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ZÁP l S N lC A č. 1 - 5/2018
z 1. zasadnutia Výboru mestskej časti č. 5 Solivar- Sol'ná Baňa - Šváby, ktoré sa
konalo dňa 3. 12. 2018 (pondelok)
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Čas konania :
18.00 h- 20.45 h
Miesto konania: Kultúrne stredisko PKO , Ul. Švábska 27, Prešov- Solivar
Program :

1. Otvorenie a privítanie hostí
2. Voľba predsedu Výboru mestskej častLč. 5 ... ·····~·-· - - - - - ~ .]
3. Prij!~anie a vybavovan~e poži~d.aviek: 0~can:b\ltV.MlĎJč~l6)tslrí úrad v Prešov~ 1
4 . Poz;adavky. podnety a ;nformac;e VMI '""'Iiru'
. bO~'-'"·"""'' _ t/ ;l
5. Stanoviska VMČ
O _ _ S ln&_k a.leho!a ,
6. Záver
Došlo:
1 12 20 1 ulozenJ./tJ

K bodu 1 programu:
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Zasadnutie Výboru mestskej časti č . 5 otvoril Ing. LUdovít Malaga, ktorý pnvíta
prítomných občanov a zároveň ich hneď v úvode informoval o tom, že zvolení členovia
Výboru mestskej časti č. 5 si podľa zákona o obecnom zriadení volia predsedu VMČ, ale
zároveň skonštatoval , že absentuje prítomnosť zástupcu právneho oddelenia Msú.
K bodu 2 programu:

Na základe hlasovania všetkých (štyroch) členov Výboru mestskej časti č . 5 bol za
predsedu zvolený Mgr. Peter Krajňák s počtom hlasov 3 (bola spísaná zápisnica o voľbe
predsedu VMČ č . 5, ktorá tvorí prílohu k zápisnici z dnešného zasadnutia).
Po voľbe sa prítomným občanom prihovoril novozvolený predseda VMČ č. 5 Mgr. Peter
Krajňák , ktorý privítal prítomných občanov , kolegov poslancov - členov VMČ Ing.
Ľudovíta Malagu , PaedDr. Miroslava Benka, MBA a zároveň novozvoleného poslanca
VMČ , JUDr. Vladimíra Feľbabu, ktorý bol zároveň primátorkou A. Turčanovou menovaný
viceprimátorom mesta . Tiež privítal novú zapisovateľku Mgr. Janku Hnatovú a zástupcu
mestskej polície Ladislava Kmeca . Následne otvoril zasadnutie výboru.
K bodu 3 programu :
p.M.S.
V úvode sa poďakoval poslancom za predchádzajúcu prácu a zároveň im zaželal veľa
úspechov v ďalšej práci .
- žiada trávnatú plochu vo vnútrobloku Švábska 69-71 a Važecká 10-12-14 dať do
pôvodného stavu ako bola pred budovaním parkoviska a zároveň žiada o obnovu
detského ihriska;
- žiada , aby v budúcnosti načasovanie rekonštrukcie materskej školy a základnej školy
bolo načasované a zabezpečené tak, aby nebol ohrozený chod týchto zariadení.
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Mgr. Peter Krajňák informoval, že sa pripraví plán výsadby zelene na sídlisku Šváby
a zároveň aj o tom, že sa postupne budú obnovovať detské ihriská.
Ing. Ľudovít Malaga - vysvetlil, že išlo o potrebu zosúladenia stavebných prác, ZŠ je
investičná akcia mesta a MŠ je akcia z iných zdrojov. Konštatoval, že ide o rozsiahlu
rekonštrukciu a preto je potrebná určitá tolerancia.
p.O.
Informoval poslancov o zamietavom rozhodnutí jeho požiadaviek v rámci procesu
územného konania vo všetkých navrhnutých bodoch súvisiacich s výstavbou
polyfunkčného domu na ul. Solivarskej, v blízkosti jeho nehnuteľnosti.
- žiada radu na koho sa majú obrátiť.
Mgr. Peter Krajňák - informoval, že poslanci môžu vystupovať len ako mediátori, ale
priamo zasahovať nemôžu;
Ing. Ľudovít Malaga - ubezpečil, že aj naďalej sa budú snažiť aby sa parcela 482
nepredala, pretože to je rezerva mesta;
JUDr. Vladimír Fel'baba- prisl'úbil právnu pomoc v predmetnej veci.
~
- opätovne žiadajú prizvať na Výbor mestskej časti č. 5 zástupcov Msú a stavebného
úradu k poskytnutiu informácii ako to bude s výstavbou a rozširovaním ul. Solivarskej,
ako to bude s riešením vstupov k nehnuteľnostiam, odhlučnením a ochranou budov pred
otrasmi,
-žiada informáciu , ako bude riešená štvorprúdovka Solivarská- rozmerové riešenie,
- žiada odkloniť tranzit nákladných áut a to od križovatky Solivarská - Švábska v úseku
k HM Tesco .

Mgr. Peter Krajňák - informoval, že je to projekt PSK, malo by dôjsť k rozšíreniu mosta
na Ul. Solivarská. Zároveň informoval občanov, že je možnosť nahliadnuť do projektovej
dokumentácie u Ing. Sopúcha- hlavného projektanta.
Ing. Ľudovít Malaga kritizoval, že ani na dnešnom zasadnutí sa nezúčastnil zástupca
odboru dopravy Msú mesta Prešov, ani projektant a zástupcovia správcu - investora
uvedenej investičnej akcie a to SaÚC PSK. Informoval tiež o skutočnosti, že v dodaní
projektovej dokumentácie je časový sklz zo strany zhotovite/'a projektu. Takže nie je
známe či pripomienky občanov boli zohl'adnené.
Ing. Ľ udovít Malaga, zopakoval a konštatoval s prekvapením informáciu, že je územné
konanie rozširovania ul. Solivarskej už uzatvorené, preto pripomenul, že je žiadúce a
nevyhnutné sa zaoberať požiadavkami občanov dotknutých výstavbou rozširovania
ulice Solivarskej a zahrnúť ich do PD realizácie stavby, tak ako to vyplynulo z jeho
stretnutia so zástupcami investora t.j. SaÚC PSK . Zdôraznil, že poslanci MsZ v Prešove
27.6.2018 na svojom zasadnutím. i. prijali uznesenie k podmienkam Spolupráce medzi
PSK a mestom Prešov pri príprave, výkupe pozemkov a výstavbe rozširovania ul.
Solivarskej na štvorprúdovú komunikáciu a výstavby nového mosta cez rieku Sekčov,
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kde m. i. je uvedené, že sa budú rešpektovať pripomienky občanov a hl'adať riešenia v
danej výstavbe. Prijaté uznesenia poslancov MsZ v Prešove, ktoré následne podpísal
štatutár mesta, je administratíva mesta povinná rešpektovať a plniť. Ak to bude potrebné,
je nevyhnutné otvoriť územné konanie.
PaedDr. Miroslav Benko, MBA - informoval o tom, že stavba by mala byť dokončená
v roku 2022. Na najbližšom zastupitel'stve PSK požiada, aby na najbližší výrobný výbor
bol prizvaný aj Výbor mestskej časti č. 5, aby mohol predniesť požiadavky občanov
a pokúsiť sa o možné zmeny ešte pred ukončením projektu.

p.R.M.
- žiada upraviť koryto Solivarského potoka, žiada o jeho
mechanizmami. Ponúkol pomoc dobrovol'níkov.

vyčistenie

od nánosov

ťažkým

Mgr. Peter Krajňák - informoval, že na poslednom zasadnutí mestského zastupitel'stva
požiadal p. primátorku, aby listom oslovila Správu povodia Hornádu a Bodvy, vo veci
vykonania údržby koryta Solivarského potoka. Po obdržaní odpovede, bude informovať
VMČ.

p.K.
- pozýva na požehnanie obnovenej kaplnky sv. Jána Nepomuckého na Námestí
osloboditel'ov v Prešove - Solivare na ktorej obnovu prispeli štát, VÚC a samozrejme aj
Výbor mestskej časti č. 5 čím by chcel všetkým poďakovať.
~
- žiada vyčisti ť Sol'nobanský potok až po bývalý areál Plety,
- žiada obmedziť rýchlosť medzi bytovkami pri kostole ,
- žiada na ul. Solivarská 33- 35 osadiť značku obytnej zóny (východ z domov je rovno
na komunikáciu a vodiči nedodržiavajú rýchlosť)

Mgr. Peter Krajňák - na ul. Sol'nobanskej žiada Msú o prípravu a predloženie cestnému
správnemu orgánu návrhu na zníženie najvyššej povolenej rýchlosti a požiadanie PŽ
o častejšiu kontrolu rýchlosti pri cintoríne.

p.K.R.
- žiada o zjednosmernenie ul. Kysucká v spodnej časti, kde je komunikácia vel'mi úzka
a nebezpečná pre chodcov;
- žiada prepojenie Sídliska Sekčov , Solivaru v smere na Sigord vybudovaním
cyklochodn íka - ul. Kysucká je vel'mi úzka a intenzita áut a cyklistov sa značne zvýšila
(úzka cesta aj chodník) ;
- žiada o vytvorenie novej linky MHD, ktorá by spájala Solivar a Sídlisko Ili.
Mgr. Peter Krajňák - požiadavka na zjednosmemenie ul. Kysuckej už bola v minulosti
daná, ale návrh nebol KD/ akceptovaný; bola od 1.12.2018 zriadená nová linka MHD č.
11 , ktorá spája Solivar cez ulicu Pod Hrádkom s centrom mesta a lokalitou Na rúrkach.
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p. V.
- žiada o posilnenie spojov MHD vo večerných hodinách na Sídlisku Šváby najmä po
21-hodine;
- žiada cez víkendy predlžiť čas trvania cestovného lístka na 15 min.
Mgr. Peter Krajňák - žiada MHD zabezpečiť obslužnosť sídliska Šváby vo večerných
hodinách a pred/žiť víkendové lístky z 1O na 15 min.
~

-žiada aby na ul. Petrovianskej pri Súkromnej obchodnej akadémii bolo
osvetlenie komunikácie minimálne tromi svetelnými bodmi.

zabezpečené

pj[
-žiada aby ul. Jirásková bola napojená na ul. Solivarskú;
- žiada intenzívnejšie vysypávanie malých smätných košov nie len v mestskej
ale v celom meste a zároveň zlepšiť čistenie celej mestskej časti č. 5.

časti č.

5,

p.W.
- žiada pri novovzniknutej zastávke Na brehu pri cintoríne skontrolovať pustených psov,
ktorý ohrozujú
chodcov a zároveň
upozorniť
majitel'ov psov v priľahlých
nehnuteľnostiach aby svojich psov nenechávali voľne pobehovať po komunikácii.
K bodu 4 programu

K otázkam a požiadavkám občanov ohľadom rozširovania ulice Solivarskej
na štvorprúdovú komunikáciu , ktorú bude realizovať SaÚC PSK odpovedal poslanec
Ing. Ľudovít Malaga. Zhrnul pripomienky a námietky občanov:
1 . Osadiť proti hlukovú zábranu - stenu pozdÍž ul. Solivarskej a ul. Pri mlyne a popri
ul. Okrajovej . Vybudovanie chodníka pozdÍž ulice Solivarskej na strane s ulicou Pri
mlyne.
2. Riešiť vjazd a výjazd z ul. Okrajovej ulici na ul. Solivarskú a opačne z ul. Solivarskej na
ul. Okrajovú s možnosťou výjazdu a vjazdu tak pravostranného , ako aj ľavostranného .
V opačnom prípade budú mať vodiči problémy a veľké "obchádzkové vzdialenosti"
osobné, zásobovacie vozidlá a vozidlá služieb vychádzajúce z ulice Okrajovej, pokiaľ by
bola možnosť výjazdu obmedzená na ul. Solivarskú z ul. Okrajovej smerovou značkou
len v smere doprava a zamedzená v smere na Solivar, Šváby, Sekčov - vľavo . To by
znamenalo ešte väčšiu vyťaženosť ul. Solivarskej a zvýšenie už teraz negatívnych
vplyvov na životné prostredie a kvalitu bývania občanov bývajúcich na ul. Solivarskej ,
Okrajovej a Pri mlyne. Návrh je na vybudovanie ostrovčeka v strede vozovky, ktorý by
zabezpečil výjazd a vjazd z ul. Okrajovej na Ul. Solivarskú a opačne s možnosťami
odbočenia vpravo a vľavo v križovatke Ul. Solivarská - ul. Okrajová.
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3. Optimálne riešiť výškovo vjazdy a výjazdy na pozemky k RD na ul. Solivarskej.
4. Riešiť vstup na pozemky závodu SPINEA, od ul. Solivarskej.
Zopakoval, že ďalej platí požiadavka poslancov VMČ č. 5, zorganizovať stretnutie
zástupcov investora, zástupcov VÚC PSK, zástupcov mesta Prešov, poslancov VMČ č.5
zástupcov zh otoviteľa PD a dotknutých občanov , k požiadavkám vzťahujúci m sa k
rozšíreniu ul. Solivarskej.

K bodu 5 programu
Zaujatie stanoviska VMČ č. 5- stanovisko k žiadosti č. M/2018/16181/1100 zo dňa
03.12.2018 o zadefinovaní zastávok MHD, na ktorých je potrebné vybudovať
prístrešky v rámci územia Výboru mestskej časti č. 5.
Požiadavka na vybud ovanie prístreškov Euro AWK v našej MČ č . 5:
1. Zastávka MHD Skára na ul. Solivarskej v smere od OBI - 1ks
2. ul. Solivarská zastávka Prameň- 1 ks
3. Zastávka linky č . 11 Cintorín Solivar - 2 ks.
4. zastávka linky č.11 Suvorovova v smere do mesta ( pri Soľnom potoku ) - 1ks
5. zastávky linky č . 11 Na brehu obojstranne - 2 ks
K bodu 6 programu
V závere predseda VMČ č. 5 Mgr. Peter Krajňák poďakoval všetkým prítomným za
účasť a informoval, že najbližšie zasadnutie VMČ č. 5 Solivar, Soľná Baňa, Sváby sa
uskutoční dňa 07.01.2019 o 18.00 h. v Kultúrnom stredisku PKO, ul. Solivarská 80,
Prešov - Solivar.
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V Prešove

dňa

.

05.12. 2018
./

Mgr. Peter Krajňák
predseda VMČ č . 5
Zapísala:
Mgr. Janka Hnatová
Sekretár VMČ č.5

VÝBOR V MESTSKEJ

~STI Č.

s:-

Zápisnica o výsledku volby predsedu výboru v mestskej

l.

Deň konania vo l'by: .. J... ~...t/..J..:. J,o(~
Čas začiatku hla sovania : .. .....t!.[ ..f!..~ .. ŕ?.. ..O
Čas ukončenia hlasovania: .. ..4.rf..::.. !O.C ..

ll.

Pri tajnej volbe predsedu výboru v mestskej
Počet vyd aných hlasovacích lístkov:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
z toho platných
z toho ne platných
Počet neodovzdaných hlasovacích lístkov

časti č . .R

r-:

časti č . .;l ••

boli zistené tieto výsledky:
..................... .. .............. .
..................................... .
....................... ...............
...................... ............. ...
................................. .... .

Ili.
Výsledok hlasovania
Počet

Priezvisko, meno, akademický titul kandidáta

..«'~r. .. :.... l;,«-t.ec:: .... g:;o/-b~~
.11-r~.: .... ~l.K:?k!~t.if.. ........ ~aza? ·~~·

získaných platných hlasov:

J

··· ·····

::::~::::: ........

J?.tr1J.ť.':.:.. l:f.f.t.A?..~l.t1U!.. ....~.t7.tl~/ · ··· (l.#
../1/.l>.r..~ ......ť.. (g,~. ~lf.:.....L.<:?..C6.a.ácv

1{7 .......... .

:::::e.:...........

IV.
Priezvisko, meno a akademický titul kandidáta, ktorý získal najviac hlasov:

.... H-$.1::..-:..?..~f.r?..c.......l<r.:Oj.iaa:(...,. ............ .......................... .............................. .
Za predsed u Výboru v mestskej

časti č..[Je zvolený/á .... ..t.f~.r...:....J!..CJ:.f.r.z.r.. .... /.?t;c.?/..(1~

Menovaný/á vyhlasuje, že funkciu predsedu Výboru v mestskej

časti č.J.:-prijíma

V Prešove dňa,
Zaplsa l sekretar ...

.:J....~..tP.:.J:O~cl L
M
_
lt''fr.:.: ... Jt:ao.......CV ~ tt~v~

Podpisy všetkých

· t ···-: . .f-:-::~;.l,ď 7

..........................................
,. /

členov Výboru v mestskej časti č..f:
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