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Mesto Prešov

Z Á P l S N l C A č. 5 - 512019
zo 7. zasadnutia Výboru mestskel časti č. 5 Solivar - Sofná Baňa Šváby,
ktoré sa konalo dňa 3. iúna 2019 {pondelok)
M

Prítomní:
podra prezenčnej listiny
Čas konania:
18.00 h - 21.00 h
Miesto konania: Kultúrne zariadenie PKO, ul. Svábska 27, Prešov- Solivar
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
MESTO l'
Prijímanie a vybavovanie požiadaviek ob·hiiirrrnT.-VMť~~m~=:::-:=::=-Trt_
Požiadavky, podnety a informácie VMČ
zna~ 11 lehotl

S~anoviská VMČ

Zaver

K bodu 1 programu:

Dalla:

·. ·

1 2 ·06· 2019

Prllohy:

Emlanen6 etata doilaj polly:

l Vyllmj1:

12 4 LjJD

Zasadnutie Výboru mestskej časti č. 5 otvoril a viedol predseda VMČ č. 5 Mgr. Peter
Krajňák, ktorý v úvode privrtal prítomných občanov, kolegov poslancov - členov VMČ
PaedDr. Miroslava Benka, Ing. Ľudovíta Malagu, JUDr. Vladimíra Ferbabu, privítal tiež
zapisovaterku VMČ č. 5 Mgr. Janku Hnatovú a Bc. Ladislava Kmeca, zástupcu mestskej
poUcie Sekčov.
Predseda VMČ č. 5 na úvod informoval o posledných aktivitách členov výboru.
Informoval okrem iného o osadení bankomatu pred reštauráciou Sport v Soľnej Bani a
vyjadril poďakovanie organizátorom SK Solivar pánovi Pavlovi Strakovi a pánovi
Vladimírovi Lipkovi, a ďalším členom organizačného výboru, za zorganizovanie
futbalového turnaja o pohár SK Slovan Solivar žiakov i starých pánov.
K bodu 2 programu:
Pán P.O.
- z dôvodu zabránenia stekania dažďových vôd žiada osadiť obrubník a pri vstupe pre
auto sklepený obrubník pred rodinným domom ul. Sornobanská č. 32 pozdfž cesty
patriacej do správy PSK; počas dažďov je tento pozemok opakovane zamokrený vodu
stekajúcou po komunikácii zo smeru od Teriakoviec.
Pani A.B.
- žiada
riešiť
osadenie
obrubníkov
pred
ich
domom
na ul. Sornobanskej č. 36; po silnej búrke mali zaliaty celý dvor aj s nánosmi bahna,
pričom sa to zopakovalo už niekofkokrát;
- žiada o podanie informácie o termíne dobudovania kanalizácie a vodovodu .
Ing. Ľudovft Malaga - infonnoval, že vodovod sa bude robiť a čo sa týka obrubnfkov
a samotnej komunikácie, ktorá je v správe samosprávneho kraja, je potrebné sa častejšie
obracať na poslancov VOC.
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Pani A.B
- žiada informáciu, kedy bude vykonaná oprava prevádzok na ul. Svábska pri zvonici
(bývalé garáže) nad ktorými sa parkuje; do prevádzok im zateká už niekol'ko rokov
a mesto s tým n ič nerobí; upozornila, že situácia je už kritická;
- žiada opraviť parkovisko pred prevádzkarni, aby sa tam dalo parkovať.

Mgr. Peter Krajňák - informoval, že správca komunikácie urobil predbežný rozpočet
opravy v rámci bežnej údržby, ale v tomto prlpade je potrebné pripraviť samostatnq
Projektovú dokumentáciu (PD) celej stavby garážových prevádzok - žiada MsU
o okamžité zadanie prípravy PD rekonštrukcie garážov v nadväznosti na opravu
parkoviska (Švábska 53-57) - hrozia väčšie materiálne škody/
Ing. Ľudovít Malaga - informoval, že majetková komisia mesta Prešov bola na obhliadke
priestorov a skonštatovala, že je potrebná oprava, ale taktiež je potrebné zamyslieť na
nad účelom vybudovania týchto priestorov - otvorené garáže. Otázkou je, čo je v tejto
mestskej časti prioritou - čo treba robiť súrnejšie. Informoval občanov, že bude žiadať
MsZ mesta Prešov o pridelenia 1OO 000 € pre každú mestskú časť.
JUDr. Vladimfr Fel'baba - informoval občanov, že sa pripravuje VZN o parkovaní. Účelom
je, aby parkovacie miesta nezaberali nerezidenti, ale zároveň je potrebné pripraviť
dostatočný počet psrkovacfch miest pre rezidentov. Po schválen( VZN sa to bude robiť
postupne. l. etapa by sa mala dotýkať centra mesta a okolitých ulíc.
PaedDr. Miroslav Benko, MBA sa vyjadril, že s
ak je teraz nesúhlasf. Treba ho dopracovať.

VZN v takom stave pripravenosti

Pán M.S
- žiada informáciu ohfadom parkovacej politiky mesta, to znamená, ako to bude
v prlpade, že bude vlastníkom parkovacej karty, t.j. či bude mať kde zaparkovať; rovnako
sa pýta, či budú na sfdlisku Sváby parkovacie zóny a ako to bude s turniketmi.

JUDr. Vladimir Feľbaba vysvetlil, že sa pripravujú 2 zóny parkovania, určite budú
osadené turnikety a oo sa týka parkovacích miest, tie sa budú postupne dobudovávať.
Je to dlhodobý proces, ktorý je potrebné pripraviť.

Pán M.J.
- žiada opraviť chodnfk pred areálom ZŠ Važecká smerom k vchodu ul. Royova 4 - je zle
vyspádováný a pri silnejšom daždi všetka voda steká do vchodu;
-žiada, aby na križovatku ul. Svábska a ul. Royova bol inštalovaný semafór - je vefký
problém sa dostať z bočných ulfc na ul. Švábsku;
- žiada informáciu ohfadom oplotenia stojfsk smetných košov a čo je potrebné urobiť
v prfpade ich záujmu;
- žiada informáciu, kedy sa budú opravovať schody pri drogérii smerom k zdravotnému
stredisku a opadaná omietka trafostanice VSD na ul. Švábskej.
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Mgr. Peter Krajflák - informoval, že choc/nik pre ZŠ Važecká je nacenený a mal by sa
disponibilných zdrojov (tento rok alebo vr. 2020) a čo sa týka oplotenia
stojfsk smetných košov je v prvom rade potrebný súhlas nadpolovičnej vličšiny všetkých
nájomnfkov, ktorých sa to bude týkať a potom sa oslovia Technické služby s touto
požiadavkou.
robiť podľa

PánM.
-žiada na križovatke ul. Svábska a ul. Royova pri zvonici (v stúpaní k vchodu švábska
51) vyznačiť priechod pre chodcov.

K bodu 3 programu:
Poslanci VMČ č. 5 žiadajú Msú:
výtlky vä čä ieho rozsahu na krátkom úseku ul. Tokajfckej (pred cintorínom);
-vyčistiť kanály na uliciach: ul. Padlých hrdinov, v lokalite ul. Zborovská č. 4 vyčistiť rigol,
cestný priepust a osa diť obrubnfky zabrai'tujúce stekaniu dažďových vôd ;
- pokosiť ul. Palackého a ul. Lesnícku ;
- vyčistiť parkovacie miesta na parkovisku ul. Važecká;
- opraviť hodiny na námestf pred OD Jednota na ul. Švábska;
- vyčistiť Námestie osloboditerov vrátane samotného pamätnrka;
-orezať náletové dreviny pri Koniarni na ul. Zlatobanská (objekt patriaci PSK);
- orezať stromy pri bytovke Solivarská 33-35 (lipy) a pri bytovke Solivarská 43, kde
smetiarske auto kvôli konárom stromov má sťaženú priechodnosť pričom obchádza
spevnenú cestu a blatom z kolies tak znečisťuje komunikáciu;
-osadenie uzamykatefnej bránky na stojisko kontajnerov na ul. Švábska 48 (len
bránička na pántoch (kontaktná osoba p. Marta Jedinákova - mobil u poslancov)
žiadame o pracovné stretnutie v predmetnej veci aj s ďaläfmi vchodovými dôverníkmi
v tejto lokalite.
-opraviť

K bodu 4 program u
Zaujatie stanoviska VMČ č. 5:
-stanovisko k žiadosti OSMM/5702/2019 zo dňa 7.5.2019 k odkúpeniu pozemkov parc.
č. KNC 211 2 a 2113 k. ú Prešov - Solivar v lokalite ul. Tokajfcka.
VMČ č. 5 rozhodne až po obhliadke lokality
K bodu 5 program u
Predseda VM č. 5 poďakova l všetkým prrtomným za účasť a informoval, že najbližšie
zasadnutie VMČ č. 5 sa uskutočnf dňa 01.07.2019 (pondelok) o 18:00 hod.
v Kultúrnom stredisku PKO, ul. Solivarská 80, Prešov-Solivar a di'ta 05.08.2019
(pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom zariaden( PKO, ul. Švábska 27, Prešov-Solivar.

V Prešove

dňa

10.06.2019

Zapfsale: Mgr. Janke Hnetová, sekretár VMt č.5
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Mgr. Peter

Krajňák,

predseda VMČ č. 5

