8

Strana:
114

VÝBOR MESTSKEJ ČASTI Č. 3

Mesto Prešov

ZÁPISNIC A
z 8. riadneho zasadnutia Výboru mestskej časti č. 3, ktoré sa konalo
dňa l. 10. 2018 na Ul. Sabinovskej
Prítomní:

podľa prezenčnej

listiny

Zasadnutie Výboru mestskej časti č . 3 otvorila a viedla Ing. Martu Kollárovú, PhD. V úvode
privítala poslanca PhDr. Martina Lipku, predseda Ing. Rastislav Mochnacký sa ospravedlnil.
Zároveň privítala prítomných občanov.

za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili:
Alena Buzgóová - zapisovateľka
Požiadavky prítomných
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(požiadavka bude odstúpená na oddelenie dopravy, životného prostredia.)
2. UL Kvetná vlastník SPF mesto rieši prevod z SPF na Mesto Prešov.
3. UL Lúčna osadiť značku zákaz vstupu psov na detské ihrisko.
(požiadavka bude odstúpená na oddelenie dopravy a životného prostredia.)
4. Surdok PD na majetkovoprávne usporiadanie- odvodnenie.
(požiadavky budú odstúpené na oddelenie investičnej výstavby.)
5. UL Kvetná je časť vo vlastníctve mesta Prešov, časť v SPF ktorú riešíme aby prešla na
Mesto Prešov a časť je súkromná (v prílohe.)

V.Š.aV.M.
l.

Dobudovať časť komunikácie UL Strojnícka č . 17, č. 19
Mesto Prešov nevlastní pozemky na k týmto areálom. Pozemky sú v súkromnom
vlastníctve.

J.M.
l. Rázcestie na Dúbrave dokončiť chodník.
(požiadavky budú odstúpené na oddelenie investičnej výstavby.)
2. Rázcestie na Dúbrave odpratať panely.
(požiadavky bude odstúpená na oddelenie komunálnych služieb.)
3. Prevádzka autoumyvárky, na Dúbrave merať emisie hluku a škodlivých látok.
(požiadavka bude odstúpená na oddelenie dopravy a životného prostredia.)
4. Rušenie nočného kľudu, z dôvodu, že prevádzka funguje nonstop je to v zmysle VZN
Mesta Prešov.
5. Preveriť na stavebnom úrade či je možné vybudovať protihlukovú stenu a preveriť
stavebné povolenie, aké bolo stanovisko RÚ VZ v Prešove z dôvodu hlučnosti.
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(požiadavka bude odstúpená na stavebný úrad.)
6. MsP kontrolovať neporiadok pri autoumyvárke na Dúbrave.

M.Š.
l. Návrh na skrátenie chodníka na križovatke Ul. Bezručova- Mičurinova (viď. príloha)
(požiadavka bude odstúpená na oddelenie investičnej výstavby.)
2. Na križovatke Ul. Bezručova- Mičurinova

2.Na križovatke Ul. Bezručova - Mičurinova vyznačiť prechod pre chodcov, resp.
zjednosmemiť ulicu, osadiť značku- obytná zóna
(požiadavka bude odstúpená na oddelenie dopravy a životného prostredia)
L.T.
Poďakovala poslancom za vybudovanie chodníka na Mudroňovej.

Zoznam realizovaných

investičných

akcií za volebné obdobie
2014-2018

Rok 2015
Komenského ul. - chodník - súvislá oprava,
Kúty - verejné osvetlenie,
Sabinovská ul. - chodník od SPŠ k Tulipánu - súvislá oprava I. etapa,
Letná ul. - odvedenie povrchových vôd,
Pánska záhrada - osvetlenie a rozšírenie kamerového systému,
Kúty/ Surdok - Na plachtách- oprava cesty,
Veselá - Kotrádova ul. - úprava plôch, kolmé státie,
Ihrisko Sabinovská pri MŠ,
Lesná ul. - súvislá výstavba chodníka.
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Rok2016
Janouškova 13 - odvodnenie, osvetlenie a úprava vnútrobloku,
Jesenského ul. - chodník,
Slnečná ul. - chodníky obojstranne,
J anouškova - chodník,
Jahodová ul. - chodník- súvislá údržba jednostranne,
Sabinovská ul. - nasvetlenie prechodov pre chodcov,
Čapajevova ul. - oprava cesty a chodníkov,
Janouškova l - 5 -úprava plôch,
Čapajevova 14 - 24 revitalizácia vnútrobloku- detské ihrisko, revitalizácia plôch, parkovisko,
Pažica - oprava cesty,
DSS Veselá - celková rekonštrukcia,
Levočská ul. - chodník zámková dlažba,
Sabinovská 9 - 15 - plochy,
Sabinovská 15 - 27 - úprava plochy.

Rok2017
Severná ul.- úprava rigola a parkovisko, odvodňovacie žľaby,
Fintická ul. - prístrešok MHD - 2,x a PD a príprava realizácie na chodník,
Sabinovská ul. - V ese lá ul. - chodník,
Včelárska ul. - chodník,
Potočná ul. - oprava chodníka,
Wolkerova ul. - oprava južných schodov pri mlynskom náhone k MŠ Čapajevova,
Javorinská ul.- chodník jednostranne,
Jánošíková ul. - chodník pred radovou výstavbou -súvislá údržba,
Slnečná ul. - Orgovánová ul.- oprava schodov,
Dúbravská ul. - čiastočná oprava panelového chodníka,
Slánska ul. - Street workout ihrisko,
Protipovodňové opatrenia na Šidlovskom potoku - Šidlovec - Dúbrava - technická štúdia,
Prístrešky MHD - Rázcestie Šidlovec 2 x , Stavbárska, Severná, Jazdecká, Bjorsonova 2 x,
Kúty- Surdok - komplexná oprava cesty,
Nízkoprahové komunitné centrum- Stará Tehelňa,
Strážnická ul. - súvislá úprava cesty a chodníkov,
Strojnícka ul. - oprava cesty, .
Denné centrum - Sabinovská - rekonštrukcia,
Lesná ul. - súvislá údržba chodníka II. etapa.
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Rok2018
Mlynská ul. - chodník,
Schodíky Wolkerova - II.etapa,
NS Tulipán- Sabinovská ul.- úprava plochy,
Obnova futbalového ihriska FC Tatran - projektová dokumentácia,
Orgovánová ul. chodník 4 - 38,
Sabinovská ul. - chodník od SPŠ k Tulipánu - súvislá oprava - II. etapa,
MŠ Sabinovská - oprava fasády,
MŠ Čapajevova - celková rekonštrukcia (vo výstavbe),
Dom smútku Nižná Šebastová- oprava strechy, parkovísk,
Bytový dom Slánska, Nižná Šebastová- oprava BD- celková rekonštrukcia (vo výstavbe),
Športové ihrisko - Stará Tehelňa (vo výstavbe),
Slánská ul. až po Herliansku- súvislá rekonštrukcia cesty,
Mudroňova- súvislá oprava cesty a chodníky,
Kotrádova - chodník, zámková dlažba,
Ul. Bjorsonova č. 1-2 - chodník,
Ul. Bezručova - cesta.
Ul. Čapajevova 14-24 ihrisko a parkovisko
Ul. Janouškova 16-22 parkovisko

Zasadnutie VMČ č. 3 sa bude konat' dňa 5.11. 2018 o 17.00 hod (pondelok) v
Dennom centre na Sabinovskej ul.
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Ing. Rastislav Mochnacký
predseda VMČ č. 3

V Prešove dňa 10.10. 2018
Zapísala: Alena Buzgóová

