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z 10. zasadnutia Výboru mestskej časti Č. 5 Solivar - Sol'ná Baňa - Šváby,
ktoré sa konalo dňa 2. septembra 2019 (pondelok)
Prítomní:
podl'a prezenčnej listiny
Čas konania:
18:00 h - 19:30 h
Miesto konania: Kultúrnom zariadení PKO, ul. Solívarská 80, Prešov - Solivar.
Program:

1.
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3.
4.
5.

Otvorenie
Prij!manie a vybavovanie požiadavie
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Požiadavky, podnety a informácie V ®!U>JlI5l:
Stanoviská VMČ
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Zasadnutie Výboru mestskej časti Č. 5 otvoril a viedol predseda VMC Č. 5 Mgr. Peteru-:;"_'~!••.•• 1
Krajňák, ktorý v úvode privítal prítomných občanov, kolegov poslancov - členov VMČ
PaedDr. Miroslava Benka, MBA, JUDr. Vladimíra Fel'babu a zároveň ospravedlnil
neúčasť Ing. Ľudovíta Malagu. Privítal zapisovateľku
Mgr. Janku Hnatovú a Bc.
Ladislava Kmeca, zástupcu mestskej polície Sekčov. Predseda VMČ Č. 5 na úvod
informoval o posledných aktivitách členov výboru:
- Uskutočnilo sa stretnutie so zástupcami Technického múzea a pripravuje sa nové
Memorandum, príprava PD - námestie pred skladom soli a parkovacie miesta
pre autobusy, rieši sa jednanie aj so zástupcami Oblastnej organizácie cestovného ruchu;
- Uskutočnila sa odpustová slávnosť v kostole Na Hrádku, pri tejto príležitosti sa urobili
drobné úpravy, upratovanie ulíc a omaľovanie zábradlí mostov;
- Prebehlo stretnutie pri reštaurácii U Greka na ul. Švábskej vo veci prípravy projektovej
dokumentácie - riešenia parkoviska a úprava priestoru informoval, že je na projekt
vyčlenených 4.000,- €;
- Prebehlo rokovanie ohľadom presunu bocianieho hniezda na komín zdravotného
strediska z dôvodu rekonštrukcie terajšieho objektu, kde bocianie hniezdo už niekol'ko
desaťročí sídli;
- Informoval o pripravovanej propagačnej akcii ŠK Slovan Solivar počas podujatia Deň
soli dňa 7.9.2019; taktiež o zámere výpožičky futbalového ihriska Na Tajchu na pol roka
a zároveň prebiehajúcom rokovaní o prenájme futbalového ihriska na Tajchu;
- Informoval prítomných o realizácii osvetlenia a stojiska kontajnerov na Sol'nobanskom
cintoríne, kde sa aktívne angažoval pán poslanec Malaga;
VMČ č. 5 pripravuje viaceré projekty a dostal písomnú informáciu z MsÚ, o pripravenosti
nasledujúcich stavieb: 1. multifunkčné ihrisko na ZŠ Važeckej; 2. vodovod na Ul.
Gápl'ová (čaká sa na Rozhodnutie o umiestnení stavby, mesto musí dopracovať PD);
3. parkovisku na Ul. Lomnická - Švábska 39; a 4. projektová dokumentácia Parkovisko
pred Grekom (stará Švábska ulica).
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K bodu 2 programu:
Pán A.T.
- informoval sa, kde sa navrhuje parkovisko autobusov pri STM -NKP Solivar,
žiada umiestniť
blikajúce dopravné značenie na prechod pre chodcov
pri Sol'nobanskom kostole,
žiada, aby poslanci výboru mestskej časti urgovali správcu potoka - Povodie Hornádu
a Bodvy na opravu koryta (v časti ul. Padlých hrdinov);
zaujímal sa o to, kto preberal chodníky na ul. Solivarskej po uložení vysokého napätia,
lebo sú prepadnuté.
Mgr. Peter Krajňák - informoval, že parkovisko pre autobusy sa navrhne v projektovej
dokumentácii buď na pozemkoch mesta, alebo STM Košice. K čisteniu potoka bude
v piatok stretnutie, keďže je problém s umiestnením odpadu. Ďalej informoval otom, že
je návrh od pani J. Frajkovej - solivarskej čipkárky • na vyrobenie sochy čipkárky, ktorá
by mohla byť umiestnená pred technickým múzeom, informoval taktiež o tom, že objekt
bývalej koniame je v súčasnosti vo vlastníctve VÚC a je na predaj, s tým, že mesto má
predkupné právo. Informoval prítomných aj o tom, že pamätník na némesil bude
opravený.
Pán T. D.
- žiada informáciu, kedy sa bude robiť chodník a cyklochodník v napojení na stavbu
cykloželezničky Sigord z ul. Pod hrádkom - napojenie pri družstve;
V tejto časti je veľmi nebezpečný úsek - parkovanie popri ceste, kolízne situácie
s cyklistami;
- chce vedieť ako to vyzerá so zriadením MHD linky do Tichej doliny a lokality Košariská
Mgr. Peter Krajňák - informoval, že investičný odbor chce získať finančné prostriedky

z eurofndov a idú do výzvy, ktorá umožní zafinancovanie stavby. Zriadenie linky MHD do
Tichej doliny momentálne nie je možné. Dá sa o tom rokovať až po prebraní ciest od
súkromného vlastníka.
PaedDr. Miroslav Benko, MBA - informoval, že VÚC pripravuje projekt integrovanej
dopravy s Košickým samosprávny krajom, v prvom rade sa bude riešiť autobusová
doprava, čo je potrebné urobiť aj v tejto lokalite. Zároveň je taktiež potrebné riešiť
rozloženie dopravy cez ul. Jesennú, aby sa od/'ahčila ul. Kysucká a ul. Solivarská
Pán P.S.
informoval sa ako prebieha vývoj rekonštrukcie ul. Solivarská a ako je to s
financovaním.
Mgr. Peter Krajňák - informoval, že vo štvrtom kvartáli r. 2019 PSK požiada o finančný
grant na celkovú rekonštrukciu mosta, ktorého oprava bude trvať približne 2 roky. Výjazd
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z ul.Okrajovej je v PD stále nezmenený. Rokovanie s VÚC o zapracovaní všetkých
vznesených pripomienok zatia/' neprinieslo zmenu.
Pani Z.Š
-

žiada umiestnenie cestného retardéra na ul. Ondavskej (pod divadlom Babadlo) kde
jazdia autá veľmi rýchlo a zmenu dopravného značenia v spodnej časti ul. Na brehu
pri mostíku, nakol'ko vodiči idúci na mostík cez Sol'ný potok vchádzajú do
jednosmerky (odbočujú vpravo).

Pán M.V.
- žiada na ul. Švábskej pod predajňou drogérie o odstránenie posypového materiálu na
zimu, ktorý sa tam po jarnom upratovaní stále nachádza a opravu kanála pri kotolni;
- vyčistiť kanál pred vchodom Švábska 43 a odstrániť spadnuté zábradlie na schodisku;
- žiada riešiť neprispôsobivých občanov konzumujúcich alkohol pri večierke na
Šváboch (lokalita zvonica);
- žiada zabezpečiť orez stromov pod vysokým napätím (ul. Pionierska).
Mgr. Peter Krajňák - informoval, že požiada o odprataníe zábradlia, ktoré je nebezpečne
pohodené pri objekte VSD (elektrárni) na ul. Švábskej. Zároveň informoval, že všetky
terasy sa budú musieť odstrániť a tým sa na Šváboch zabráni prespávaniu
bezdomovcov.
Pán T.K.
- žiada aby Mestské informačné centrum (MIC) bolo otvorené aj cez víkend;
- žiada aby sa viac propagovalo STM Múzeum Solivar rôznymi propagačnými
materiálmi a aby boli dostupné v priestoroch Skladu soli pre návštevníkov a turistov.
K bodu 3 programu:
Poslanci VMČ č. 5 žiadajú MsÚ:
- vyrovnať zábradlie na chodníku ul. Sol'nobanskej pri schodoch vedl'a lekárne IRIS;
- obnoviť vyznačenie prechodu pre chodcov na MK Kysucká - Sol'nobanská
pri lekárni IRIS (Sol'nobanská 1);
- umiestniť zábradlie pred vstupom na solivarský cintorín z ul. Pod hrádkom z pravej
strany a taktiež z pravej strany pri chodníku nad zastávkou MHD a státia pre vozidla
ŤZP (bezbariérová nájazdová rampa);

K bodu 4 programu
Zaujatie stanoviska VMČ č. 5 k majetkovým prevodom:
- stanovisko k "Žiadosti o zaujatie stanoviska" OSMM/7583/2019 - odkúpenie časti
pozemku parc. Č. KNC 2268/3 a KNC 3267/2 k. Ú. Solivar v lokalite ul. Pod Hrádkom.
VMČ č. 5 nesúhlasí s odpredajom časti pozemku
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- stanovisko k .Žiadosf o zaujatie stanoviska" o odkúpenie pozemku parc. Č. KNE
5/201, k. Ú. Solivar v lokalite ul. Gápl'ová.
VMČ Č. 5 nesúhlasí s odpredajom pozemku
- stanovisko k "Žiadosti o zaujatie stanoviska" o odkúpenie pozemku parc. č. KNC
3169/1, k. Ú. Solivar v lokalite ul. Petrovianska.
VMČ Č. 5 nesúhlasí s predajom, súhlasí s dlhodobým prenájmom
- stanovisko k "Žiadosti o zaujatie stanoviska" o odkúpenie časti pozemku parc. Č. KNC
3296/1, k. Ú. Solivar v lokalite ul. Solivarská.
VMČ Č. 5 rozhodne až po osobnom stretnutí so žiadatel'om

K bodu 5 programu
Predseda VMČ Č. 5 poďakoval všetkým prítomným za účast' a informoval, že
najbližšie zasadnutie VMČ Č. 5 sa uskutoční dňa 7.10. 2019 o 18:00 hod. v Kultúrnom
zariadení PKO, ul. Švábska 27, Prešov - Solivar.
ŕ/

V Prešove dňa 4. 9. 2019

.
Mgr. Peter Krajňák
predsedaVMČ Č. 5

Zapísala:
Mgr. Janka Hnatová
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