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z 11. riadneho zasadnutia ~~~-~Pc~cfslo~~~ - : ~
Výboru v mestskej časti č. 2, ktoré sa konalo dňa 06.12.2018

Prítomní:

podľa prezenčnej

.~<b~ C4 (U~"~ J

listiny

Pred zasadnutím VMČ č. 2 uskutočnila voľba predsedu VMČ č. 2. Na základe hlasovania
všetkých troch členov sa predsedníčkou VMČ č. 2 stala Mgr. Jaroslava Kutajová.
Následne po hlasovaní zasadnutie výboru v mestskej časti (VMČ) otvorila a viedla
novozvolená predsedníčka VMČ č. 2 Mgr. Jaroslava Kutajová, ktorá v úvode privítala členov
VMČ Ing. Lenku Kohániovú, Ing. Richarda Drutarovského, prítomných obyvateľov a zástupcu
Mestskej polície p. Petra Compeľa. Predsedníčka VMČ oboznámila prítomných občanov
o došlých odpovediach na požiadavky VMČ, vyjadreniach, stanoviskách a taktiež o došlých
žiadostiach o zaujatie stanovísk.
Mgr. Jaroslava Kutajová informovala prítomných občanov o tom, že v prezenčnej listine
môžu uviesť svoj telefonický kontakt, ktorý bude slúžiť na interné účely (nebude zverejnený na
internete) pre zamestnancov MsÚ pri riešení požiadaviek občanov.
"

ľožiadavky,
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podnety doručénéJistom, mailom,1SMS, telefonicky:

Diskusia:
pani A. H. (adresa je u sekretára VMČ)
.,... Rozkopávky po operátoroch optických sietí - už viac ako pol roka sú vyvedené káble na ul.
Obrancov mieru, pod mojimi oknami (č. BD 58) je pohodený kus kábla. Pýtam sa dokedy to tak
bude .
.,... Podjazd na ul. Obr. mieru 58-60. To čo tam bolo v tomto roku zrealizované, aby sa zabránilo
zatápaniu podjazdu počas dažďov nesplnilo svoj účel. Je potrebné, aby sa tam kompetentní prišli
pozrieť v čase keď naprší.
.,... Ulica Fraňa Kráľa 7-9. Predtým tam boli osadené zábrany, aby si vodiči neskracovali cestu
medzi vnútroblokmi - tie boli odstránené. Nik nevie na čí pokyn. Požiadavka na vrátenie zábran
na pôvodné miesto.
pán M. S. (adresa je u sekretára VMČ)
.,... Radar osadený na ul. Obr. mieru- nikto ho nerešpektuje a taktiež dopravné značky v smere od
Kalvárie na Poprad.
Odpovedal: p . Peter Compel; veliteľ pracoviska MsP
.,... Ulica Pod Wilec hôrkou- rigoly sú zanesené, čo má za následok, že pri prudkých dažďoch nás
vyplavuje. Bude sa s tým niečo robiť?
.,... Kanalizácia ul. Pod Wilec hôrkou- bude sa s tým niečo robiť?
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, člen VMČ
.,... Od marca do septembra 2018 nám nebol doručovaný Kultúrny mesačník.
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~ Budovanie

cyklochodníka Pod Wilec hôrkou z eurofondov - odpadové rúry z RD sú spustené
do Torysy. Je tostrašné, že sa takto znečisťuje tok rieky a že to nikto nerieši.
pán V.R. (adresa je u sekretára VMČ)
~ Prosíme poslancov VMČ č. 2 (pani Mgr. Kutajová, pani Ing. Kohániovú a pána Ing.
Drutarovského) a v konečnom dôsledku aj ostatných poslancov MsZ Prešov pri participácii a
prerokovaní v poslaneckých kluboch návrh úpravy rozpočtu predložený správcom podprogramu
ZPS Harmónia k návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 v
Programe č . 15, Podprograme 15 .2 Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov-Cemjata v
celkovej výške 1.565.000,00 € v členení: Bežné výdavky ŠR - 586.400,00 €, Bežné výdavky
Vlastné príjmy- 454.000,00, Bežné výdavky z dotácie mesta Prešov 504.600,00 € a Kapitálové
výdavky z dotácie mesta Prešov 10.000,00 €.
~ Prosíme poslancov VMČ č. 2 o predloženie poslaneckého návrhu k návrhu rozpočtu mesta
Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 v Programe č. 15, Podprograme 15 .2
Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov-Cemjata v celkovej výške 1.565.000,00 € v členení
Bežné výdavky ŠR- 586.400,00 €, Bežné výdavky Vlastné príjmy - 454.000,00, Bežné výdavky
z dotácie mesta Prešov 504.600,00 € a Kapitálové výdavky z dotácie mesta Prešov 10.000,00 €.
a za jeho zahlasovanie.
Pani H. (adresa a je u sekretára VMČ)
~ Októbrová 50 (pri umeleckej škole) je tam obrovská diera, kde po daždi vzniká obrovská
mláka, ktorá má do hÍbky aj 7-10 cm. Zasahuje do polovice cesty a nedá sa tam chodiť. Našu
cestu na Marka Čulena neurobili a na ul. Októbrovej dávali nový asfalt, čím sa to nadvihlo
a všetka voda teraz steká ku nám. Pri škole bola časť zelene, ale veľké autá tam vyjazdili koľaje
do hliny. Chceli by sme, aby sa to dalo do plánu na rok 2019.
~ Na ul. Marka Čulena sa tvoria kolóny a sú tam odbočky k vnútro blokom. Nikto nerešpektuje,
aby tam nechal priestor, aby bývajúci mohli odbočiť a nečakať v kolóne. Myslím si, že v čase
špičky by sa tam mohli prísť pozrieť policajti. Ďalším problémom je, že cez tie vnútrobloky si
šoféri skracujú cestu a vychádzajú pri Jednote (pri Lidli). Možno by pomohlo ak by tam bola
osadená dopravná značka "Zákaz prejazdu".
Odpovedal: p . Peter Compet: veliteľ pracoviska MsP
pán V. T. (adresa a je u sekretára VMČ)
~ Zákaz parkovania áut väčších ako 5 m- chcem sa opýtať,
na Sekčove . Bol by problém ak by boli v celom meste?

prečo

takéto zákazové

značky

sú len

pani Z.B. (adresa a je u sekretára VMČ)
~ V prvom rade Vám všetkým blahoželám ku zvoleniu, želám veľa elánu a trpezlivosti v ďalšej
práci. Ak som dobre pochopila, tak p. Kohániová robí na Spravbytkomforte a Spravbytkomfort
získal nejaké eurofondy na výmenu teplovodov a malo by sa začať so sídl. II. a sídl. III. Boli by
sme radi ak by ste doniesli aj našim poslancom "ťaháky", že kde sa má rozkopávať, aby sa
nestalo, že sa urobia chodníky alebo parkoviská a potom sa pri tých výmenách rozkopú.
F- MsÚ/SP-01126/1
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pán J. M. (adresa a je u sekretára VMČ)
.,... Boli voľby a pred voľbami bola kampaň , kde sa dávali všeobecné sľuby. Poprosili by som
Vás, aby ste si vypracovali takú domácu úlohu - konkrétne, čo chcete spraviť v tejto mestskej
časti , aby sme to o 4 roky vedeli zhodnotiť .
.,... Požiadavka na MsÚ- prečo nie sú materiály, ktoré sú prerokovávané vo VMČ zverejnené na
internetovej stránke. Podklady dostáva iba predseda a ostatní členovia nie sú informovaní
a dozvedia sa to na poslednú chvíľu na zasadnutí VMČ , čo je absurdita. Pretože ak majú
o niečom rozhodnúť, tak je potrebné, aby si to najprv naštudovali .
.,... Opravovala sa ul. Obrancov mieru, ale nástupné plochy zastávok MHD ostali v dezolátnom
stave. Prečo sa nemohli opraviť súbežne aj tie? Taktiež boli pri tejto rekonštrukcii zničené
obrubníky.
.,... V akom stave je prechodový uzol na ul. Levočskej. Kedy sa to bude robiť, pretože je to vizitka
vstupu do mesta .
.,... Neviem, kto je v MsR z Vás, ale chcel by som vedieť - Štatút mesta mal byť prerokovaný
v MsR (doplnok) lebo v Štatúte je stále napísané, že predseda VMČ je ten, kto má najviac
hlasov, pričom zákon hovorí niečo iné.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, člen VMČ - na zasadnutí MsR som nebol lebo som bol
v zahraničí, takže Vás neviem informova(
Nový zákon taktiež hovorí o tom, že MsZ môže umožniť obyvateľom, aby pracovali vo VMČ.
Podmienka je, že musí mať trvalý pobyt v meste a musí ho zvoliť MsZ. Na MsR to bolo, ale
neviem aký bol výstup, ale do programu MsZ tento bod zahrnutý nebol. Mňa by to zaujímalo,
pretože chcel by som pracovať vo VMČ.
pán M.L. (adresa a je u sekretára VMČ)
.,... V prvom rade Vám všetkým blahoželám k zvoleniu. Ul. Pod Kalváriou urobila sa tam nová
asfaltka až po zastávku MHD č. 15 a začala sa robiť aj oprava oporného múrika. Mesto uzavrelo
dohodu s Euroviou, vraciam sa k diaľnici , že zabezpečí čistenie vozovky. Oni to robia, robia tak
kvalitne, že robia stred. Mesto každý rok v jari čistilo krajnice cesty aj chodník. Toho roku už
z mesta nebol nikto čistiť, lebo bola je zmluva s Euroviou. Oslovili sme aj MsP, aby sa pozreli,
ako je tá cesta čistená. Stred vyčistený a všetko ostatné je vymetené na okraj a až na chodník. Na
chodníku je už riadna vrstva štrkopiesku. Nedá sa tam prejsť s kočiarom. Žiadame, aby mesto
vykonávalo údržbu krajnice a vyčistilo chodník na ul. Pod kalváriou. Treba, aby sa tam
kompetentní prišli pozrieť.
pán V.Č. (adresa a je u sekretára VMČ)
.,... Ja mám taký všeobecný problém, ktorý trápi nielen túto lokalitu, ale celý Prešov. Trápi ma
bezpečnosť chodcov na tých frekventovaných cestách. Bola tu podaná profesionálna petícia,
prijaté uznesenie na vypracovanie PD stavby: CSS na ul. Obr. mieru (pred vchodom do budovy
Lesov SR), verejné sľuby . Poslal som Vám nejaké maily a boli ste aj na výbere staveniska, preto
sa pýtam v akom je to stave a čo sa s tým deje.
Bojovali sme tu za prechod pre chodcov pri Lesnom závode. Mesto navrhlo posun o 20m
a petícia boli proti tomu, aby sa to posúvala. Ďalšou z vecí bola aj bezpečnosť tohto prechodu. Po
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tejto petícii pristúpilo mesto k tomu, že minimálne bude realizovať CSS. Bolo prijaté uznesenie
MsZ č. 920/2018.
Odpovedala: Mgr. Jaroslava Kutajová, predsedníčka VMČ č. 2
Odpovedal: JUDr. René Pucher, bývalý člen VMČ č. 2
Ide mi o takú celoprešovskú vec a chcem vyzvať poslancov a prihováram sa za to, aby ste
urýchlene prijali a bojovali za to všetci poslanci, aby všetky prechody pre chodcov (je ich zopár)
cez štvorprúdové cesty mali svetelnú signalizáciu.
pán B. (adresa a je u sekretára VMČ)
...,.. Na MsZ budem predkladať pripomienku k rozpočtu lebo som nenašiel túto stavbu v rozpočte.
Chcem poprosiť, aby ste za to zahlasovali a aby boli dopracované aj ostatné prechody pre
chodcov cez štvorprúdovky.

STANOVISKÁ a POŽIADAVKY VMČ č. 2:
l.
M/2018/16181 (OSMM) - Stanovisko k žiadosti OSMM zo dňa 3.12.2018 k zadefinovaniu
zastávok MHD, na ktorých je potrebné vybudovat' prístrešky v rámci VMČ č. 2 pre
spoločnost' euroAWK, spol. s.r.o.:
UL Čsl. armády 6-8 (mala byť zrealizovaná v roku 2018)
UL Čsl. armády (zastávka Októbrová)
UL Kollárová (pri Lesníckej škole)
Ul. Pod Kalváriou (pri Mladosti)
Cemjata

2.
M/2018/2120 (OSMM) - Žiadost' o zaujatie stanoviska k žiadosti pána Mgr. V.V., Košice
o zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. KNC 674317
vo vlastníctve mesta Prešov, ul. Horárska.
VMČ č. 2 súhlasí so zriadením vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez uvedený
pozemok.
3.
VČ č. 2 žiada zabezpečiť starostlivosť o pozemky pri rozostavanej plavárni pri rieke Torysa ...
pozemky sú zarastené a neudržiavané niekoľko rokov. V torze stavby sa zgrupujú neprispôsobiví
občania, ktorí tam zakladajú ohne a ohrozujú priľahlé stavby. Okolo zarasteného pozemku denne
prechádza množstvo ľudí/študentov, ktorí sa cítia byť ohrození, nakoľko z pozemkov vychádzajú
rôzni nebezpeční ľudia.

4.
VMČ č. 2 žiada na základe požiadavky obyvatel'ov o obnovu a rozšírenie parkovacích miest na
ul. Čsl. armády 9-13 .
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5.
VMČ č. 2 súhlasí s použitím rezervy schválenej na údržbu MK na dofinancovanie havarijného
stavu oporného betónového múra na ul. Za Kalváriou.

V závere Mgr. Jaroslava Kutajová, predsedníčka VMČ č. 2 poďakovala všetkým prítomným za
účasť a informovala, že najbližšie zasadnutie VMČ č. 2 sa uskutoční dňa 3.1.2019 o 17:00 hod .
na obvyklom mieste- v j edálni ZŠ Čsl. armády na ul. Odborárskej.

Mgr. Jaroslava Kutajová
predsedníčka VMČ č. 2
Mgr. Jana Grešová
zapisovateľka VMČ č. 2

V Prešove dňa 17.12.20 18
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