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VYBOR V MESTSKEJ CASTI č. l

Mesto Prešov
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2. 5. 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Miesto: Kultúrne stredisko PKO Centrum, Ul. Prostejovská 35D
Čas: 17:00 h
Program :
l. Otvorenie
2. Návrh programu
3. Prijímanie občanov a vybavovanie ich požiadaviek
4. Korešpondencia MsÚ - prerokovanie materiálov príslušných organ izačných útvarov a zaujatie
stanovísk VMČ č. l
S. Rôzne
6. Záver

l. Otvorenie
Zasadnutie Výboru mestskej časti č. l otvoril a viedol poslanec Ing. Juraj
predseda VMČ č. l PhDr. Mikuláš Komanický.

Hudáč,

ktorého

určil

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

3. Prijímanie občanov a vybavovanie ich požiadaviek
)- Požiadavky prítomných
l. Michal N. (Požiadavka

č.

občanov

6811119, 69/ 1119)

•
Opätovne sa prišiel informovať, čo s kedy sa začne s výstavbou parkovacích miest na Ul.
M. Nešpora 17-21. Materiál "Plán investičnej výstavby mesta na rok 20 19" mal byť
predložený v mesiaci apríl na MsZ, ale nebol. Chce vedieť dôvod, prečo nebol tento materiál
predložený na rokovanie MsZ, z dôvodu, že termín bol uvedený v liste, ktorý dostal
z kancelárie primátorky mesta list č. KPM/2973/ 191 38/2019 zo dňa 1.3.20 19
Odpovedal : Ing. Hudáč
Žiada o orez stromov na Ul. M . Nešpora pri hlavnej ceste bol vynechaný orez (kry, čo
zavadzajú vo výh ľade neboli orezané (v iď foto).
Príloha č. l
•
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Žiada, aby sa niečo urobilo p re bezpečnosť chodcov na chodníkoch, z dôvodu, že cyklisti jazdia
po chodníkoch p re peších a občania sa im musia vyhýbať.
Príloha č. 2
•

2. Katarína P. (Požiadavka č. 70/ 1/ 191
• Žiada o umiestnenie dopravnej značky a označenie chodníka pre peších
na Ul.
Volgogradskej (lokalita BD č. 22) z dôvodu, že autá j azdia po chodníku a je tam len jeden
chodník, takže ľudi a chodia po tráve, keď sa musia ustúpiť autám, ktoré j azdia priamo po
chodníku.
Príloha č. 3

3. Marián J. (Požiadavka

č.

71/ 1/ 19, 72/ 1119)
• Opätovne sa prišiel informovať o chodník smerom z Rúrok a o označe nie ulíc na Rúrkach.
nech mesto zistí, ktoré pozemky sa dajú vykúpi ť, aby sa tam urobil chodník
•
cesta - dať zákaz státia na jednej strane na Ul. J. Nováka

4. Peter H. (Požiadavka č. 73/ 1/ 19, 74/ 1119)
• Oznámil, že nesúhlasí, aby boli tri herne vedl'a seba na Ul. M. slovenskej
• Od Ul. M. slovenskej 4 až k OD KAUFLAND sú dopravné zn ačky neči tateľné, na
parkovisku sú di ery, priechod pre chodcov už tiež nie je vidieť, je potrebné ho znova
vyznačiť

•
•
•
•

za kostolom nie je pokosená tráva
Aktualizovať skri nku VMČ č. l NS DRUŽBA - odpovedal/ng. Hudáč
Požiadavka na oplotenie smetných košov - odp ovedala RNDr. Bednórová, PhD.
Požiadavka na odpratanie ve ľkého kontajnera , ktorý zostal na Ul. M. slovenskej 4 odpovedal J Babinčák - MsP (kontajner užje odprataný)

S. JozefM. (Požiadavka

č.

7511119)
• Garáže na Ul. Tehelnej oproti ústavu DSS- je problém vyjs ť z garáže aj vojsť do garáže
z dôvodu, že pri garážach parkujú autá, preto j e potrebné rieš iť túto dopravnú situáciu na Ul.
Tehelnej aj z dôvodu, že s malým d i eťaťo m s vysokou horúčko u sme sa nemohl i z garáže
dostať na cestu kvô li tam zaparkovaným autám.
Príloha č. 4

};>

Požiadavky VMČ č. l

Požiadavka

č.

68/1119

VMČ č. l žiada o dokončenie orezu kríkov pri hlavnej ceste na v lokalite oproti Ul. M. Nešpora Prostejovská v smere od MHD Centrum - MHD VUKOV pod ľa priloženej fotodokumentácie.
(Príloha č. 1.)

Požiadavka

odstúpená na vybavenie Ing. Daniele Dzubajovej, poverenej riad ením
odboru.

orga n izačn ého

Požiadavka

č.

69/1/19

VMČ č. l žiada o kontrolu cyklistov na chodníkoch pre peších a zaviest' pravidlá. (Príloha č. 2)
Požiadavka odstúpená na vybavenie Mgr. Jánovi Andrejkovi, ná čelníko vi Mestskej polície.
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Požiadavka č. 70/1/19
VMC č. l žiada preveriť, či oproti BD Volgogradská cca č. 22- chodník alebo cesta. Ak je to
chodník, zabezpečiť kontrolu áut jazdiacich po chodníku. (Príloha č. 3).
Požiadavka odstúpená na vybavenie Mgr. Jánovi Andrejkovi, n áčelníkovi Mestskej polície..
Požiadavka č. 7111119
VMC č. l žiada zistiť, ktoré pozemky by sa dali vykúpiť na chodnik vedúci z Rúrok ku OD
TESCO z dôvodu, že ľudia musia obchádzať pozemky, cez ktoré sa kedysi dalo prechádzať, ale
teraz je tam bránka a je zatvorená.
Požiadavka odstúpená na vybavenie JUDr. Ľudmi l e Vargovej, poverenej riadením odboru
správy majetku mesta.
Požiadavka

č.

72/1119

VMČ č. l navrhuje urobiť Ul. J. Nováka jednosmernou Ul. J. Nováka a

určiť spôsob parkovania

na Ul. J. Nováka, resp. v celej lokalite Rúrok.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru dopravy

a ŽP.
Požiadavka č. 73/1119
VMC č. l žiada o vymenenie dopravných značiek v lokalite Ul. M. slovenskej 4 až k OD
KAUFLAND z dôvodu, že tam umiestnené dopravné znač ky sú už neči tateľné.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru dopravy
a ŽP.
Požiadavka č. 74/1119
VMC č. l žiada o na mal'ovan ie jestvujúceho priechodu pre chodcov v lokalite Ul. M. slovenskej
ku OD KAUFLAND, ktorý už nie je vidieť.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Daniele Dzubajovej, poverenej riadením
o rganizačného odboru.
Požiadavka č. 75/1119
VMČ č. l žiada
v lokal ite pri vjazde z Ul. Volgogradskej (oproti DSS)
na Ul. Tehelnú
o umiestnenie dopravnej značky, aby sa nezamedzoval vjazd a výjazd áut z garáží na Ul. Tehelnej.
(Príloha č. 4).
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru dopravy
a ŽP.

4. Korešpondencia MsÚ a prerokovanie materiá lov príslušných
v
organizačných útvarov a zau jatie stanovísk VMC č. 1
)>

STANOVISKÁ VMČ č. l
L ist OSMM/2019/5955 - PhDr. Sirotňáková - zo dňa 3. 4. 2019 - odbor správy majetku
mesta - majetkovo-právne oddelenie
Žiadosť o zaujatie stanoviska k zriadeniu vecného bremena práva prechodu cez pozemok parc.
č. KNC 9204/57 pre klub SAFI Prešov.
Stanovisko č. 1412019 VMČ č. l:
VMČ č. l 11eodporúča zriadeuie vecné/zo bremena práva prechodu cez pozemok parc. č.
KNC 9204157 pre klub SAFI Prešov.

'
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List OSMM/5615/2019 - Polačková - zo dňa 29. 3. 2019 - odbor správy majetku mesta
majetkovo-právne oddelenie
Žiadost' o zaujatie stanoviska k odpredaju mestských nehnutel'ností na Sídlisku III - NS Centrum pozemku parc. č. KNC 9310/536 a stavby súp. Č. 7086 (bývalé Kvetinárstvo) na pozemku parc. č.
KNC 9310/536, k .ú. Prešov, vedený na LV č . 6492
Stanovisko č. l 5 / 2019 VMČ č. l:
VMt č. l neodporúča predaj ale odporúča dlhodobý prenáj om.
List OSMM/5720/2019 - Pol ačková- zo dň a 9. 4. 20 19 - odbor správy majetku mesta
majetkovo-právne oddelenie
Žiadosť o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemku pod garážou, parc. č. KNC 8763 o výmere 25
m2 , k. ú. Prešov, vedený na LV č. 6492, Ul. Levočská - smer výpadovka
Stanovisko č. 16/2019 VMČ č. l :
VMt č. l odporúča predaj pozemku.
List OSMM/5133/2019 - Polačková- zo dň a 29. 4. 20 19 - odbor správy majetku mesta
majetkovo-právne oddelenie
Žiadosť o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemku parc. č. KNC 16260/ 1 o výmere 3 x 20 m2 , na
Ul. M. Nešpora za účelom privátneho parkovania.

Stanovisko č. 1712019 VMČ č. 1:
VMt č. l neodporúča predat' pozemok.
List OSMM /6498/2019 - P olačková- zo dňa 29. 4. 20 19 - odbor správy majetku mesta
majetkovo-právne oddelenie
Žiadost' o zaujatie stanoviska k odkúpeniu časti pozemku parc. č. KNC 1628111 o výmere cca 90
m2, na U l. M. Nešpora za účelom prevádzky materského centra pre potreby združenia
MAMACITY, o. z.
Stanovisko č. 1812019 VMČ č. 1:
VMČ č. l žiada OSMM, aby na zasadnutie VMČ č. l dtla 6.6.201 9 o 17.00 pozval žiadatel'ku
vysvetliť pod11ikateľský

malo

byť

zámer a zároveií aby do11iesla jotodokume11táciu,

čo

ko11krétne by tam

urobené.

List OSMM/6562/201 9 - JUDr. Andrejková- zo dňa 24. 4. 20 19 - odbor správy majetku mesta
- majetkovo-právne oddelenie
Žiadosť o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemkov pod odstavnými (parkovacími) plochami
v lokalite A. Prídavka v Prešove. Ako protihodnotu ponúkajú svoj spoluvlastnícky podiel na
technickej vybavenosti, ktorú ži adateľ vybudoval na mestskom pozemku a časť prislúchajúcu
k 68-mim bytom odpredal mestu Prešov v roku 2018. Zároveň žiada o zriadenie vecného
bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemky vo vlastníctve mesta k nebytovým priestorom
v jeho vlastnictve, nachádzaj úcich sa v bytovom dome. Na základe uvedených skutočností Vás
žiadame o vyjadrenie sa k navrhovanej zámene.
Stanovisko č.19/201 9 VMČ č. 1:
VMt č. l súhlasí s deji11itívnym vysporiadaním parkovacích miest a súčasne upozorňuje, že j e

potrebné vypracoval' právne stanovisko k rieše11iu parkovania v celom areáli.

5. Rôzne
(Požiadavky poslancov)
Požiadavk a č. 76/1119
VMČ č. l žiada o deratizáciu na U l. Prostejovskej 41 , kde sa nachádza Kvetinárstvo. Pred BD a
v j eho blízkom okolí je veľa dier a potkanov.
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Požiadavka

odstúpená
o rganizačného odboru.

n a vybavenie Ing.

Dan iele Dzubajovej,

pover enej

riaden ím

Požiadavka č. 77/1/19
VMČ č. l žiada reklamovať cyklistický chodník - lokalita Ul. Bajkalská - konečná MHD.
Požiadavka odstúpená n a vybavenie Ing. Magd aléne Artimovej, vedúcej odboru
strategického rozvoja.
Požiadavka č. 78/1/19
VMČ č. l žiada
o vyčistenie chodníka pre peších smerujúceho na letné kúpali sko na Ul. A.
Prídavka - chodník vyči sti ť a upraviť.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Daniele Dzubajovej, poverenej r iadením
o rganiza čnéh o odboru.
Požiadavka č. 79/1/19
VMČ č. l žiada o odstránenie pňov na Ul. Bajkalskej l O (boli tam zrezané stromy a pne zostali).
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Daniele Dzubajovej, pover enej r iaden ím
o rganiza č n éh o odboru.
Požiadavka č . 80/1/19
VMČ č. l žiada o vyčistenie okolia pri ZUŠ ZŠ Prostejovskej (vyčistiť priestor pod stromami,
kde je nahádzaný odpad).
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Daniele Dzubajovej, pover enej r iadením
o rga nizačnéh o odboru.
Požiadavka č. 8111119
VMČ č. l žiada o opravu krivého kolotoča a preliezok na Ul. Vl. Clementisa pri Špeciálnej ZŠ
M. slovenskej .
Požiadavka odstúpená n a vybavenie In g. Daniele Dzubajovej, pover enej r iadením
o rganiza čn ého odboru.
Požiadavka č . 82/1119
VMČ č. l žiada o orez asi 8 ks stromov za BD na U l. Prostejovská 56.
Požiadavka odstúpená n a vybavenie Ing. Daniele Dzubajovej, poverenej
orga nizačnéh o odboru.
Najbližšie zasad nu tie VMČ č. l sa uskutočn í 6. 6. 2019.

6. Záver
Prešov 7. 5. 2019

Ing. Juraj Hu dáč, v. r.
člen VMČ č. l
Alžbeta Polačková
sekretár VMČ č. l , v.r.

riadením
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