď.
Ing. Kahanec - na problém neodtekajúcej vody na predmetných zastávkach MHD
opakovane· upozorňoval aj interpeloval na MsZ a žiadal kontrolu stavu kanalizácie
a promptné odstránenie poruchového stavu.
VMČ č. 7 - opätovne žiada preverit' stav odtokovej kanalizácie na predmetných
zastávkach MHD a zabezpečiť potrebnú údržbu, resp. opravu kanalizačných
zberačov tak, aby fungovali aj pri výdatnejších dažďoch a zabezpečili potrebný odtok
dažd'ovej vody z priestoru ník zastávok MHD! O stave riešenia informovat' VMČ č.

7.
- pod oknami bytového domu Ďumbierska l O vo vnútro bloku majú betónový pingpongový
stôl a iné nefunkčné hracie prvky. Je to miesto, pre zhlukovanie mládeže, preto žiada, aby
sa odstránili staré prvky a urobila sa výsadba nových stromov a trávnatého porastu.
Podobné betónové pingpongové stoly sa nachádzajú aj vo vnútrobloku na Ul. Sibírskej 1135.
-v úseku od Eperie k Lidlu je seknutý a nedostavaný chodník pre peších. Chce vedieť či sa
plánuje s jeho dobudovaním a súvislým prepojením medzi obidvoma obchodnými
centrami.
Ing. Kahanec - predmetné územie je v etape prípravných fáz budovania stavby,
predpokladá že súčasťou stavebných prác bude aj dobudovanie chodníkov a úprava okolia.
-žiada zástupcu MsP, aby mestská polícia monitorovala územie a upozorňovala majiteľov
voľne pobehujúcich psov, aby boli riadne uviazaní na vôdzke, nakoľko voľný pohyb psov
je obytnej zóne zakázaný.
VMČ č. 7 - žiada zaoberat' sa podnetmi p. I.S., najmä odstránením poruchového
stavu odtekania na predmetných zastávkach MHD, pomalou výstavbou nového
parkoviska za Ďumbierskou 2 (meškanie dodávatel'ských prác), i skultúrnením
prostredia za bytovým domom Ďumbierska 2-10 pri novobudovanom parkovisku
a o riešení informovat' VMČ č. 7.

p.P.M.
- na zasadnutí VMČ č. 7 ešte v minulom roku predniesli požiadavku na MsP, aby v lokalite
Šalgovík upozornili vlastníkov súkromných pozemkov na ich vykosenie. Tohto roku majú
ten istý problém, pozemky sú zarastené metrovou trávou. Žiada zástupcu MsP, aby
opätovne vyzvali a upozornili vlastníkov pozemkov na ich vykosenie.
- od vstupu do Šalgovíka po križovatku na Ul. Bažantiu žiada o opravu asfaltu pri
kanalizačných poklopoch nachádzajúcich sa v miestnej komunikácii.
- pri otočke autobusov a trolejbusov na konečnej zastávke Pod Šalgovíkom je prekopaná
cesta, žiada o jej opravu. Taký istý stav je aj na komunikácii pri pohostinstve U komiňara,
kde je viacej prekopávok, taktiež žiada o ich opravu.
- smerom od pohostinstva U Komiňara na bývalé hydinárske závody sú pri ceste zarastené
a nepokosené pozemky a nevyčistená priekopa. Konáre stromov a kríkov zasahujú do
komunikácie, je problémom vyhnúť sa dvom prechádzajúcim vozidlám. Keďže v tejto časti
nie je vybudovaný chodník pre peších, chodci, cyklisti, mamičky s kočiarmi sa nemajú kde
vyhnúť motorovým vozidlám. Nachádza sa tu aj mestský pozemok, o ktorý sa mesto nestará.

Opätovne niekoľkokrát žiadal o vyčistenie a úpravu pozemkov v úseku cesty, ale do
dnešného dňa sa nič nevyriešilo.
-žiada o informáciu, či sa nebudú robiť nové klietky na kontajnery komunálneho odpadu (v
tejto časti sa nachádzajú asi tri klietky).
- z Ul. Ďumbierskej na Ul. Karpatskú (smerom k OD BILLA) žiada doplniť a vyznačiť
prechod pre chodcov.

Ing. Kahanec - VMČ č. 7 už na viaceré požiadavky reagoval vo svojich zápisniciach.
Osobne viackrát urgoval zabezpečenie opráv po prekopávkach i poškodených kanálov,
rovnako požadoval zabezpečenie bezpečného prístupu i zimnej údržby ku novej bytovej
výstavbe na ul. Pávia, Astrová a Muškátová.
p.J.K.
- v trase od ZOC MAX po Ul. Rusínsku sa pokladal na komunikácii nový asfaltový koberec.
Staré zvyšky vyfrézovaného asfaltu realizátor stavby firma Doprastav nechala na zeleni pri
ceste, preto žiada o jeho odpratanie.
- žiada o odstránenie veľkých prenosných dopravných značiek na zrekonštruovanej
komunikácii ZOC MAX po Ul. Rusínsku, aby nemýlili vodičov motorových vozidiel,
nakoľko bolo zrealizované vodorovné značenie a prenosné dopravné značky sú na ceste a
ostrovčekoch položené zbytočne.
- od ZOC MAX po Ul. Rusínsku boli namal'ované stÍpy verejného osvetlenia, ale len
v spodnej časti. Vrchná žltá časť verejného osvetlenia je zhrdzavená. Chce vedieť, či sa
bude natierat' aj vrchná časť stÍpov verejného osvetlenia.
- chce vedieť ako budú po vybudovaní križovatky Pod Táborom a Jurkovičova riešené
výjazdy z Ul. Jurkovičovej na hlavnú cestu. Podľa informácií mal byť riešený jeden
výjazd, ale obrubníky sú položené tak, ako keby sa plánovali dva výjazdy.
Ing. Kahanec- p. J.K. vysvetlil, že súčasťou vybudovania priesečnej križovatky Ul. Pod
Táborom - Arm. gen. Svobodu- Jurkovičova sú aj odbočovavie vjazdy, resp . výjazdy.
-žiada zástupcu MsP, aby pri ZOC MAX častejšie kontrolovali sociálne slabších
spoluobčanov, ktorí sa zdržiavajú na lavičkách a robia si tam odkladací priestor pre
vybrané veci z kontajnerov. Veci, ktoré nepotrebujú nechávajú pohodené na lavičkách,
resp. pod lavičkami, čím znečisťujú okolité prostredie.
Bc. Kmec - o tomto probléme vedia a pravidelne robia pochôdzky a takýchto občanov
upozorňujú na dodržiavanie poriadku.
VMČ č. 7 žiada zaoberat' sa podnetmi J.K., najmä zabezpečit' odpratanie zvyšnej
asfaltovej hmoty, dopravných značiek po oprave či rekonštrukcii ciest a chodníkov
v celom území MČ č. 7, údržbe stÍpov VO i zabezpečením verejného poriadku
a čistoty v MČ č .. 7 a o riešení informovat' VMČ č. 7.

p. T.L.
- žiada o upratanie nánosov na hlavnej križovatke Ul. Rusínska - arm. gen. Svobodu
a komunikácie pri poliklinike Pro Care.
- žiada osloviť vlastníkov reštaurácie Raffaelo s požiadavkou na vyasfaltovanie povrchu
chodníka pre peších pred reštauráciou, ktorý je v ich súkromnom vlastníctve.
- na chodníku pred reštauráciou Raffaelo žiada o doplnenie verejného osvetlenia. Chodník
nedostatočne osvetľuje iba veľkoplošná obrazovka.
- v pasáži na Ul. Exnárovej (pri knižnici) žiada opraviť nefunkčné osvetlenie.
- pri terajšej výstavbe križovatky Ul. Pod Táborom - Jurkovičova žiada aby sa urobila
dosadba nových stromov.

Ing. Kahanec - pri výstavbe križovatky a prístupovej komunikácie ku MŠ Jurkovičova
a ZŠ Šrobárova nebol vyrezaný ani jeden strom, niektoré stromy, ktoré bránili výstavbe
parkoviska pri MŠ Jurkovičova boli presadené do areálu MŠ . Na základe jeho návrhu
uznesenia je v pláne investícií zahrnuté aj riešenie ochrany bytových súborov od ul.
Šrobárovej až po ul. Exnárovu, predovšetkým ochrannou výsadbou stromov a zelene.
- vo vnútrobloku Ul. Jurkovičova l - 19 je urobený nový chodník k existujúcemu
parkovisku. V parkovisku je osadený stÍp verejného osvetlenia. Žiada či by nebolo možné
posunút' stÍp VO a dorobiť k existujúcemu parkovisku nové parkovacie miesta.
VMČ č. 7 žiada zaoberat' sa podnetmi p. T.L. a riešit' najmä potrebu zabezpečenia

doplnenia VO, resp. zabezpečenia osvetlenia v obchodnej pasáži na ul. Exnárovej, čo
už VMČ č. 7 viackrát žiadal vo svojich zápisniciach. O riešení informovat' VMČ č. 7.
Najbližšie zasadnutie VMČ č. 7 sa uskutoční dňa 4. 10. 2018 o 17,30 hod na ZŠ
Šrobárova.

V Prešove

dňa

18. 9. 2018

Ing. Stanislav Kahanec, v.r.
predseda VMČ č. 7

Zapísala:
PhDr. Eva Sirotňáková
zapisovatel'ka VMČ č. 7

