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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. l

Mesto Prešov
MESTO
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Evidenfn6 !f:lo došlej rroftt:

z 5. zasad n utia Výboru v mestskej

časti č.

l , ktoré sa konalo

dň a

4. 4. 2019

Prítomní: po dľa prezenčnej listiny
Miesto: Kultúrne stredisko PKO Centrum, Ul. Prostejovská 35D
Čas : 17:00 h
Program:
l. Otvorenie

2. Návrh programu
3. Prijímanie ob č anov a vybavovanie ich požiadaviek
4. Korešpondencia MsÚ - prerokovanie materiálov príslušných organizačných útvarov a 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. Stanislav Z. (Požiadavka

č.

občanov

4 711119, 4811119)

• Žiada vyznačiť dva nové priechody pre chodcov na Ul. Tomášikovej (nová cesta)
od OD BILLA na Ul. Prostejovskú
• Žiada o orez stromov na Ul. Prostejovskej 39-41
Odpovedal: PhDr.M Komanický
2. JozefG.
• Žiada o osvetlenie lokality pri MŠ Mukačevskej
Odpovedal: PhDr.M Komanický

3. Mgr. Valentín Ľ. (Požiadavka č. 4911119, 5011119)
• žiada o osadenie dopravných zrkadiel pri garážach na Ul. Prostejovskej smerom ku ZŠ
Prostejovská
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• žiada o umiestnenie značky "Zákaz zastavenia a státia" lokalita - zastávka MHD na Ul.
Mukačevskej (linka č. 39) pri Ástórii smerom na Sídl. III
4. Libuša Z. (Požiadavka č. 5111119, 52/ 1/ 19)
• je potrebné urobiť príjazdovú cestu - chodník pre chodcov na kúpalisko z dôvodu, že
chodci z parkoviska chodia po trávniku , aby sa dostali ku kúpalisku (urobiť príchodovú
cestu)
• z parkoviska trčia železné tyče , žiadame o ich odstránenie z dôvodu, že už sa tam stali úrazy
• pred kúpaliskom je neporiadok, chýbajú tam koše, kde čakajúci návštevníci kúpali ska, č i
u pri príchode alebo odchode, nemajú kde vyhodiť odpadky a tak pred bl okom máme kopu
pohárov a papierov aj iných nepríjemných vecí.. ..psy to potom roznášajú po okolí
a nevyzerá to veru vábne .. .
• požiadavka na častejš ie vyprázdňovanie košov na Sídl. III
• požiadavka na opravu chodníka k Lanovému centru od Ul. A. Prídavka 30 Ge tam
tankodrom)
• na Ul. A. Prídavka 22-30 (medzi blokmi a kúpaliskom) boli vyrúbané stromy, preto prosíme
o náhradnú výsadbu
• ako sa ide k cyklistickému chodníku smerom na V. Šariš(záplavová oblasť) mohli by sa tam
vysadiť stromy a dať l avi čky
Odpovedal: PhDr.M Komanický (Toto územie spravuje Povodie Bodvy a Hornádu)
5. Marián J.
• Opätovne sa prišiel informovať o chodník smerom z Rúrok
Odpovedala RNDr. Zuzana Bednárová. PhD . . ktorá osobne preverí danú p ožiadavku.
6. Magdaléna Š. (Požiadavka č. 5311119)
Doposiaľ

•

nebol orezaný divorastúci ker, na Ul. M. Nešpora 25, o ktorý žiadala. Všetko bolo
orezané, len ten ker nie.
• Žiada o uzamykateľnú bránku na kontajnery z dôvodu, že je tam stále neporiadok - žiado sť
podala na MsÚ v mesiaci december 2018
• Žiada o opravu chodníkov a cesty
• Žiada o zákaz parkovania veľkých firemných dodávok pred BD
Odpovedal: PhDr.M Komanický
•
•
•
•
•

Pri vchode M. Nešpora 27 zo severnej strany stoja dva cudzokrajné pahyle. Žiada o ich
odstránenie-(email bol p. M. Š zaslaný na organizačný odbor Ing. Galdunovej)
Vzadu za blokom M. Nešpora 23-27 je potrebné opraviť, resp. vymeniť 2 lavičky
Tam, kde je parkovisko M. Nešpora 25-27 cca 3 m od parkoviska je potrebné uro bi ť
náhradnú výsadbu
Žiada o detské ihrisko za BD
Žiada o bezbariérový prístup pred BD M. Nešpora 25 smerom ku NS CENTRUM
Odpovedal: PhDr.M Komanický

9

VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. l

Strana
3/7

Mesto Prešov

7. Vladimír L.
•

Dňa 31 .1.2019 bola podaná sťažnosť na MsÚ vo veci incidentu na lyžiarskom zájazde, ktorý
organizovala ZŠ M. Nešpora. Mesto doposial' na sťažnosť z januára t.r. neodpovedalo.
Odpovedala: PaedDr. Slávka Čorejová {preverí danú sťažnosť)
(Po preverení bolo zistené, že bola na MsÚ podaná žiados( nie sťažnost: ku ktorej bolo

potrebné zistiť určité
zaslaná žiadate ľovi.)

s kuto čnosti

8. Peter L. a spol. (Požiadavka
•
•

•

č.

a boli potrebné viaceré stanoviská.

Odpoveď

už bola

54/ 1/ 19- 56/ 1/ 19)

Na Ul. Prostej ovská l stromy zasahujú do fasády BD, ktorý bol zateplený - požiadavka na
orez stromov v blízkosti BD - orez vŕby pred BD vedl'a obchodu CBA
Kontaj nery na KO stále niekto premiestňuje, preto žiadajú ohradiť kontajnery a aby boli
uzamykatel'né z dôvodu, že do týchto kontajnerov privážajú KO občania z rodinných domov
z ulíc oproti, ako aj z rôznych prevádzok, a tak je vždy pri kontajneroch plno sklenených
fliaš od vína a alkoholu, ďalej plastové f1'aše a papierové obaly. Väčšinou to vozia vo
večerných hodinách, keď je tma, ale aj počas dňa.
Prídu autom "vyložia tovar"
a odchádzajú. Keďže platíme za komunálny odpad, mal by byť v kontajneroch pri BD KO
obyvatel'ov daného BD a nie obyvatel'ov z iných ulíc, ktorí možno ani za KO neplatia.
Žiadajú o informáciu, kto dal nainštalovat' 3 stÍ piky pred BD Prostejovská l , z toho už l
stÍpik niekto vybral.
Odpovedal: PhDr.M Komanický

9. Štefan R. (Požiadavka č. 5711119)
• Žiada o opravu chodníka pred BD M. Nešpora 31 (vyasfatovanie chodníka, resp. celý
chodník odM. Nešpora 29-33
• Prehodnotiť zo strany mesta označenie TZP pred BD M. Nešpora 31 , nakol'ko sú zle
osadené dopravné značky a zároveň potreba vyznačenia vodorovného dopravného značenia
týchto ob č anov TZP.
• Vyasfaltovanie parkoviska pred BD M. Nešpora 29-33 a zároveň s vyznačením parkovacích
miest pre lepšie parkovanie
• Preasfaltovanie chodníka pred BS M. Nešpora 31 , resp. vytvorenie trativodu, aby na
predmetnom chodníku neboli v zime mláky a l'ad, nakoľko ide o pozemok mesta
Odpovedal: PhDr.M Komanický {je to v pláne statickej dopravy mesta)

10. Ján C., Ladislav T. (Požiadavka č. 58/ 1/ 19, 59/ 1/ 19)
• Žiadajú o vyčistenie lokality na Ul. M. Nešpora 4-20 kde je MŠ a parkovisko - nik sa o to
nestará, nečistí sa tam a vyzerá to ako džungľa - je potrebné vypratať(vyčistiť od odpadkov)
živý plot a zároveň, aby občania tam bývajúci boli oboznámení, v ktorý deň sa bude dané
parkovisko čistiť, aby si mohli odparkovať autá. Žiadame MsÚ aby do BD do jednotlivých
vchodov vyvesil OZNAM, kedy sa bude parkovisko čistiť .
• Na Ul. M. Nešpora 12 je zle vyspádovaný kanál- stojí tam voda- kanál je urobený vyššie a stojí
tam preto voda- žiadame o opravu vyspádovania kanála.
• Pred 4-5 rokmi bola na MsÚ podaná žiadosť na chodník k zadným vchodom
• Chodník pri novej výstavbe RD za Ul. M. Nešpora - v rigole je smetisko, je potrebné rigol
vyčistiť

•

Bola vznesená požiadavka, aby primátorku mesta prišla niekedy na zasadnutie VMČ č . l.
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Požiadavky VMČ č. l

Požiadavka č. 47/1/19
VMČ č. l žiada vyznačiť dva nové priechody pre chodcov na Ul. Tomášikovej (nová cesta)
od OD BILLA na Ul. Prostejovskú
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru dopravy
a ŽP.
Požiadavka č. 48/1/19
VMČ č . l žiada o orez stromov na Ul. Prostejovskej 39-41.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Daniele Dzubajovej,
organizačného odboru.

poverenej

riadením

Požiadavka č. 49/1/19
VMČ č. l žiada o osadenie dopravných zrkadiel pri garážach na Ul. Prostejovskej smerom ku ZŠ
Prostejovská.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru dopravy
a ŽP.
Požiadavka č. 50/1/19
VMČ č. l žiada o umiestnenie značky "Zákaz zastavenia a státia" lokalita - zastávka MHD na Ul.
Mukačevskej (linka č. 39) pri Ástórii smerom na Sídl. III.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru dopravy
a ŽP.
Požiadavka č. 51/1/19
VMČ č. l žiada o častejšie vyprázdňovanie košov na Sídl. III a umiestniť viac košov pred areálom
Letného kúpaliska.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Daniele Dzubajovej, poverenej riadením
organizačného odboru.
Požiadavka č. 52/1/19
VMČ č. l žiada o opravu chodníka k Lanovému centru od Ul. A. Prídavka 30.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Daniele Dzubajovej, poverenej
organizačného odboru.
Požiadavka č. 53/1/19
VMČ č. l žiada o uzamykateľnú bránku na kontajnery v lokalite BD M. Nešpora 25.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Daniele Dzubajovej, poverenej
organizačného odboru.
Požiadavka

č.

riadením

riadením

54/1/19

VMČ č . l žiada o orez vŕby pred BD na Ul. Prostejovská l vedľa obchodu CBA.

Požiadavka

odstúpená
odboru.

organizačného

na vybavenie Ing.

Daniele Dzubajovej,

poverenej

riadením
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Požiadavka č. 55/1/19
VMČ č . l žiada ohradit' kontajnery pred BD Prostejovská l a zároveň aby boli uzamykateľné .
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Daniele Dzubajovej, poverenej riadením
organizačného odboru .
Požiadavka

č.

56/1/19

VMČ č . l žiada o informáciu, kto dal nainštalovať 3 stÍpiky pred BD Prostejovská l , z toho už l

stÍpik niekto vybral.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru dopravy
a ŽP.

Požiadavka č. 57/1/19
Prehodnotit' zo strany mesta označeni e TZP pred BD M. Nešpora 31, nako ľko sú zle osadené
dopravné značky a zároveň potreba vyznačenia vodorovného dopravného značenia týchto obč anov
TZP.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru dopravy
a ŽP.
Požiadavka č. 58/1/19
VMČ č . l žiada o opravu zle vyspádovaného kanála na Ul. M. Nešpora pred vchodom č. 12 - stojí
tam voda- kanál je urobený vyššie.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Daniele Dzubajovej , pover enej riadením
org a nizačného odboru.
Požiadavka

č.

59/1/19

VMČ č . l žiada o vyčistenie rigolu -lokalita chodník pri novej výstavbe RD za Ul. M. Nešpora.

Požiadavka

odstúpená
odboru.

na

vybavenie Ing.

Daniele Dzubajovej,

poverenej

riadením

organizačn ého

4. Korešpondencia MsÚ a prerokovanie materiálov príslušných
organizačných útvarov a zaujatie stanovísk VMC č. l
y

)>

STANOVISKÁ VMČ č. l

List OSMM/4712/2019 - Mgr. Janíková - zo dňa 19. 3. 20 19 - odbor správy majetku mesta majetkovo-právne oddelenie
Žiadost' o odkúpenie časti (cca 350m2) pozemku parc. č. KNC 94 18/106, k. ú. Prešov, vedený na
LV č. 6492.
Stanovisko č. 91201 9 VMČ č. l :
VMČ č. l súhlasí s odkúpením.
List OSMM/3813/2019 - Mgr. Janíková- zo dňa 27. 2. 2019- odbor správy majetku mesta majetkovo-právne oddelenie
Žiadost' o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemku parc. č. KNC 9204/15, ost. plocha o výmere l O
m2.
Stanovisko č. 10/2019 VMČ č. 1:
VMČ č. l súhlasí s odkúpením.
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List OSMM/4212/2019 - Mgr. Janíková- zo dňa 5. 3. 2019- odbor správy majetku mesta majetkovo-právne oddelenie
Žiadosť o zaujatie stanoviska k odkúpeniu časti pozemku parc. č. KNC 9746, k .ú. Prešov, vedený
na LV č . 6492 z dôvodu oplotenia pred rodinným domom žiadateľa.
Stanovisko č. 1112019 VMČ č. 1:
VMČ č. l nesúhlasí s odkúpením.
List 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. l2/2019 VMČ č. l:
VMČ č. l zaujme stanovisko v mesiaci máj po preverení pozemku v okolí ihriska.
List OSMM/5615/2019 - Polačková- zo dňa 29. 3. 2019- odbor správy majetku mesta majetkovo-právne oddelenie
Žiadosť o zaujatie stanoviska k odpredaju mestských nehnuteľností na Sídlisku III - NC 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
Stano visko č.l3/2019 VMČ č. l:
VMČ č. l zaujme stanovisko na zasadnutí VMČ č. l v mesiaci máj.
List OHAM/2019 - Ing. arch. Štofanová- zo dňa 25. 3. 2019- odbor hlavného architekta mesta
- odpoveď na požiadavku V1-26-2019 a v1-100-2018 (stanovisko k stavbe "Revitalizácia NS
Centrum , Prešov"
VMČ č. l berie na vedomie.

5. Rôzne
(Požiadavky poslancov)
Požiadavka č. 60/1/19
VMČ č. l žiada informovať Ing. Mularčíka - MOVYROB, aby dodržal Zmluvu o výpožičke z r.
2017 Čl. IV., bod 2, písm. e) povinnost' vypožičiavatel'a spevnené plochy a odstavné plochy
k p olyfunkčnému domu na Volgogradskej ulici č. 6 po realizácii bezodplatne odovzdat'
požičiavateľovi.

Požiadavka odstúpená na vybavenie JUD.
správy majetku mesta.

Ľudmile

Vargovej, poverenej riadením odboru

Požiadavka č. 61/1/19
VMČ č. l žiada ohradiť kontajnery na komunálny odpad na Ul. A. Prídavka 30 (alebo 32)
a upraviť okolie.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Daniele Dzubajovej, poverenej riadením
orga n izačného odboru.
Požiadavka č . 62/1/19
VMČ č. l žiada poprosiť správcu kúpaliska, aby počas prevádzky kúpaliska udržiavali hudbu
v normálnych medziach, hlavne ak sa tam konajú nejaké akcie. Z dôvodu, že bytové domy sú
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blízko a ľudia sa sťažujú na hlučnú hudbu.
Požiadavka odstúpená na vybavenie J UD. Ľudmile Vargovej, poverenej riadením odboru
správy majetku mesta.

Požiadavka č. 63/1119
Konečná zastávka na Sídl. III- výjazd od výškových blokov pri zastávke MHD často býva stojacimi
stojacimi autami blokovaný výhľad, je potrebné to napr. o šetriť nejakou značkou alebo vyznačiť,
pokiaľ môžu autá stáť.
Požiadavka odstúpená na vybavenie I ng. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru dopravy
a ŽP.
Požiadavka č. 64/1119
Ihrisko medzi Ul. A. Pridavka, ZŠ Prost~jovská 5 a ZUS J. Poschla potrebuje opravu, vyčistiť a je
to aj v odkaze pre starostu.
Požiadavka odstúpen á na vybavenie Ing. Daniele Dzubajovej, poverenej riadením
organizačného odboru.
Požiadavka č. 65/1119
Osadenie retardéra na Ul. Prost~j ovskej oproti bloku č . 3-5.
Požiadavka odstú pená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odbor u dopravy
a ŽP.
Požiadavka č. 66/1119
Požiadavka na uzamykateľné klietku na KO na Ul. Mukačevská 13 a 23.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Daniele Dzubajovej, poverenej riadením
organizačného odboru.
Požiadavka č. 67/1119
Požiadavka na úpravu terénu Park matiek- vzadu upraviť stromy, odstrániť drevený altánok
na detskom ihrisku za Kauflandom a vyčistiť dopravné značky v lokalite Sídl. III - NS
DRUŽBA - cyklistický chodník - Nám. Král'ovnej pokoja.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Daniele Dzubajovej, poverenej riadením
organizačnéh o odboru.
~

Najbližšie zasadnutie VMČ č. l sa uskutoční 2. 5. 2019.

6. Záver
Prešov 16. 4.

PhD. r )~ikuláš

~1 9

~Ímanický

predseda ~ č. l

Alžbeta Polačková
sekretár VMČ č. l

