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Mesto Prešov
ZÁP l S N lC A č. 3- 5/2019
z 3. zasadnutia Výboru mestskej časti č. 5 Solivar- Sol'ná Baňa - Šváby,
ktoré sa konalo dňa 4.2.2019 (pondelok)
pod l'a prezenčnej listiny
Prítomní:
čas konania :
18.00 h- 20.45 h
Miesto konania : Ku ltúrne stredisko PKO , ul. Švábska 27, Prešov- Solivar
Program :

1. Otvorenie
2 . Prijímanie a vybavovanie požiadaviek
3. Požiadavky, podnety a informácie VM ~ P. s
4 . Stanoviská VMČ
Da~io:
5. Záver

K bodu 1 programu :

~........1

1 3 -02- 2019

··~Yybrt11jt:
~ejpefly: 3Cf1'1
PrOotty:

.

Znal:! lehuta

u!ol:;;~

OP:i1

Zasadnutie Výboru mestskej časti č . 5 otvoril a viedol predseda VMČ č . 5 Mgr. Peter
Krajň á k , ktorý v úvode privítal prítomných občanov , kolegov poslancov- členov VMČ Ing.
Ľ udovíta Malagu, JUDr. Vladimíra Feľbabu , zapisovatel'ku VMČ č . 5 Mgr. Janku
Hnatovú , Bc. Ladislava Kmeca, zástupcu mestskej polície Sekčov , Solivar a ospravedlnil
Paed Dr. Miroslava Benka, MBA.
K bodu 2 programu :
Pani L. C.
- žiada informáciu ohl'adom dobudovania parkoviska na ul. Urxovej vzhl'adom k tomu, že
návrh na vyb udovanie parkoviska bol už pred 2 rokmi ;
žiada o osadenie zábrany vo vnútrobloku ul. Lomnickej a ul. Urxovej č . 2; autá parkujú
v tesnej blízkosti vchodu a všetky výfukové plyny idú do okien, zároveň blokujú vchod ,
žiada preloženie smetných košov na chodníku v smere od sídliska v smere
k reštaurácii Grek, aby neboli v blízkosti lavičiek , lebo sa z nich šíri nepríjemný
zápach ;
žiada informáciu , či sa chodníky čistia od lístia Ue to nebezpečné hlavne pre starších
chodiť po mokrom lístí, vel'mi sa šmýka) ,
žiada namonto vať madlo k chodníku na ul. Urxová (starší občania majú problém
vzhľadom k tomu, že chodník je vel'm i zošikmený) .

Mgr. Peter Krajňá k - informoval, že výbor mestskej častí zatial' nemôže vyhovieť
výstavbe parkoviska na ul. Urxovej do doby odsúhlasenia komplexnej rekonštrukcie tejto
ulice. čo sa týka parkovania vo vnútrobloku ul. Lomnickej a ul. Urxovej č. 2 uviedol, že
v prípade zaparkovaných áut je potrebné kontaktovať Mestskú políciu. Zároveň požiadal
príslušný odbor mestského úradu o preloženie smetných košov na Ul. Švábska od PKO
Šváby smerom k Grekoví. K čisteniu chodníkov podotkol, že v rámci jarného upratovania
budú rozmiestnené VOK-y podla harmonogranu a čistenie zabezpečia l'udía z VPČ.
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Ing. Ľudovít Malaga konštatoval, že Sídlisko Šváby bolo urbanisticky nevhodne
naprojektované. Čo sa týka vybudovania nových parkovacích miest na ul. Urxovej, tak
v územnom rozhodnutí Cintorína Šváby boli naprojektované aj pril'ahlé ulice, na ktoré
zatial' neboli schválené finančné prostriedky. čo sa týka vnútrobloku ul. Lomnickej v roku
2019 by sa mala realiz o va ť výstavba parkoviska.

Pán J. K.
- žiada informáciu ako sa pri deľujú súpisné čísla domov, lebo má problém s poštou
(bolo pridelené súpisné č í slo , ktoré je totožné s jeho a pridané písmeno, avšak
n e hnuteľno sť s novým súpisným číslom je vzdialená od jeho domu) ,
- žiada upraviť oz n a čovanie domov na ul. Na Brehu ,
- žiada informáciu, či sa bude pokračovať vo výstavbe kanalizácie na ul. Na Brehu , kde
dve rodiny ešte nemajú kanalizačné prípojky
- informoval, že je potrebné osloviť poštu a upozorniť na zlé
poštových zásielok. Zároveň požiadal o preverenie postupu pri pridel'ovaní
súpisných čísel v tejto lokalite a zaslanie informácie . VMČ žiada o písomné
kontaktovan ie VVS a.s. a písomnú odpoveď vo veci možného termínu a podmienok
dobudovania kanalizácie na ul. Na Brehu a ul. Sol'nobanská.
Mgr. Peter

Krajňák

doručovanie

Ing. Ľudovít Malaga konštatoval, že Mestský úrad v Prešove nedôsledne preveril potreby
pripojenia na mestskú kanalizáciu v lokalite Solivar a niektoré ulice ju ešte nemajú
dobudovanú.

Pán M. M.
- žiada o odstrán enie divých

če rešní

na ul. Royova , ktoré

znečisťujú

prostredie.

Mgr. Peter Krajňák požiadal orezanie týchto stromov tak, aby nezasahovali do chodníka
a komunikácie a záro veň žiada vykona ť dosadbu vyschnutých stromov a pripraviť
"Projektovú dokumentáciu výsadby zelene na sídlisku Šváby" (líniová výsadba i
bodová dosadba) a pripraviť celkový plán na orezanie starých stromov v blízkosti
panelových domov zasahujúcich do nehnutel'ností.

Pán R. O.
- žiada o intenzívnejšiu kontrolu majitel'ov psov týkajúcu sa zberu ich exkrementov
vyskytujúcich sa na chodn íkoch a trávnatých plochách .
Bc. Ladislav Kmec -

informoval, že sa robia pravidelné kontroly a budú v nich

pokračova ť.

Mgr. Peter Krajňák - žiada, aby sa pokračovalo v kontrolách, a zároveň žiada Mestskú
políciu, aby pripravila osvetu hlavne na školách ZŠ Lesnícka a ZŠ Važecká
týkajúcu sa starostlivosti o psa a povinnosti vyplývajúce pre majitel'a psa. Taktiež
dal návrh, aby bola v mestskej televízii TV7 uverejnená reportáž o správnom
ve nčení psov.
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Pan i H. K.
- žiada o informáciu , na akej frekvencii vysiela TV7
- žiada pomoc pri vysporiadaní majetku pri svojej nehnutel'nosti
Mgr. Peter Krajň ák bude po preverení informovať, na akej frekvencii vysiela TV7
JUDr. Vladimír Fel'baba - ponúkol právnu konzultáciu v predmetnej vecí

Pán N. L.
- žiada výrub vyschnutého stromu pri vchode bytového domu ul. Lesnícka č . 18, ktorý
sa nachádza v blízkosti detského ihriska a studne ;
- žiada o informáciu vo veci vybudovania parkovísk na ul. Lesníckej ;
- žiada Mestskú políciu o prešetrenie opakovaného prejazdu neznámeho motorového
vozidla cez trávn atú plochu pri prvej bytovke od kostola na ul. Lesníckej č. 30-32-34.
Mgr. Peter Krajň ák informoval, že v roku 2019 je naplánovaná dostavba parkoviska na
ul. Lesnícka a to 1.etapa projektu pred bytovkou ul. Lesnícka č. 16-18

Pán L O.
-žiad a o informáci u, kde bude končiť projekt výstavby chodníka v smere Dulová Ves
Vlčie doly,
- žiada informáciu , ako sa bude riešiť parkovanie áut pri začiatku cyklochodníka,
- žiada informáciu , kedy by mohol začať chodiť spoj MHD do lokality Vlčie doly.
Poslanci VMČ č . 5 informovali, že chodník pre peších je naprojektovaný a bude končiť
pri od bočke Tichá dolina pri kaplnke , čo je už predmetom projektovej dokumentácie. čo
sa týka parkovania pri cyklochodníku je potrebné aj zo strany Dulovej Vsi riešiť tento
problém . Mesto Prešov vybuduje záchytné parkovisko pri cintoríne. Linka MHD začne
pre mávať do lokality Tichá dolina , keď bude ukončená kolaudácia miestnej
komunikácie , a tá bude odovzdaná do správy mesta Prešov.
Pani M. P.
-pred zasadnutím VMČ bola v písomnej podobe doručená VMČ požiadavka pani M. P.
v znení:
"Ja, M. P., adresa Gápl'ová 15, LV 737 som sa dňa 31.01 . 2019 zúčastnila na územnom
konaní o 9.00 hod . na stavebnom úrade Prešov, kde sa účastníci mohli oboznámiť
a nahliadnuť do projektu rekonštrukcie vodovodu , ktorá povedie cez uličku na
Gápl'ovej ulici a jed nalo sa aj o rozšírenie verejnej kanal izácie. ( ... ) Preto Vás prosím ,
aby sa to zaprotokolovalo a zistená chýbajúca kanalizácia bola doplnená do projektovej
kanalizačnej dokumentácie a aby sa zároveň zrealizovala s rekonštrukciou vodovodu na
ulici Čipkárskej po Gápl'ovú ulicu cez danú mestskú uličku( ... )."
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5 žiada o doručenie stanoviska Msú k Projektovej dokumentácii
" PredÍženie kanalizácie a rekonštrukcia vodovodu na ul. Gápl'ová, Prešov-Solivar 11
t.j. určenie a finančné vyčíslenie nákladov jednotlivých stavebných objektov, ktoré
majú byť hradené z prostriedkov Mesta Prešov.
Zároveň, na základe vyššie uvedenej požiadavky pani M. P., žiada o preverenie
a následnú informáciu o možnostiach a stavebnom postupe požadovanej výstavby
kanaliza čnej prípojky k domu na ul. Gápl'ova 15 (po trase uličky, kde sa počíta
s výstavbou verejného vodovodu).
K bodu 3 programu :
Poslanci info rmovali o návrhu plánu investičných akcií mesta Prešov na rok 2019
na území V M Č č . 5, kde bolo zadefinovaných týchto 5 stavieb:
1. Ihrisko na Tajch u (šatne);
2. Multifunkčné ihrisko pred ZŠ Važecká;
3. Kultúrny dom PKO Solivar- rekonštrukcia;
4. Chodník a cyklochodn ík ul. Pod Hrádkom- ul. Zlatobanská- ( časť projektu už
krytá pri schva/bvaní rozpočtu mesta Prešov pre rok 2019 sumou 100.000 €) ;
5. Parkoviská ul. Lesnícka (1 .etapa) -časť projektu .
Poslanci VM Č č. 5 žiadajú MsÚ:
- koordináciu s Obcou Dulová Ves a poskytnutie návrhu riešenia vo veci chýbajúceho
úseku chodníka (nie je navrhnutý v pripravenej projektovej dokumentácii) - prepojenie
odbočky Tichá dolina s obytným súborom Vlčie doly;
- častejšie čistenie schodov pri zdravotnom stredisku Šváby;
- preloženie betónového stípa verejného osvetlenia a vysokého napätia na ul. Kysuckej
mimo chodníka pre peších v blízkosti zastávky "MHD Kukučínova " - vyžiadanie
stanoviska od elektrární;
- opravu odvodnenia spodnej časti ul. Kysuckej pri prvom retardéri , kde je potrebné
upraviť výšku uličnej vpuste (dochádza k hromadeniu vody) a v jej blízkosti opravu
výtlkov po zime ;
- preve riť možnosti osadenia bankomatu VÚB na sídlisku Šváby;
- vykonať dosadbu a sadové úpravy v okol í cyklochodníka na Šváboch (pri Jednote);
- op raviť vel'ký výtlk po zime na miestnej komunikácii ul. Chalupkova č . 46 a tiež opraviť
diery na komunikáci i medzi ul. Janáčkovou a ul. Chalupkovou .
- požiadavky na TSmP, a.s. Prešov :
1. vybudovan ie chodní ka na Sol'nobanskom cintoríne od vstupu na cintorín v celej
hlavnej trase cintorína.
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2. inštalácia a osadenie 6 stlpov verejného osvetlenia (dvojvýložníky) v areáli daného
cintorína.
3. vybudovanie spevnenej časti (cca 10 m2 zo zámkovej dlažby) pri vstupe na
Zlatobanský c intorin a osadenie novej funkčnej brány a novej vstupnej bránky pre
peších.
Soľnobanského

K bod u 4 programu
Zaujatie s tanoviska VMČ č. 5:
-stanovisko k žiadosti č. OSMM/1659/2019 zo dňa 15.01.2019 vo veci odkúpenia časti
pozemku parc. č. KNE 245/1 o výmere cca 50-80m 2 , k. ú. Solivar, lokalita ul. Švábska .
VMČ č. 5 nesúhlasí

- stanovisko k žiadosti č. OSMM/8692/2018 zo dňa 25.01.2019 vo veci odpredaja
nebytového priestoru s pozemkom súp. č. 6683 na ul. Švábskej, k. ú. Solivar na
pozemku parc. č. KNC 2600/90 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 88m 2 •
VMČ č. 5 súhlasi
-stanovisko k žiadosti č. M/15242/2018 zo dňa 08.01.2019 vo veci predaja pozemku
parc. č. KNE 554/1 o výmere 14 m 2 , k. ú. Solivar, ul. Pionierska.
VMČ č. 5 súhlasí

K bod u 5 programu
V závere predseda VMČ č. 5 poďakoval všetkým prrtomným za účasť a informoval, že
najbližšie zasadnutie VMČ č. 5 Solivar, Soľná Baňa, · Šváby sa uskutoční dňa
04.03. 2019 o 18.00 h. v Kultúrnom stredisku PKO, ul. Solivarská č . 80, Prešov Solivar.

__...,
V Preäove

dňa

.

A'/}

08.02.201 9
Mgr. Peter Krajňák
predseda VMČ č. 5

Zapfsala:
Mgr. Janka Hnatová
sekretár VMČ č.5
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