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VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č. 7

Mesto Prešov

ZÁPISN I CA
zo 7. r iadneh o za sadnutia výbo ru mestskej čas ti
Prítomní:

pod ľa prezenčnej

č.

7, ktoré sa kona lo

dň a

12. 7. 201.8

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 Ďuriši na, PhD.
~o ľ'::\.EŠOV Mestský úrfld v Prešo\'e
za MsÚ P r ešov sa zasadnutia zúčastni li:
PhDr. Eva Sirotňáková - zapisovateľka

Požiadavky prítomných

čr~ro spisu:

Doilo:

obča.pov

Rc:istr. tr.tfka:

2 6 -07- 2018
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p. lne:. A.L.
EvidenenH;s d~tle ~oti'J 4J,oo[O
- za ich bytovým domom na UJ. Sibírskej 16-38 vo vnútr · Im sa štaVaju nove~ parl<ovacte - - .
plochy. Firma, ktorá real izuje výstavbu naváža hlinu ku existuj úcem u kopcu. Má obavy,
aby v prípade nepriaznivého počasia sa hlina nezvážala (naj mä v dôsledku dažďov)
a nezneči sťoval a vnútrob lok. Stavba ni e j e označe n á, ni e sú dodržané zákonné podmienky
stavebného povolenia. Na odvodnenie územia bola osadená rúra, ktorá nespÍňa technické
parametre. Výstavba sa zača l a ešte v apríli a má byt' dokončená v júli 201 8. Tento termín
nepovažuje za reálny. S po l očnosť nevykonáva stavebné práce cez pracovné dni, ale
väčš inou cez sviatky a dni pracovného pokoja a to už od skorých ranných hodí, čím rušia
pokoj obyvateľov bývajúcich v tej to lokalite.
In g. Kaha nec - výstavba predmetnej stavby sa neúmerne predlžuje a zrejme súvisí
s nedo statočnými kapacitami dodávatel'a. O uvádzaných problémoch, aj na základe mailu
od p. L., už osobne informova l ved enie mesta a s p. prednostkou konzultoval tieto
problémy.
- na existujúcom ihrisku vo vnútrobloku Sibírska 16-38 ž iadajú vyves i ť prevádzkový
poriadok. Hlučná mládež zdržiavajúca sa na ihrisku ruší nočný kľud svojím vulgárnym
správaním. Ani po opakovaných upozorneniach zo strany obyvate l'ov, nedochádza
k náprave.

VMČ č. 7 ž iad a, aby na zákla de opakova nej požia davky p. L . bol osadený na ihrisku
Sibírska 16-38 p r evádzkový poria dok. Zároveň VMC č. 7 odp orúča, a by bol
prevádzkový p oria dok vyvesený aj na osta tných ihriská ch na sídlisku Sekčov , v
lokalite MČ č. 7.
VMČ č. 7 opä tovne žia da o promptné riešenie nebezpečného výj azdu (napr .
dopravným z rkad lom) z novovybudovaného pa r koviska medzi Vihorlatskou 7 a 8!!!
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VMČ č. 7 opätovne žiada a urguje dosadenie stromov predovšetkým v úsekoch

vyschnutých stromov nedávnej výsadby medzi Magurskou 19 a Vihorlatskou 22
(vyschlo 7 stromov) a taktiež okolo chodníka od východnéh o vchodu OC MAX ku ul.
Magurská a Vihorlatská.
VMČ č. 7 žiada o osadenie d opravného kolíka v podch od e medzi vchodmi Karpatská 4
a S, na základe podnetu p. E. G.
VMČ č. 7 žiada opravit' dieru na ceste vedl'a kanála. Nachádza sa na ul. Exn ár ova, na
ceste pred blokmi 19 a 20 (viď príloha č . 1).
v

Stanoviská VMC

č.

7

l. List odboru správy majetku mesta - Žiadosť o zauj atie stanoviska k žiadosti
spo loč nost i SELL SLOVAKIA, s.r.o. Košice o odkúpenie pozemku na výstavbu
garážového domu na Ul. Sibírskej v Prešove.
VMČ č. 7 opakovan e trvá na svojom pôvodnom stanovisku uvedenom
k dlh od obému prenájmu zo dňa 7. 12. 2017, a to: "VMČ č. 7 nemá námietky
k dlhod obému prenájmu najmä za predpokladu dodržania podmienok, ktoré
VM Č č. 7 vyjadril v stanovisku VMČ č. 7 ku zmene územného rozhodnutia
(Zápisnica z VMČ č. 7 zo dňa 4. 2. 2016), v ktorých žiadal:
zr ealizovat' prepojenie chodníka pozdÍž bytového domu Sibírska 16 a existujúcej
trafostanice a jeho napojenie na navrhovanú ča st' chodníka k terajším
pa rkoviskám,
zabez p eč i ť m aximálnu ochranu drevín, v súvislosti s výstavbou objek tu, v pr ípade
nutnosti riešit' presadením existujúcej výsadby a iba vo vý nim očn ých prípadoch
riešit' náhradnou výsadbou, zr ealizovat' potr ebnú ná hradnú výsadbu
v nadväznosti na plán ovanú výstavbu,
riešit' zachytávanie zr ážkových vôd, prekládky inžinier skych sietí a dopravné
napojenie v zmysle projektu,
vybud ov ať nové trávnikové ihr isko ako náhradu za terajšie, plocha ktorého bude
využitá na plánovanú stavbu
Zároveň VMČ č. 7 žiada zohl'adnit' aj svoje vyjadrenia k doterajším etapám
dokumentácie k predm etnej stavbe, t. j. vyjadrenia VMČ č. 7 uvedené
v zápisniciach VM Č č. 7 k predmetnej stavbe."

2. List odboru hlavného architekta zo d ňa 2 1.02.20 18 - Predajňa stavebného materiálu,
sklad, ul. Pod Táborom, Prešov - stanov isko k dokumentácii pre stavebné povolenie.
VMČ č. 7 berie uvedené stanovisko na vedomie. Zároveň však upozorňuje, že do
predmetnej lokality okolo ul. Pod Tá bor om, vzhl'adom na komplikované oba
výjazdy z tej to ulice, nie je vhodné povol'ovat' prevádzky spojené
s frekventova nou dopravou v nadväznosti na príjazdy a odj azdy návštevníkov,
r esp. zá kazníkov.
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3. List odboru hlavného architekta zo dňa 09.04.2018 - Umiestnenie drobnej stavby pred~ kávy, Arm. gen. L. Svobodu, Prešov - stanovisko k umiestneniu stavby.
VMC č. 7 berie uvedené stanovisko na vedomie.
Ing. Kah a nec informova l členov VMČ č. 7 o:
ll doručenej žiadosti obyvateľov bytového domu Sibírska 16 - k vybudovaniu prístupového
chodníka od vchodu Sibírska 16 ku parkovisku za výmenníkovou stanicou. Zároveň ich
informoval, že uvedená požiadavka je už zohl'adnená v doplnenej vecnosti opráv a údržby
na rok 20 18, v bode č. l O, uvedenej v zápisnici VMČ č. 7 zo dňa 03.05. 20 18.
2/

uskutočnenom

pracovnom rokovaní a zápisnici z tohto rokovania k zastávke MHD na ul.
Sekčovská, Prešov - Šalgovík, uskutočnenom dňa 11.07.20 18.

3/ podnete obyvateľov mesta bývajúcich na sídlisku Sekčov , adresovanom Mestu Prešov,
ktorí vyjadril i poďakova ni e za zlepšenie kvality života na sídlisku i za to, že je evidentné,
že zlepšovanie bude aj pokračovať. Zároveň však upozornili na problém, ktorý už desaťroči a
strpčuje život - podchod na ul. Exnárova medzi kvetinárstvom a barom Ambra, ktorý sa stal
miestom pre stretávanie sa ľudí , ktorí spadli na sociálne dno (alkohol, vykonávanie potreby,
oplzlé vyjad rovanie a pod). Taktiež upozornili na havarijný stav podchodu
s rozpadávajúcou sa dlažbou či stropným nosníkom. K podnetu pripojili aj
fotodokumentáciu.
VMČ č. 7 sa plne stotožňuje s podnetom občanov a žiada kompetentné útvary mesta
o vykonanie nápravy v uvedenej lokalite. Požiadavka na opravu dlažby v p asáži bola
už zápisnične viackrát uplatnená (naposledy v zápisnici VM Č č. 7 zo dňa 05.04.2018),
tiež požiadavka na sfunkčnenie osvetlenia v predmetnej pasáži - podchode. Do
slušného stavu žiada dat' oba podchody okolo prevádzky Ambra a kvetinárstva
i prevádzky predaja mäsa a mäsových výrobkov, predovšetkým v záujme bezpe čnos ti
prechádzajúcich o byvateľov, poriadku a n eznečis t'ovania oboch podchodov. V záujme
znormalizovania s účas nej nepriaznivej situácie v týchto podchodoch zároveň žiada
čas tejšie kontroly tohto verejného priestoru i okolia mestskou políciou. Vzhl'adom na
to, že predmetná lokalita je frekv entova ným peším t'ahom, VMČ č. 7 žiada o urgentné
doriešenie vyššie uvedených problémov.
4/ vecnom, časovom a finančnom harmonograme stavebných prác pre real izáciu stavby
" Rekonštrukcia a CSS kri žovatky ulíc Arm. gen. Svobodu, Pod Táborom a ul. J urkovičovej ,
zaslanom stavebným dozorom stavby.

51 prosbe odboru vnútornej správy o spoluprácu pri označovan í ulíc a domov.
61 pracovnom stretnutí predsedov VMČ, konanom 2 1.06.20 18, k zabezpečeniu opráv
a bežnej údržby komunikácií v jednotlivých mestských časti ach, na ktorom upozornil na
potr ebu kvalitného vykonávania prác, aby sa predišlo zbytočným oprávneným
sťažnost iam občanov k zrealizovaným opravám a údržbe. Zároveň na tomto stretnutí
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upozornil, že je potrebné dostatočne informovat' občanov o realizovaných prácach a
požiadat' ich o trpezlivosť súvisiacu s touto r ealizáciou prác, ktorá dočas ne zhorší
podmienky pre život o bčanov , najmä hlukom od mechanizmov, prachom, ale tiež inými
obmedzeniami, napr. obmedzen ím možnosti parkovania pri opravách existujúcich
parkovacích plôch, apod.
VMČ č. 7 žiada kompetentné útvary mesta najmä o kvalitnú a včasnú prípravu stavieb
či opráv a bež nej údržby, najmä v súvislosti so sezónnost'ou týchto prác. Zároveň žiada
o dostatočné informovanie občanov o r ealizácii týchto prác.
7l usku toč ne no m výrobnom výbore k zhotoveniu PD stavby " Detské ihrisko, vnútroblok
Exnárova". Svoje pripomienky a podnety k pracovnému návrhu detského ihriska
prekonzu ltoval priamo s proj ektantom tejto stavby.
8/ materi áli ku koordináci i výkopových prác plánovaných líniových stavieb s jednotlivými
správcami inžinierskych sietí plánovaných na realizáciu v priebehu roka 20 18 s výhl'adom
na rok 20 19, ktorý spracoval odbor dopravy a životného prostredia (pre MČ č. 7
v nadväznosti na schválený plán opráv miestnych komuni kácií a chodníkov v roku 2018, aj
s doplnením vecnosti na rok 201 8, uvedený v májovej zápisnici VMČ č. 7, zo dňa
03.05.2018.
8/ podnete p. F. l. k nefunkčn é mu poul ičnému osvetleniu na ul. Sibírska 3 a 6 a
o vybavení tohto podnetu cez sekretariát O.S.V.O . comp, a. s. k spokoj nosti o b čana

zárove ň

91 podnete p. O. Š. k realizácii výstavby parkoviska na Sibírskej ul. 16-38 v súvislosti
s panelmi, ktoré dodávateľ prác vykopal pri výkopových prácach a navážaním zeminy, resp.
stavebného odpadu na skládku v blízkosti stavaného parkoviska. Zároveň navrhol úpravy
k stavanému parkovisku v nadväznosti na peší ťah od ul. Sibírska 36 ku ZŠ Sibírska. Taktiež
ho zaujímalo, kedy bude výstavba parkoviska uko nčená. O uvedených podnetoch
informoval vedenie mesta i stavebný dozor s tým, aby bol pri stavbe zo hľad nený podnet
p. Š. k pešiemu ťahu. Osobitne apeloval na dôkladnú kontrolu stavby, predovšetkým na
promptné preverenie navážky a urýchlené ukončeni e výstavby, vzhľad om na neúmerne dlhý
čas výstavby predmetného parkoviska!!!
l 0/ podnete Ing. L. , ktorá sa zaujímala naj mä o
ukonče n ie výstavby parkoviska
preverenie navážky a riešeni e skládky z KBV
osadenie prevádzkového poriadku na ihri sku vo vnútrobloku 16-38
Na jej podnety č i astoč ne odpovedal, a vzhl'adom n a závažnost' problémov o j ej
podnetoch zároveň informoval vedenie mesta.

VMČ č. 7 žiada, v nadväznosti na body 9/ a 10/ dôsledne preverit' stav súvisiaci
s výstavbou parkoviska vo vnútrobloku ul. Sibírskej 16-38, najmä v súvislosti
s neplnením termínu ukončeni a stavby, navážkou zeminy, resp . stavebného odpadu
ako aj d'alšími podnetmi p. Š. a p. L. a informovat' o tom VMČ č. 7.
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Najbližšie zasadnutie VMČ č. 7 sa uskutoční dňa 23. 8. 2018 o 17,30 hod na ZŠ
Šrobárova.

V Prešove

dňa

16. 7. 20 18

Ing. Stanislav Kahanec
predseda VMČ č. 7

Zapísala:
PhDr. Eva S irotňáková
zapi sovatel'ka VMČ č. 7

