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VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č. 7

Mesto Prešov
ZÁPISNICA
zo 4. r iadneho zasadnutia výboru mestskej

Prítomní:

podľa prezen čnej

časti č.

7, ktoré sa konalo

dňa

7. 3. 2019

listiny

za MsÚ P rešov sa zasadnutia zúčastnili :
Bc. Ladislav Kmec - MsP
PhDr. Eva Sirotňáková - zapisovateľka
Miesto konania: ZŠ Šrobárova
Program : l Otvorenie a privítanie hostí
2. Požiadavky občanov
3. Požiadavky VMČ č . 7
4. Záver
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l. Otvorenie a privítanie hostí:

Zasadnutie Výboru mestskej časti č. 7 otvoril a viedol predseda p. Lukáš Anderko.
V úvode privítal poslancov, zamestnancov MsÚ a prítomných občanov. Zároveň ospravedlnil
neúčasť poslankyne doc. PhDr. Štefánie Andraščíkovej , PhD., MPH.
2. Požiadavky prítomných

občanov:

p.A.L.
l. vo vnútrobloku Ul. Sibírska 16 - 38 bolo v minulom roku vybudované parkovisko, na
ktorom nie je osadený ani jeden smetný kôš. Zároveň ľudia využívajú prechod na
parkovisko okolo vchodu Ul. Sibírska 16. V čase nepriaznivého počasia blatom znečisťujú
priestor pred vchodom č . 16. Žiada o vybudovanie chodníka pre peších od vchodu Ul.
Sibírska 16 na parkovisko a osadenie smetných košov. K riešeniu problému sa pripája aj p.
V.Z., ktorá býva vo vchode č . 16.

2. poukazuje na zlú situáciu na konci sídliska Sekčov . Na Ul. Sibírskej kde býva sú dve
ihriská, parkoviská pre l OO áut, pribudnúť má aj zokruhovanie Ul. Pod Šalgovíkom s Ul.
Sibírskou. Hluk prichádza aj od prevádzky ZOC MAX a Ul. arm. gen. Svobodu. Z každej
strany k nim dolieha hluk a nie je normálne žiť v takomto prostredí. Na základe
uvedeného žiada o preverenie, aký dopad na životné prostredie má výstavba parkovísk a
ihrísk.
3. opakovane poukazuje na situáciu na ihrisku vo vnútrobloku Ul. Sibírska 16- 38 . Schádza
sa tam hlavne mládež, na upozornenia reagujú vulgárnym správaním, hudba je pustená
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hlasno a keďže ide uzavretý priestor všade sa to ozýva a situácia je už neúnosná. V zime je
to znesiteľnejš i e, ale v letných mesiacoch nemôžu otvoriť ani okná, aby ich nerušilo hlučné
správanie z ihriska. Aby to vyriešilo vzniknutý problém, opakovane žiadajú, aby bol na
ihrisku vyvesený prevádzkový poriadok. V prípade porušenia by mohli volať štátnu
políciu, ale takto majú zviazané ruky. S požiadavkou p. A. L. súhlasí p. S. U. ktorá býva
v rovnakom bytovom dome a takisto jej prekáža hluk z vnútro blokového ihriska.
4. v prípade konania športových podujatí na ZŠ Sibírska žiada, aby vedenie školy
zabezpečilo označeni e miesta konania, nakoľko autobusy z iných miest resp. zo zahraničia,
ktorí sa zúčastňuj ú podujatí blúdia po Ul. Sibírskej a na konečnej sa nemajú ani kde otočiť .
p. Anderko - poslanci, ktorí sú v rade školy ZŠ Sibírska, prednesú požiadavku na
zasadnutí rady.
p. MUDr. M. P. a d'alší občania Ul.Pod Šalgovíkom
l. ako obyvateľ Ul. Pod Šalgovíkom prišiel vo veci prepojenia Ul. Pod Šalgovíkom a Ul.
Sibírskej . V Kultúrno - spoločenskom mesačníku mesta Prešov zo dňa 24. 2. 2019 sa
dočítal , že na dnešnom zasadnutí sa bude diskutovať so zástupcami z vedenia mesta
o projekte, na ktorom sa pracuje a ešte stále nie je k dispozícii. Chce vedieť, či je na
plánovanú investičnú akciu spracovaná projektová dokumentácia, pretože obyvatelia ulice
Pod Šalgovíkom a Ul. Sibírskej sú proti prepojeniu ulíc, nakoľko sa zníži kvalita života
ľudí bývajúcich v bytových domoch na Ul. Sibírskej, Vihorlatskej a Ul. Pod Šalgovíkom.
Taktiež žiada o preskúmanie, pre koho je stavba prospešná, čo to prinesie pre obyvateľov
mesta a aký to bude mať prínos pre obyvateľov Ul. Sibírskej , či budú linky MHD
rentabilné. Vyhodia sa obrovské finančné prostriedky na projekty a budú vôbec
realizovateľné. Takéto veľké veci by sa mali oznamovať ľuďom , ktorých sa to bytostne
dotýka, treba o tom verejne diskutovať .
JUDr. Eštočák - sám si nevie predstaviť prepojenie komunikácie Pod Šalgovíkom s ulicou
Sibírskou. Ul. Sibírska by sa mala rozšíriť o 2-3 meste, projekt počíta aj s vybudovaním
cyklochodníka. Stavbou budú dotknuté aj pozdÍžne parkovacie miesta na Ul. Sibírskej.
Robia sa veľké proj ekty a ide sa mimo ľudí ktorých sa to dotýka. Stretnutie so zástupcami
mesta sa prekladá na ďal šie zasadnutie VMČ č . 7 na 4. 4. 2019.
2. Na webovej stránke mesta Prešov je uvedené, že na projektovú dokumentáciu bolo
odsúhlasených 85 tis. €. Chce vedieť, či všetky projekty uvedené na stránke sú finančne
kryté rozpočtom .
p. Anderko, JUDr. Eštočák - nie všetky projekty mesta sú kryté aj finančne. Projekt
prepojenia Ulíc Pod Šalgovíkom a Ul. Sibírskej je spoločný projekt s obcou Ľubotice.
Zatiaľ sú vypracované proj ekty na komunikáciu, cyklochodník, chodník pre peších
a trolejové vedenie MHD .

p.J.P.
l . prikláňa sa k nespokojným obyvateľom Ul. Pod Šalgovíkom. Bol niekto z vedenia mesta
pozrieť na Ul. Sibírskej vo večerných hodinách? Je nepredstaviteľné , aby po Ul. Sibírskej
prešli dva trolejbusy, resp. autobusy oproti a ešte, aby zostali zachované aj parkoviská.
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Keď

sa cesta prepojí, pomôže to len autám prichádzajúcim z obce Ľubotice , autám zo
Šalgovíka, aby nemuseli stáť v zápchach na križovatke Ul. arm. gen. Svobodu - L.
Novomeského - Rusínska. Ľudia z Ul. Vansovej, Šoltésovej takisto budú využívať túto
skratku. Nevie si pred staviť dopravnú situáciu v tej to časti .

p.A.L.
l. chce

vedieť

ako sa bude v meste Prešov riešiť odpadové hospodárstvo osadením
kontajnerov. Teraj šie kontajnery kapacitne nepostačujú a okolo ktorých
je stále neporiadok.
Ing. Lukáč - požiadal p. A. L. o e-mailovú adresu, aby mu preposlal prezentáciu vo veci
riešenia odpadového hospodárstva mesta Prešov.
veľkokapacitných

p.M.J.
l. zastupuje obyvateľov Ul. Hruny a žiada o informáciu, kedy sa bude realizovať
rekonštrukcia Ul. Hruny, či sa vie presný termín. Vyhovoval by im neskorší termín,
nakoľko chcú sami na vlastné náklady stiahnuť do ulice kabeláž optických káblov.
PhDr. Antolová - rekonštrukcia Ul. Hruny je v pláne investičnej výstavby označená ako
priorita a mala by sa realizovať v tomto roku.
p. S.P.
l. pred rázcestím Ul. Sekčov ská - Bažantia žiadajú osadiť spomaľovací retardér na zníženie
rýchlosti. Hlavne kamióny jazdiace do bývalých hydinárskych závodov jazdia neprimerane
rýchlo a je len otázkou č asu , kedy sa tam niečo stane.
MsP - ako jediné možné riešenie situácie je osadenie fixného statického radaru.
p. M.B.
l. obyvateľ Ul. Muškátovej žiada o vybudovanie chodníka pre peších na Ul.
smerom od prevádzky U Komiňara k bývalým hydinárskym závodom.

Sekčovskej

2. na zastávkach MHD v miestnej časti Šalgovík žiada osadiť lavičky , hlavne pre starších
občanov čakajúcich na linky MHD.
VMČ č. 7 opakovane žiada o stanovisko mesta vytypovat' zastávky MHD na
vybudovanie prístreškov firmou AWK, ktorá zároveň bude realizovať aj osadenie
lav ičiek.

p. M.O.
l. žiada o informáciu čo je nové vo veci zrušenej prevádzky pošty na Ul. Exnárovej
a o možnosti zriadi ť prevádzku v ZOC MAX.
PhDr. Siro tňáková - požiadavka je vedená na webovej stránke mesta Prešov pod č . V724/2019. Požiadavka je štádiu zadania.
2. opakovaná požiadavka vo veci vybudovania parkoviska vo vnútrobloku Ul. Sibírska ll 35.
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PhDr. Sirotňáková - odpoveď na požiadavku je uvedená v zápisnici VMČ č. 7 zo dňa 7.
2. 2019.
p. T.L.
l. poukázal na stav novej križovatky Ul. Jurkovi č ova - Pod Táborom. Novou križovatkou sa
otvoril priestor, ktorý žiada skultúrniť dosadbou zelene a vzrastlých stromov. Prechod ku
svetelnej signalizácii je stále oplotený a obyvatelia chodia na prechod pre chodcov po
blate.

2. poukázal na problém s parkovaním vo vnútrobloku Ul. Jurkovi čova l - 16. Už 2 roky je
spracovaný plán vodorovného dopravného značenia a stále je problém s parkovaním.
Mesto Prešov porušuje zákon o parkovaní, vydáva povolenia na parkovanie zadarmo,
pričom niektorí občania nemajú na to nárok. Povolenia sa vydávajú chaoticky. Za záber
priestranstva by sa mala pl atiť daň za vyhradenie miest na parkovanie. Pre zlepšenie
parkovania žiada o vyznačenie dopravného vodorovného značenia vo vnútrobloku Ul.
Jurkovičova l - 16.
3. na rokovanie VMČ č. 7 žiada, aby bol spracovaný rokovací poriadok, aby
vystupovali s požiadavkami v poradí p odľa prezen čnej listiny.

občania

p.J. s.
l. žiada o očistenie stÍpov nachádzajúcich sa pri obchodných prevádzkach na Ul. Exnárovej ,
ktoré sú olepené starými aj novými plagátmi. StÍpy nie sú výlepným miestom, preto žiada,
aby vlastník, resp. ich správca ich vyč i stili a upravili.
VMČ č. 7 žiada mesto, aby zjednalo nápravu s vylepovaním plagátov v lokalite
pasáže okolo obchodných prevádzok na Ul. Exnárovej a prijalo účinné sankčné
opatrenia voči tým , ktorí nebudú rešpektovať určené výlepné miesta.

p.M.M.
l.

zástupkyňa vlastníkov bytov Ul. Sibírskej 28 -30 žiada o ohradenie a uzamykanie
kontajnerových stojísk. Ľudi a prichádzajúci autami z obce Ľ ubotice, priľahlej Ul.
Hapákovej a Tekeľovej vyhadzujú odpadky do smetných kontajnerov. Sociálne
neprispôsobiví občania a rómovia vyberajú kontajnery a zneči sťujú tým okolitý priestor.
Už dvadsať rokov sú zúfalí z tejto situácie a stále sa to stupňuje . Premnožili sa tam
hlodavce, hlavne potkany ..

p.S.U.
l. pri MŠ Čergovská žiada osadiť kamerový systém (vid' príloha č. l zápisnice) a častej šie
monitorovanie územia pravidelnými hliadkami MsP z dôvodu zdržiavania sa
neprispôsobivých občanov.

p.J.K.
l . v lokalite VMČ č. 7 na zastávkach MHD a na rohu Ul. Vihorlatskej a Sibírskej (pri otočke
trolejbusov) žiada vymeniť smetné koše za kapacitne väčš ie.
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3. Požiadavky VMČ č. 7
VMČ č. 7 žiada v zmysle tabul'ky priorít plánu bežnej údržby realizovat' vo VMČ č. 7
údržbu vedenú pod č. ll, 13 a 14. :
ll. Sibírska 30-32 -oprava poškodených úsekov cesty po čast' Ľubotice.
13. Oprava parkovísk- výmena zatrávňovacích dielcov.
14. Vodorovné dopravné značenie parkovísk na Sekčove.

4. Záver:
V závere predseda VMČ č. 7 poďakoval prítomným za účast' a informoval, že
najbližšie zasadnutie VMČ č. 7 sa uskutoční dňa 4. 4. 2019 o 16,3 0 hod na ZŠ Šrobárova.
V Prešove

dňa

ll. 3. 2019

Lukáš Anderko
predseda VMČ č. 7
Zapísala:
PhDr. Eva

Sirotňáková

zapisovateľka VMČ č. 7

