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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 4

~

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia Výboru v mestskej

Prítomní:

podľa

priloženej

prezenčnej

časti č.

4, konaného

dňa

Ol. júla 2019

listiny

Miesto konania: MsÚ Prešov, Jarková č. 24
Program :

r-----------·--Prilo~y

l.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie a privítanie hostí
; Evidrnčré číslo nošlcl pošty:
I nformácia o odpovediach a stanoviskách Mestsltélio ur-am.-v-P-rešov~
Požiadavky občanov
E-mailové a písomné požiadavky občanov
Stanoviská VMČ 4
Požiadavky poslancov VMČ
Záver

Predsedníčka VMČ Ing. Fedorčíková privítala prítomných poslancov, občanov na zasadnutí
VMČ a oboznámila ich s programom zasadnutia. Ospravedlnila p. Mgr. Emila Chlapečka.

Najbližšie zasadnutie výboru je plánované 02.septembra 2019.

l. Informácia o stanoviskách Mestského úradu a VMČ 4 v Prešove
Predsedníčka VMČ informovala o odpovediach z MsÚ a materiáloch, ktoré prichádzajú na
vedomie pre VMČ.

2. Požiadavky prítomných

občanov

l.

Margita B.
l . Oprava chodníka na ulici Pod Táborm.
VMČ priama odpoved'.
2. Kedy budú prístrešky na zastávkach MHD na ulici Pod Táborom.
VMČ opätovne žiada osadit' prístrešky.

2.
I.

2.
3.
4.

Ann a Ž.
Zrazený ježko na SDH.
VMČ žiada odstránit' kadaver.
Po búrke je tam kopec mlák, neodteká voda.
VMČ žiada vyčistit' kanalizačné vpuste.
Nie je vyčistená SDH po zimnej údržbe.
VMČ žiada preverit' a vyčistit'.
Prečo MHD nezakúpi nové prostriedky na prepravu.
VMČ žiada o odpoved'.
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Andrea L.
l. Od Budovateľskej až po Torysu je
VMČ priama odpoved'.

3.

2.

zni čená

vozovka a chodníky na ulici Maybaumovej.

Vyčistiť riečište

v Toryse.
VMČ žiada vyzvat' povodie na kontrolu a vyčistit'.

4. E mil O.
l . Dopravné značenie MUČO - nerešpektuje sa.
VMČ žiada kontrolu rešpektovania.
2. Na základe mojej požiadavky v mesiaci január, kde som sa informoval na dopravné
značenie MUČO mi bolo odpovedané, že sa bude meniť a presunú sa kvetináče, no ku
dnešnému sa tak nestalo.
VMČ žiada informácie v akom štádiu je riešenie.
3. Prečo parkujú auta v zóne na kpt. Nálepku, na Námestí Legionárov.
VMČ žiada riešit' nesprávne parkovanie v nových zónach.
4. Prečo parkujú vozidlá pred Slovenskou sporiteľňou , vozidla poškodili chodník.
VMČ žiada preverit', riešit', opravit' chodník.
5. Kde budú použité kapitálové fi nančné prostriedky pridelené mestskej časti 4 na MsZ
v sume 80.000 €.
VMČ oboznámi v zápisnici o použití finančných prostriedkov.
6. Zvýšiť sociálne služby celodennej starostlivosti pre dôchodcov, ktorí sú odkázaní na
pomoc.
VMČ žiada o informácie Sociálny odbor.
5. Ľubomír B.
l . Kedy bude ukon čená oprava vozoviek po zime - výtlky napr. Francisciho 33.
VMČ žiada informáciu.
2. Nastriekať priechod pre chodcov na ulicu Partizánsku, J. Borodáča, Pavlovičovo
námestie.
VMČ žiada doplnit' dopravné značenie.
3. Po oreze neostránili konáre, ponechali ich na mieste.
VMČ žiada do budúcna zabezpečit' po oreze odpratanie v čo najkratšom čase.
4. Prečo oprava porfýrovej dlažby tak dlho trvá.
VMČ žiada informácie o postupe opráv porfýrovej dlažby a cien za jej opravu.
5. Doplniť stromy na ulici Partizánskej.
VMČ žiada doplnit'.
6.

Daniel F.

l. Sušiaky na 17. Novembra 184.
VMČ žiada doplnit' po investičnej akcii do pôvodného stavu.

2.

Orezať

zo spodu konáre 17. Novembra 184.
VMČ žiada orez.

3. E-mailové a písomné požiadavky
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4. Stanoviská VMČ
5. Požiadavky poslancov VMČ.
1. Opätovne urýchliť havarijnú opravu dlažby pri výjazde z ulice Jarkovej na Hlavnú ul.
2. Rozdelenie finančných prostriedkov vo výške 80 000 €:
a) Pavlovičovo námestie 39-45 výmena podložia a dobudovanie detského ihriska.
b) Zápotockého 14-18 výmena herných prvkov a dobudovanie detského ihriska.
c) Nákup kovaných hojdačiek do Centra mesta 8 ks.
d) Nákup a osadenie fitnes prvkov.
e) Aktualizácia PD a realizácia Lesík delostrelcov.

Záver
Predsedníčka pod'akovala prítomným za účasť a pozvala na najbližšie zasadnutie VMČ .
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Ing.
predsedníčka VMČ č.
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