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ZÁPISNICA
zo 6. zasadnutia Výboru v mestskej

časti č.

dňa

l, ktoré sa konalo

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Miesto: Kultúrne stredisko PKO Centrum, Ul. Prostejovská1.1.J v
Čas: 17:00 h
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7. 6. 2018

,

•

2 1 -06- 2018
Došlo:
Program:
l. Otvorenie
Prllohy:
'l·:~~v!ljr;:
2. Návrh programu
3. Prijímanie občanov a vybavovanie ich požiadaviek
Evldenéné čfsiQ do!lej poity: 12o ~J'4
4. Korešpondencia MsÚ- prerokovanie materiálov príslušných organiz~Čných útvarov ;
zaujatie stanovísk VMČ č. l
5. Rôzne
6. Záver
l. Otvorenie
Zasadnutie Výboru mestskej časti č. l otvoril a viedol predseda VMČ PhDr. Mikuláš
Komanický.

2. Návrh programu
Program bol odsúhlasený prítomnými poslancami VMČ č. l bezo zmien.

3. Prijímanie

občanov

a vybavovanie ich požiadaviek
Požiadavky prítomných

l. p. Jozef P. (Požiadavka

občanov

č. 5111118)

• cesta Ul. M. Nešpora
• kúrenie v rodinných domoch - tuhú palivo
• dať zákaz vjazdu nákladným autám
Odpovedal: PhDr. M Komanický

2. p. M. Š. (Požiadavka č. 52/ 1/18)
• žiada o opravu časti chodníka na Ul. Bajkalskej smerom k OD Jednota po MŠ.
• žiada o prístrešky na kontajnery, ktoré sú voľne položené medzi garážami
• parkovisko
Odpovedal: PhDr. M Komanický - oprava chodníka je v pláne opráv nar. 2019.
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3. p. M.T, P. DaJ R.
• obyvatelia rodinných domov na Ul. A. Duchoňa sa prišli informovať, či už bol schválený
majetkový prevod pre Tenisovú akadémiu na Ul. M. Nešpora z dôvodu, že ak tam bude
výstavba tenisových kurtov, bude tam hluk, a preto by sa tam mali ponechať stromy, aby
sa vytvorila zvuková kulisa.
• Cesta od ZŠ M. Nešpora (cesta dol' ava cca 180 m) cesta je p. M. a chce ju predať mestu
za l €
• Žiadajú , aby mesto urobilo cestu k ich domom
Odpovedal: PhDr. M. Komanický

4. p. E. N. (Požiadavka č. 53/1/2018)
• na parkovisku na Ul. Mukačevskej sa plytvá parkovacími miestami, preto je potrebné
tam urobiť čiary aby sa tam mohlo parkovať viac áut, pretože niektorí vodiči zaparkujú
aj cez dve parkovacie miesta.
Priloha č. l : vyznačenie parkovacích čiar

5. p. J. K. (Požiadavka

č.

541112018, 551112018)
• v mieste na Ul. A. Prídavka l O, kde je úzky chodník, kedy sa bude opravovať?
Odpovedal: PhDr. M Komanický
• Žiada informáciu, čo bude s rezidenčnými kartami, na ktoré dávali mestu údaje a doposia!'
chýba spätná väzba z mesta- kedy budú rezidenčné karty platiť?
• Máme tu nové parkovisko a bolo by potrebné ho vyčistiť a namal'ovať čiary
• Boli vyznačené stromy zelenou farbou, niektoré boli orezané a niektoré nie, kedy budú
orezané?
• Žiadam o vyznačenie priechodu pre chodcov medzi Ul. A. Prídavka - MŠ a BD
Tomášikova a A.Prídavka lO
Odpovedal: PhDr. M Komanický

6. RNDr. M. M.
• Zástupkyňa rodičov MŠ Bobrík žiada v mene rodičov o možnosť vytvorenia cca 3 až 4
dočasných parkovacích miest v čase od 6.30 h do 8.30 ha od 15.00 h do 17.00 h pre MŠ
Bobrík.
Odpovedal: PhDr. M Komanický (po ľavej strane bude vybudovaný chodník, preto
z tohto dôvodu nie je možné rozšíriť parkovacie miesta smerom k MŠ) .

7.

Mgr. I. T.
•

urgencia o opravu kanála na Ul. Prostejovskej 64

Odpovedal: PhDr. M Komanický - v súčasnosti sa už realizuje oprava kanálov.
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p. P. V. (Požiadavka

8.

č.

56/112018)
• Detské ihrisko na Ul. Prostejovskej 18
Odpovedal: PhDr. M Komanický
• z Ul. Mukačevskej a Prostejovskej je slepá ulica ku ZŠ Prostejovskej, nedá sa tam
dať značka zákazu?
• Pod Bikošom bol rigol a už ho nie je vidieť(zmizol) v časti od kotolne okolo
chodníka pre peších z Bikoša smerom na k. ú. V. Šariš

9. p. X.Y.- emailová požiadavka (Požiadavka č. 571112018)
•

•
•
•
•

z Ul. M. slovenskej od pohostinstva Mláčka vedie už viac ako 30 rokov vyšliapaná
cestička na zastávku MHD na Ul. V. Clementisa. Určite by potešilo viacerých mojich
susedov, ak by tu vznikol dláždený chodník, po ktorom by sa dalo kráčať aj po daždi.
Ul. M. slovenskej má ešte ďalší nedostatok, a to rozpadávajúcu sa stenu okolo
odpadkových kontajnerov, je to nielen neestetické, ale aj nebezpečné.
Aby sme mali na našej ulici (M. slovenskej) aj kontajner na kovy. Pri všetkých
triedených odpadoch je, ale na našej ulici chýba.
Chýbajúce odpadkové koše na triedenie odpadu- na verejných miestach.
Našou otázkou na Vás je, či by ste sa vedeli na príslušné orgány obrátiť s týmito
prosbami a tak vyriešiť problém a tým pomôcť mnohým ľuďom, ktorí by to uvítali.
Ďakujeme

10. p. K.- emailová požiadavka (Požiadavka č. 58 1112018)
•

vo veci chodníka, ktorý je okolo lanového centra na Sídl. III- žiadame mesto Prešov
a VMČ č . l , aby sa začali zaoberať kritickou situáciou, čo sa týka cyklistov
a korčuliarov, ktorí používajú chodník pre chodcov, ako keby boli na cyklochodníku
a často dochádza ku kolíziám. Chceme, aby sa osadili buď retardéry alebo iné zábrany,
kde by museli títo cyklisti, či korčuliari spomaliť a tým pádom by neohrozovali v takej
miere chodcov a tiež by sa dali značky, že je to chodník pre chodcov.
Jeden je potrebný k zjazdu ako je vstup do lanového centra kde sa cyklisti rozbehnú , tak
naberú dosť veľkú rýchlosť a hneď idú do nepriehľadnej zákruty a tiež druhú prekážku
z druhej strany smerom do letného kúpaliska, kde schádzajú z cyklochodníka na chodník
pre peších, ale evidentne to nikoho týchto ľudí nenapadne, lebo tiež v plnej rýchlosti
bicyklujú do zákruty. V prílohe prikladáme aj fotky na umiestnenie, kde sú tieto zábrany
a aj značky potrebné. Týmto Vás žiadame aj o spätnú väzbu , ako sa to bude riešiť
a hlavne kedy, keďže letná sezóna už začala.
Príloha č. 2 : 2 x fotodokumentácia - osadenie prekážky
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Požiadavky VMČ č. l
Požiadavka č. 5111118
VMČ č. l žiada o vyčlenenie nákladných áut z parkovísk pred bytovými domami na Sídlisku III.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru
dopravy a životného prostredia.
Požiadavka č 52/1118
VMČ č. l žiada o opravu stoj iska na kontajnery oproti BD Bajkalská 9.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Ľubomírovi Leškovi, vedúcemu
odboru.

organizačného

Požiadavka č. 53/1118
VMČ č . l žiada o vyznačenie parkovacích čiar pred BD na Ul. Mukačevskej 9-21 (Príloha č . l ).
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru
dopravy a životného prostredia.
Požiadavka č . 54/1118
VMČ č. l žiada o vyznačenie parkovacích čiar pred BD Ul. A. Prídavka 2-18.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru
dopravy a životného prostredia.
Požiadavka č . 55/1118
VMČ č. l žiada o orez vyznačených stromov na Ul. A. Prídavka 2-18 .
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Ľubomírovi Leškovi, vedúcemu
odboru.
Požiadavka

č.

organizačného

56/1118

VMČ č. l žiada o osadenie dopravnej značky " Slepá ulica" na ceste pri odbočovaní z Ul.
Mukačevskej

na Ul. Prostejovskú 4-34.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru
dopravy a životného prostredia.

Požiadavka č. 57/1118
VMČ č . l žiada o osadenie kontajnerov na triedenie KO- kovy na Ul. M. slovenskej.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Ľubomírovi Leškovi, vedúcemu organizačného
odboru.
Požiadavka č. 58/1118
VMČ č. l odstupuj e požiadavku občana vo veci osadenia retardéra na cyklochodník (lokalita
Lanové centrum- letné kúpalisko - Sídl. III - Príloha č. 2).
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Ľubomírovi Leškovi, vedúcemu organizačného
odboru.
Požiadavka č. 59/1118
VMČ žiada o urýchlené osadenie demontovaného stÍpika medzi trhoviskom a nástupnou plochou
pred NS Centrum /pri automate na mlieko/. StÍpik bol odpílený neznámou /?/ osobou a autá
parkovali v tomto priestore, čím došlo k poškodeniu kanalizačných poklopov. VMČ dal opraviť
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kanalizáciu a žiada obnovit' stÍpik.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing.
odboru.

Ľubomírovi

Leškovi, vedúcemu

organizačného

Požiadavka č. 60/1118
VMČ žiada o osadenie troch lavičiek a troch herných prvkov za blok Bajkalská 5-11 a vysadenie
troch nízkokmenných drevín do tohto priestoru.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Ľubomírovi Leškovi, vedúcemu organizačného
odboru.
Požiadavka č. 6111118
VMČ žiada o obnovu jedného z troch pieskovísk za výškový blok na Ul. M. Nešpora č. 31.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Ľubomírovi Leškovi, vedúcemu organizačného
odboru.
Požiadavka č. 62/1118
VMČ žiada odbor mestského majetku o vyjadrenie sa k vzt'ahu firmy Demitex k mestským
pozemkom na pešej zóne na Ul. Tomášikovej /odkúpený pozemok, prenajatý pozemok, atď./, na
ktorých firma parkuje a vydáva povolenie na parkovanie.
Požiadavka odstúpená na vybavenie JUDr. Miroslavovi Makarovi" vedúcemu odboru
správy majetku mesta.
Požiadavka č. 63/1118
VMČ žiada o stanovisko oddelenie dopravy a ŽP, na akom základe požiadali KDI o vydanie
dopravného značenia na dvoch parkovacích miestach na Ul. Tomášikovej, či mali od firmy
potvrdený vzťah k mestským pozemkom (Demitex na Ul. Tomášikovej, na ktorých firma parkuje a
vydáva povolenie na parkovanie.)
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru
dopravy a životného prostredia.

4. Korešpondencia

Msú a

prerokovanie materiálov

príslušných

organizačných útvarov a zaujatie stanovísk VMČ č. l
l. List SÚ/5651195290/2018-Mk- zo dňa 7. 5. 2018- Územné rozhodnutie (Technické služby
mesta Prešov, a.s.)- terénne úpravy a návrh na vydanie územnho rozhodnutia o umiestnení
stavby !Prešov, Borkút- terénne úpravy "
VMČ č. l berie na vedomie .

2. List OSMM/6086/2018- Mgr. Janíková -zo dňa 14. 5. 2018- odbor správy majetku mestamajetkovo-právne oddelenie
Žiadosť o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemku parc. č. KNC 12225/80 o výmere 19 m2 ,
lokalita Ul. M. Nešpora.
Stanovisko VMČ č. l pre OSMM- majetkovo-právne odd. k listu OSMM/6086/2018- Mgr.
Janíková zo dňa 14. 5. 2018:
VMČ č. l súhlasí s odpredajom pozemku.
3. List OSMM/6735/2018- Mgr. Janíková -zo dňa 17. 5. 2018- odbor správy majetku mestamajetkovo-právne oddelenie
2
Žiadosť o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemku parc. č. KNC 9182/1 o výmere 10510 m ,
lokalita Ul. Volgogradská.
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Stanovisko VMČ č. l pre OSMM- ma jetkovo-právne odd. k listu OSMM/6735/2018- Mgr.
Janíková zo dňa 17. 5. 2018:
VMČ č. 1 žiada OSMM preveril' Zmluvu medzi p. M. a Mestom Prešov, zas/at' zmluvu
predsedovi VMČ č. l a pozval' p. M. na zasadnutie VMČ č. l dňa 4. 7.2018.
4. List OSMM/8096/201 8- Mgr. Janíková -zo dňa 31. 5. 2018- odbor správy majetku mesta majetkovo-právne oddelenie
Žiadost' o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemku parc. č. KNC 9204/97 o výmere 918 m 2 ,
lokalita Ul. M. slovenskej
Stanovisko VMČ č. 1 pre OSMM- majetkovo-právne odd. k listu OSMM/809612018- Mgr.
Janíková zo dlza 31. 5. 2018:
VMČ č. l nemá výhrady k odpredaju, ak bude kladné stanovisko OHAM v súlade
s Územným plánom mesta Prešov.

5. Rôzne
~

Oznámenie pre M sú- Odbor vnútorne.i správy, právne oddelenie (novela Štatútu
mesta Prešov):
Členovia VMČ č. l :PhDr. M. Komanický, JUDr. K. Ďurčanská, RND r. Z. Bednárová, PhD.,
PhDr. M. Matejka, MBA ,Š. Hermanovský, MUDr. J. Ahlers, MPH, MBA
a Ing. J. Hudáč
l . konštatuj ú, že
a) vo voľbác h poslancov mestského zastupiteľstva v roku 20 14 získal vo vo lebnom
obvode č. l najvyšší počet hlasov poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
PhDr. Mikuláš Komanický
b) predsedom VMČ č. l je PhDr. Mikuláš Komanický, ktorý súhlasí s funkciou
predsedu VMČ č. l.

Najbližšie zasadnutie VMČ č. l sa uskutoční dňa 4. 7. 2018 (streda) o 17.00 h a d'alšie až
v septembri 6.9.2018 (štvrtok) o 17.00 h.

6. Záver
Prešov 19. 6.

29)-~)

PhDr. J',(Jikuláš Kon#'n ic ký
predseda VMČ č. t '

Alžbeta Po~čková
sekretár VMČ č. l
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