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ZÁ P ISNICA
z ll . zasadnutia Výboru v mestskej

Prítomní:

podľa prezenčnej

časti č.6,

ktoré sa konalo

dňa

8.11.20 18.

listiny

Miesto konania: ZŠ Májové námestie
Program: ! .Otvorenie a prezentácia
2. Požiadavky občanov
3. Požiadavky a informácie VMČ č. 6
4. Stanoviská VMČ č.6
5. Záver
Zasadnutie výboru MČ č.6 otvoril a viedol predseda VMČ č.6 PhDr. Rudolf Dupkala,
PhD., MBA, DBA, ktorý privítal prítomných občanov a zamestnancov MsÚ.

Požiadavky prítomných

občanov

M.K. - žiada zabezpečiť vyznačenie čiar na parkovanie pred bytovým domom na UL A.
Matušku 2-18 ( párne čísla) z dôvodu, aby autá pri parkovaní neblokovali celý chodník,
nakoľko v tejto časti sa parkuje na okraji chodníka.
VMČ č.6 žiada odd. dopravy o zabezpečenie vyznačenia parkovacích čiar.

A.C. - v zastúpení obyvateľov žiada o opravu chodníka a schodov pred BD na Ul. A.
Matušku l l. Obyvatelia žiadajú opravu terénu urobiť z dlažby a osadiť zábradlie.
VMČ č.6 žiada zabezpečit' opravu chodníka a schodov podl'a požiadavky obyvatel'ov.

A.C. - žiada, aby sa vyriešilo umiestnenie kontajnerov na KO pred BD A. Matušku, ktoré
niekto pravidelne vyťahuje zo stojiska kontajnerov k chodníku tesne pred domom, kde
zapáchajú.
VMČ č.6 žiada odd. KS v spolupráci s TsmP doriešit' trvalé umiestnenie kontajnerov
v tejto lokalite po konzultácii s obyvatcl'mi bývajúcimi v tejto lokalite.

A.C. - žiada, aby na UL A. Matušku najmä v okolí ihrísk po zotmení častejšie prechádzali
hliadky MsP, pretože v tejto časti je málo osvetlenia a došlo tu k prepadnutiu a okradnutiu vo
večerných hodinách.
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VMČ č.6 žiada OKS v spolupráci s firmou O.S.V.O. comp. Prešov o vypracovanie
návrhu na doplnenie osvetlenia na Ul. A. Matušku a Pavla Horova.

V.R.- vystúpil v zastúpení prítomných občanov bývajúcich na Ul. Smrekovej 2-8, ktorý
prišli na zasadnutie VMČ č.6 vyjadriť svoj nesúhlas s plánovanou výstavbou parkoviska za
ich bytovým domom. Obyvatelia sa o zámere dozvedeli až v čase, keď za domom vyrezali
veľké strieborné jedle a následne odovzdali petíciu proti výstavbe parkoviska v tejto lokalite.
Žiadajú, aby sa prepracoval pripravený projekt na výstavbu parkoviska a výstavba sa
realizovala v inej lokalite.
VMČ č.6 žiada v zmysle došlej petície o zastavenie výstavby parkoviska na Ul. Federátov
a Smreková a o prepracovanie projektovej dokumentácie a to tak, že sa spracuje projekt
parkoviska len pre Ul. Federátov. Pri tvorbe PD žiadame prizvať aj zástupcov obyvateľov Ul.
Federátov a Ul.Smrekovej. Peniaze, ktoré sa mali preinvestovať na výstavbu parkoviska UL
Smreková, žiadame použiť na zakúpenie a osadenie protihlukovej a protisvetelnej steny na
novovybudovanom parkovisku na Ul. Bernolákova.

Požiadavky a informácie VMČ č. 6
VMČ č.6 informuje o zaslaných odpovediach na požiadavky občanov a vydaných
rozhodnutiach mesta Prešov, ktoré boli doručené na zasadnutie VMČ:

Predseda VMČ č.6 PhDr. Dupkala, PhD., MBA, DBA informoval prítomných občanov, že
odpovede na svoje požiadavky si občania môžu pozrieť a zároveň sledovať ich plnenie na
webovej adrese presov.sk, v časti Povinné zverejňovanie - eGov.presov.sk - Podnety
a požiadavky občanov.
VMČ č.6 žiada o opravu 2 ks lavičiek na Ul. V ansovej č. 9 formou výmeny dosiek na
sedenie.

VMČ ·č.6 žiada o urýchlenú opravu a o osadenie príklopu na kanalizačnú šachtu na Ul.
Bernolákova č. 15. Otvor na šachte je v súčasnosti prekrytý starou pneumatikou.
VMČ č.6 žiada na základe požiadaviek obyvatel'ov o orezanie stromov vo vnútrobloku Ul.
A. Matušku č.7. Počas silnejšieho vetra konáre stromov udierajú do okien bytov.
VMČ č.6 žiada zabezpečiť opravu povrchu ihriska a herných prvkov na ihrisku vo
vnútrobloku na Ul. Vansovej, ktoré boli poškodené po silnej búrke. Zároveň žiadajú doplniť
smetné koše okolo ihriska a lavičku pod tam rastúce stromy.
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VMČ ~.6 žiada odbor dopravy MsÚ, aby v spolupráci s KRPZ zhodnotil dopravnú situáciu
na Ul. Višňovej vo vzťahu k výjazdom z ulíc Dubová a Smreková tak, aby sa osadením
príslušných zvislých dopravných značiek upravili pravidlá cestnej premávky v danej lokalite.

Uznesenia a stanoviská VMČ č. 6
Žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti p. Evy Smolkovej a spol. k odkúpeniu pozemkov na
Ul. Zimnej v Prešove.
VMČ ~.6 neprijal na zasadnutí k žiadosti žiadne stanovisko.

Žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti p. Jozefa Kalinu, Vel'ký Šariš k odkúpeniu
pozemku na Ul. Višňovej.

VMČ č.6 neprijal na zasadnutí k žiadosti žiadne stanovisko.

-

V Prešove,

dňa

9.11.2018
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PhDr. ~udo lf Dupkala, PhD)vlBÁ:DBA
predseda VMČ č.6

Mgr. Zuzana Mako-Martonová
sekretár VMČ č. 6
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