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Výboru v mestskej časti č. 2, ktoré sa koiRrrQ-dňa-0&.-09;-2~4-8:-·ha_
>'U_,e:_ _ _ _____.
~wen~;ne

Prítomní:

podľa prezenčnej

ct·sro došlc; pošty:

listiny

Zasadnutie výboru v mestskej časti (VMČ) otvoril a viedo l Ing. Richard Drutarovský,
predseda VMČ, ktorý v úvode privítal prítomných obyvatel'ov, členov VMČ Mgr. Jaroslavu
Kutajovú, JUDr. Reného Puchera a zástupcu Mestskej polície p. Štefana Molitorisa. Následne
predseda VMČ oboznámil prítomných občanov o došlých odpovediach na požiadavky VMČ,
vyjadreniach, stanoviskách a taktiež o došlých žiadostiach o zaujatie stanovísk.
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 informoval prítomných občanov o tom, že
v prezenčnej listine môžu uviesť svoj telefonický kontakt, ktorý bude s lúž iť na interné účely
(nebude zverejnený na internete) pre zamestnancov MsÚ pri riešení požiadaviek občanov.

Informácia pre občanov:
Harmonogram
pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK) v meste Prešov a jeho okolí pre
JESENNÉ UPRATOVANIE VOK 2018
ZBER OBJEMNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ od 19.09.2018 do 16.10.2018

l. cyklus

od 19.09.2018

Lokalita Šidlovec a Dúbrava

K Okruhliaku- Pod dubom
Šidlovská 19
Jahodová 37
Jánošíkova, za mostíkom
Ružová 2
Pod Skalkou
Dúbravská 30, pri kaplnke
Dúbravská, konečná MHD
Spolu pristavených VOK

l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
8 ks

Lokalita Rúrky
Na Rúrkach, obratisko MHD
Na Rúrkach 16
Spolu pristavených VOK

l ks
2 ks

Lokalita Vydumanec-Cemjata
Vydumanec, prvá zastávka MHD
Cemjata- Jelenia
Spolu pristavených VOK

l ks
l ks
2 ks
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Lokalita Sídlisko II
Matúša Trenčianskeho 20
M. Čulena 48
Odborárska - pred ZŠ
Nábrežná, v blízkosti tenisových kurtov
Kollárova, konečná MHD
Horárska l
Čsl. armády 9- 15 ,do dvora
Októbrová- ZŠ Čsl. armády (tráva)
Turistická k objektu trafostanice
F u číkova 9- tráva trojuholník
Pod Kalváriou, pri Exercičnom dome
Spolu pristavených VOK

l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
ll ks

Informácia pre zverejnenie Harmonogramu:
Doba pristavenia V OK-ov počas jesenného upratovania bude na dobu max. 7 dní.
Do rozmiestnených VOK-ov môžu obyvatelia ukladať:
Objemný odpad z domácností a verejných priestranstiev:
nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu ....
Do rozmiestnených VOK-ov nemôžu obyvatelia ukladať:
Biologicky rozložiteľný odpad :
-tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti, ovocie, zvyšky zeleniny.
Tento odpad môžu obyvatelia bezplatne uložiť na zberné dvory v areáloch TSmP, a.s. na
Bajkalskej 33 a Jesennej 3 v Prešove.
Biologicky

rozložiteľný

odpad- konáre, môžu obyvatelia

uložiť vedľa

kontajnera.

Ostatné odpady:
- akumulátory, autobatérie, žiarivky, oleje, obaly z farieb, chladničky, mrazničky , práčky,
sporáky, mikrovlné rúry, vysávače , osobné počítače ...
môžu obyvatelia bezplatne uložiť na zberné dvory v areáloch TSmP, a.s. na Bajkalskej 33
a Jesennej 3 v Prešove.
Ostatné odpady:
- textil, knihy
môžu obyvatelia bezplatne
v Prešove.

uložiť

len na Zberný dvor TSmP, a.s. na Bajkalskej 33

Kontakty - informácie a požiadavky na doplnenie VOK-ov:

TSmP, a.s.:

F - MsÚ/SP-01 /26/ 1
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051/77 329 20

Rudolf Bajus
dispečer dopravy

0918877791
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Požiadavky, podnety doručené listom, mailom, SMS, telefonicky:
..,.. Vyvrátená dopravná značka "STOP" na križovatke Októbrová- Kollárová .
..,. Požiadavka na ostrihanie živého plota pred bytovým domom na ul. Fučíkova 3 .
..,. Opakovaná požiadavka, aby na ul. Čsl. armády- zastávka MHD Októbrová bol umiestnený
prístrešok. Žiadali sme osadenie prístrešku preto, lebo žiaci, ktorí navštevujú ZŠ Čsl. armády
čakajú na MHD a zdržiavajú sa na miestnom pieskovisku, detskom ihrisku a v prípade
nepriaznivého počasia využívajú aj príslušné vstupy do BD M. Čulena č. 2-8, čím dochádza k
poškodzovaniu. Osadenie prístrešku by malo svoj význam .
..,. Pri asfaltovaní komunikácie na ul. Obr. mieru boli odbité obrubníky -požiadavka, aby to bolo
opravené.
Ing. Marián Tkáčik, MBA
..,. Ide o problém, ktorý spôsobuje stavba tunela na obchvate Prešov - Západ na ulici Za
Kalváriou, špeciálne na jej konci, pri vstupe na stavenisko. Hlavným problémom je nadmerná
prašnosť spôsobená nečistením vozovky a podľa mňa nedôvodná doprava, keď sa stavebný
materiál dováža našou ulicou (Za Kalváriou) napriek tomu, že existuje prístup na stavenisko aj
cestou z Vydurnanca. Neúnosný stav trvá už minimálne 4 mesiace, pričom v posledných dvoch
mesiacoch dokonca bez prestávky teda aj celu noc. Problém som sa snažil riešiť zaslaním
sťažnosti na stavebníka, ktorú som zaslal na mesto, dodnes bez odpovede.
Následne som nočné prejazdy domiešavačov riešil s mestskou políciou, kde som sa akurát
dozvedel, že prejazdy dopravných prostriedkov po ceste nemôžu byt považované za rušenie
nočného kľudu. V stanovisku NDS prostredníctvom hovorcu uverejnenom v Prešovskom
večerníku 30.7.2018 sa uvádza: " Stavebný dozor vydal zhotovitel'ovi pokyn na operatívne
monitorovanie vplyvov na životné prostredie týkajúce sa ovzdušia a hluku". Do dnešného dňa sa
podľa mojich informácií nič nemonitoruje. Keby sa tak dialo, ukázalo by sa, že minimálne
prašnosť nemôže byt v medziach prijateľných pre život a prijali by sa aspoň nejaké opatrenia.
A nič. Ďalej sa v stanovisku uvádza: " NDS požiadala stavebný dozor a zhotovitel'a o ukončenie
prístupovej cesty... po trase z Dl Prešov - západ do konca júla". Po tomto termíne bude
objednávate!' iniciovať stretnutie so zástupcami mesta Prešov o možnosti osadenia betónových
zvodidiel pri otočisku MHD Za Kalváriou, na trvalé zamedzenie prístupu staveniskovej dopravy
na uvedenú ulicu ". Máme koniec augusta a aký je stav? Denne cez našu ulicu prejde 20-24 kusov
ťažkej dopravnej techniky (prevažne domiešavačov a ťažkých nákladných aut) a to iba jedným
smerom (samozrejme sa všetci tou istou cestou vracajú + tie autá, ktoré si skracujú cestu zo
strany od Vydumanca). Už mesiac mala byt ukončená komplet prístupová cesta. (Podľa mojich
informácií z ElA mala byt' táto cesta pripravená pred začatím samotnej výstavby, ale to už je iná
téma). O tom, či niekto inicioval nejaké stretnutie sa ja nemám ako dozvedieť. Vy ako poslanec
snáď máte iné možnosti. Chápem, že výstavba tunela so sebou prináša obmedzenia pre nás, ľudí
žijúcich v blízkosti. Hluk zo staveniska ako aj odstrelov pri tuneli sa v plnom rozsahu nedá
odstrániť , tomu sa dá rozumieť. Myslím ale, že pri troche ohľaduplnosti by tie následky boli
znesiteľné. Stačilo by naozaj čistiť vozovku (čo je podľa mňa povinnosť stavebníka)
a nerozmýš ľať o šetrení na pohonných hmotách na úkor zdravia ľudí , ktorí tam žijú. Som
presvedčený, že mesto ako účastník stavebného konania ma nástroje a aparát, aby vynútilo
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dodržiavanie podmienok, ktoré umožnia aj
normálne existovať.

zrealizovať

stavbu, aj umožnia

občanom

ako-tak

Diskusia:
p. Anna Heribanová (adresa a t. č. je u sekretára VMČ)
~Mali by sa realizovať prístrešky MHD, chcem sa opýtať kedy bude zrealizovaný prístrešok na
ul. Čsl. armády medzi bytovým domom č. 6-8. Bol schválený v investičnom pláne na rok 2018.
~ VMČ dostali finančné prostriedky na údržbu - požiadavky na opravu chodníka na ul. Obr.
mieru od križovatky ul. Čsl. armády po Armu.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ
~Podchod na ul. Obr. mieru 58-60 - bol opravený tak, že tam v rámci opravy bola urobená
hrádza, ktorá vô bec nie je účinná. Po poslednom daždi bola do polovice podchodu opäť voda.
~ U lica Obr. mieru - pri jej rekonštrukcii keď sa frézoval asfalt boli odbité a zničené obrubníky.
Veľmi nebezpečné je to na zastávke MHD (smerom na ul. 17. Novembra). Požiadavka, aby sa
tam niekto prišiel pozrieť a bolo by potrebné to dať do poriadku. Cestujúci pri nástupe a výstupe
tam môžu prísť k úrazu.

p. Mikuláš Leščinský (adresa je u sekretára VMČ)
~Apelujem na to, čo napísal p. Tkáčik. Rozprával som sa na Mestskom úrade s Ing. Kužmom
a Ing. Ondirkom a chcem sa opýtať dokedy bude povoľovať mesto firme Eurovia prechod
domiešavačov cez ulicu Za Kalváriou. Stále sa im predlžuje termín na prejazd, teraz ho majú do
10/2018 .
~ Čistenie chodníka Za Kalváriou od č . 84 smerom k č. 94 nemá zmysel -je strašne zanesený.
Cesta sa ako-tak upratuje a pri jej čistení všetok " bodrel" je zhrnutý na krajnicu cesty, čím sa
komunikácia zúžila.

p. Bulnová (adresa je u sekretára VMČ)
~Nadviažem na podnet pána Leščinského, s ktorým sme sa zúčastnili prejednávania
záverečného stanoviska ElA a pre zmenu navrhovanej činnosti občianske združenie OZ
Turistická so sídlom na ul. Ku Kyslej vode 12, 080 Ol Prešov je dotknutou verejnosťou.
OZ Turistická zača lo svoju činnosť po zrušení registrácie OZ Diaľnica a mesto so zameraním na
lokalitu Kalvárie. Ak občania sídliska IL hovoria, že 6 nocí nespali pre brúsenie a pokládku
asfaltu, nás už rok (a čakajú nás ďalšie 3 roky) o 6.00 hod zobudí plechové búchanie v portáli
tunela, odstrely, celý deň a celú noc prejazd nákladných áut a domiešavačov z ulice Za
Kalváriou. Z ulice Ku Brezinám a z lesa za ulicou Turistickou sa permanentne ozýva hluk
ťažkých mechanizmov. Jednoducho fyzika nepustí - sme na kopci a zvuk sa šíri smerom hore.
Človek by aj mal pochopenie a trpezlivosť, keby to isté bolo aj z druhej strany. Kým ulica Za
Kalváriou - jej opravy počas stavby Dl a konečná oprava po ukončení je zahrnutá aj v pláne
realizácie, aj v rozpočte , oprava miestnej komunikácie na ulici Ku Kyslej vode je vyvolanou
investíciou v zmysle územného a stavebného rozhodnutia (§§ 18 a 19 zákona 135/61 Z.z.) podľa
písomného dohovoru Mesta Prešov, NDS a Eurovie SK, a.s.
Nemôžeme sa u spo kojiť s tým, že zhotoviteľ stavby neplní stanovené podmienky - neopravuje
výtlky, poriadne nezametá a neumýva od blata a nánosov ulicu Za Kalváriou a ani po roku nie je
F- MsÚ/SP-01126/ 1
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schopný splni ť písomný dohovor s mestom ohľadom ulice Ku Kyslej vode. Mestom poverený
č l ove k Vám mesiac nezdvihne telefón, neodpovedá na SMS a dokonca rozvíja zákulisné hry
oh ľadom prevodu finančných prostriedkov z VMČ.
V pondelok (3 .9.2018) sme síce boli za viceprimátorom, avšak po vystúpení pána Leščinského
vidím, že sa asi niekde stratil v prehľade o uliciach Ku Kyslej vode a Za Kalváriou a obom
s ľubuj e
to
isté
opravu
v
septembri
(len
práce
sa
nekonajú).
Keďže tu máme záver roka a niet na čo čakať , žiadam poslancov, aby interpelovali pani
primátorku na zvolanie spoločného pracovného stretnutia za účasti - vedenie mesta, poslanci za
VMČ, výbor občianskeho združenia OZ Turistická so zástupcami NOS a Eurovie SK, a.s.
~V októbri by mala byť hotová štúdia dopravnej obslužnosti Kalvárie - zhotoviteľ ISPO, s.r.o.
Prešov. V zmluve je zakotvené prejednanie štúdie s obyvateľmi . Navrhujem pozvať Ing. Antola
na VMČ v októbri - nemusí s hotovou štúdiou, len zámer, víziu. Dôležité je pozvať obyvateľov
(možno d ať oznam na stránku mesta, do novín) hlavne z Terchovskej ulice a Vydumanca, lebo
situácia j e vážna najmä pre nich. Ústretovosťou spracovateľa sa problém dá jednoducho vyriešiť.

p. JozefRevák (adresa je u sekretára VMČ)
~P ož iad av ka na pristavenie vel'kokapacitného kontajnera na ul. Pod Kamennou baňou.
~Ri gol pred mojím domom- žiadam , aby bol opravený (povytrhávaná dlažba, je zasypaný).
~Vrát i l som mestu pozemok - žiadam, aby sa mesto o neho staralo. Pozemok bol pokosený
a pri kosení mi poškodili pletivo na plote. Žiadam o nápravu.

p. Július Michalides (adresa je u sekretára VMČ)
~Opravov al

sa chodník na Októbrovej ulici - strašná robota. Prebral vôbec niekto tieto práce?
~ Chodník okolo ZŠ Čsl. armády - celý je popraskaný. Bude zrealizovaný? Bol v zozname
požiadaviek VMČ, ktoré boli zadané v aprílovej zápisnici.
~Mesto zamestnáva MOS-károv, okrem čistenia centrálnej zóny môžu čistiť rigoly aj chodníky
v iných ča stiach mesta.
p. Eva Korčáková (adresa je u sekretára VMČ)
~N a sídl. II. sa začalo kopať - ul. Októbrová 54-56-58 je tam vykopané a nie j to tam
zabezpečené . Pred vchodom máme obrovské kopy hliny. Keď prší, tak sa tam tvorí blato. Nikto
to tam nekontroluje- už je to tam rozkopané 2 mesiace. Chceme vedieť , čo sa to tam robí.
VMČ č. 2 žiada pri realizovaní rozkopávok informoval' obyvatel'ov oznamom na bytovom
dome.

p. Peter Cabuk
~P ož iad av ka na pristavenie

veľkokapacitného

kontajnera na ul. Turistická (ku transformátoru).

p. Jaroslava Kutajová, členka VMČ
~ Čsl. armády 17- k dvom kontajnerom na odpad dať l kontajner na plasty.
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STANOVISKÁ a POŽIADAVKY VMČ č. 2:
l.
VMČ č. 2 žiada presun finančných prostriedkov schválených v rozpočte mesta na rok 2018 v
podprograme 7.6 Služby mesta na rozpočtovej položke 51 3 0620 635 Bežná údržba REZERVA pre VMČ č. 1-7 mimo bežnej údržby MK celkom vo výške 210 000 € (pre jeden
VMČ vo výške 30 000 €) na príslušné rozpočtové položky :

podprogram 7.6 Služby mesta
51 3 0620 63 5006 VMČ č . 2 - Oprava herných prvkov

20 000 €

podprogram 7. 4 Verejná zeleň
51 3 0620 635 006 VMČ č . 2 - Údržba verejnej zelene - orezy stromov

Ing. Richard Drutarovský
predseda VMČ č. 2
Mgr. Jana Grešová
zapisovatel'ka VMČ č . 2

V Prešove

dňa

13. 09 . 201 8
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