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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 6

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
z l. zasadnutia Výboru v mestskej

Prítomní:

podľa prezenčnej

časti č.6 ,

ktoré sa konalo

listiny

Miesto konania: ZŠ Májové námestie

6.12.20 18.

-~ -·.·• · ' • ~ ' ~---- · .. ~·4- UO c, o·,~-~---~·---~.

MESTO PRfŠOV Mestský úrad

Čfslo spisu:
Došlo:

Program: l . Otvorenie a prezentácia
2. Voľba predsedu VMČ č.6
3. Požiadavky občanov
4. Požiadavky a informácie VMČ č .6
5. Stanoviská VMČ č.6
6. Záver

dňa

Prno hy:

6 'C(}

v Prešove

j ReDislr.mačka:

13 -12- 2018

{/

'"a" a lehota

uJož4io

\!y!J~YGje:

Evidenčnéčfslodcšlcj~~:: 1I~5.§'__..S

JJo1<L

V úvode l. zasadnutia VMČ č.6 bola verejným hlasovaním vykonaná voľba predsedu
VMČ č.6 na nasledujúce volebné obdobie. Vol'bu riadila zapisovateľka VMČ č.6 Mgr.
Zuzana Mako-Martonová. Za predsedu VMČ č . 6 bola prítomnými poslancami navrhnutá
poslankyňa Zuzana Tkáčová, ktorá vo verejnej voľbe získala 3 hlasy a funkciu predsedu
VMČ č.6 prijala. O priebehu a výsledku vol'by predsedu bola vyhotovená samostatná
zápisnica, ktorú podpísali všetci prítomní poslanci.
Po ukončení voľby predsedu boli prítomní obyvatelia mestskej časti informovaní
o výsledku voľby predsedu na nové volebné obdobie. PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA,
DBA poďakoval občanom za ich pomoc a spoluprácu v minulom volebnom období
a odovzdal slovo novej predsedníčke VMČ č .6 p. poslankyni Zuzane Tkáčovej.
Nová predsedníčka VMČ č.6 poďakovala za prejavenú dôveru, privítala prítomných
občanov a požiadala o prednesenie ich požiadaviek.

Požiadavky prítomných

,L1

l '1' ... -1..

občanov

M.K. - opakovane žiada zabezpečiť osadenie dopravných značiek na výjazdoch z ulice
Dubovej a Smrekovej na ulicu Višňovú. Dopravná situácia je v tejto časti sídliska veľmi
neprehľadná a často aj nebezpečná .

VMČ č.6 žiada odd. dopravy o riešenie dopravnej situácie v tejto mestskej časti
osadením vhodného dopravného značenia.
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Z.L. - upozornila, že je potrebné opraviť čierne smetné koše, na ktorých je uvoľnené dno
a nedajú sa používať . Odpadky sú pod nimi a vietor ich roznáša po trávnikoch a chodníkoch.
VMČ č.6

žiada OKS o zabezpečenie opravy smetných košov v lokalite MČ č.6.

R.T. - upozornil , že CSS na križovatke pri OC LIDL je zle nastavená. Chodci pri
prechádzaní od predajne LIDL alebo smerom k predajni nestačia prejsť naraz na jednu zelenú
celý úsek cesty a musia čakať na stredovom ostrovčeku, kde sú ohrozovaní prechádzajúcimi
vozidlami z oboch strán. Žiada, aby sa signalizácia nastavila tak, aby prechádzanie bolo pre
ľudí bezpečné.

VMČ č.6 žiada zabezpečit' nastavenie CSS pri predajni LIDL na Sekčove.

J.K.- oboznámil poslancov, že požiadal o odkúpenie pozemku na Ul.
doteraz k žiadosti žiadne vyjadrenie.

Višňovej ,

ale nemá

VMČ č.6 žiada OSMM o zvolanie výjazdového rokovania v teréne v poobedňajších
hodinách, aby sa poslanci mohli oboznámiť so situáciou žiadateľa a mohli zaujat'
stanovisko k žiadosti.

P.S.- žiada, aby pred priechodom pre chodcov na Ul. L.Novomeského, kde prechádzajú deti
smerom k ZŠ Májové námestie boli osadené dopravné značky Pozor deti a značky
prikazujúce zníženie rýchlosti.
VMČ č.6 žiada odd. dopravy o zhodnotenie dopravnej situácie v tomto úseku cesty
a o osadenie dopravných značiek.

V.F.- požiadal poslancov o informáciu týkajúcu sa prevádzky futbalového ihriska v areáli
ZŠ Májové nám. Na otázku odpovedal priamo na zasadnutí poslanec VMČ č . 6 PhDr. Rudolf
Dupkala, PhD. , MBA, DBA. Občan zároveň informoval, že na Ul. Oravskej vo vnútrobloku
vysadili stromčeky do stredu trávnatej plochy, čím zamedzili deťom, aby sa na trávniku mohli
hrať loptové hry. Pýta sa, či by nebolo možné stromčeky presadiť na okraj trávnika, aby
neprekážali hrajúcim sa deťom.
VMČ č.6 žiada OKS o vyjadrenie k požiadavke.

Požiadavky a informácie VMČ č. 6
VMČ č.6 žiada na základe opakovaných požiadaviek obyvatel'ov MČ č.6 oplotiť
a uzamykať kontajnery pri predajni Karmen v NS Opál. Obyvatelia sa sťažujú, že do
kontajnerov prinášajú komunálny odpad podnikatelia, ktorí prichádzajú k predajni Karmen
motorovými vozidlami nakupovať . Keďže sa často krát jedná o veľké množstvo odpadu,
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obyvatelia, ktorí bývajú v okolitých blokoch majú kontajnery preplnené a nemôžu ich
používať.

VMČ č.6 .ž iada OKS o vyjadrenie k požiadavke.

VMČ č.6 žiada OHP o zabezpečenie opravy alebo výmeny vitríny pred pracoviskom MsP
na Sekčove, ktorá je určená pre potreby VMČ č.6. Vitrína je rozbitá a nedá sa používať.
VMČ č.6 žiada, aby sa zabezpečilo odstránenie betónových plôch, ktoré vybudovalo NC
Eperia pod ZŠ Májové nám. na ktorých mal byť pôvodne umiestnený Fitpark a následne bolo
umiestnenie Fitparku preložené do inej lokality. Po odstránení betónových plôch žiadame, aby
bol terén uvedený do pôvodného stavu.

Uznesenia a stanoviská VMČ č. 6
Žiadosť OSMM, JUDr. Končar o zadefinovanie zastávok MHD, na ktorých je potrebné
vybudovať prístrešky v rámci VMČ č .6.

VMČ č.6 žiada rozšírit' zastávku o prístrešok MHD v NS Opál pri
Gréckokatolíckom kostole a zároveň vymenit' všetky poškodené výplne na všetkých
zastávkach v lokalite VMČ č.6. Zároveň VMČ č.6 žiada doplnit' lavičky na zastávke
MHD v NS Opál na strane OC Kaufland.
VMČ č.6 žiada MsÚ v Prešove o zaradenie týchto investícií do rozpočtu mesta:
l. 30.000,- € na rekonštrukciu, údržbu a doplnenie herných prvkov detských ihrísk v areáli
MŠ Bratislavská (TsmP),
2. 50.000,- € na výstavbu senior fitparku, workoutcentra a mobiliáru (lavičky a smetné koše)
v lokalite Ul. Smrekovej č.2,4, 6 ,8 ( TsmP),
3. Výmena poškodených herných prvkov na Ul. Vansovej na detskom ihrisku po veternej
smršti a sú v havarijnom stave (TsmP).

VMČ č.6 oznamuje, že zasadnutia VMČ č.6 v roku 2019 sa budú konat' v týchto
termínoch:
10. januára, 7. februára, 7. marca, 4. apríla, 9. mája, 6. júna, 4.júla, 8. augusta, 5. septembra,
3. októbra, 7. novembra a 5. decembra 2019.

V Prešove,

l

dňa

12.12.201 8

Zuzana Tkáčová
predseda VMČ č.6
l

Mgr. Zuzana Mako-Martonová
/J
sekretár VMČ č.6

J
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Zápisnica o výsledku volby predsedu výboru v mestskej

časti č.

6

l.
Deň

konania

voľby:

6.12.2018
Čas začiatku hlasovani a: 17.35 h
Čas ukončenia hlasovania: 17.40 h

II.
Za predsedu VMČ č. 6 verejným hlasovaním bola zvolená s počtom hlasov 3: Zuzana Tkáčová

111.

_.l- -

Menovaný/á vyhlasuje, že f unkciu predsedu Výboru v mestskej č ast i č . 6 prijíma ....!.. .. ~.... L ........

V Prešove

dňa:

6.12 .2018

__
/

Zapísal sekretár: Mgr. Zuzan a Mako-Martonová

....................v. .v.~· · · · ·· · ····· · ··

Podpisy všetkých člen ov Výboru v mestskej č ast i č . 6 :

1'1

\

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, DBA
Mgr. Michal Džupin
MUDr. Daniela Mrouahová
Zuzana

Tkáčová

~ ···= ···· ····..: ..,.. ....... ~ ../...... .
· ···· ·· ··· · - -- /?~/.1 "··

... . . ...... .. ... .

.......·.:.:·.:.:.:.:.:.:.: ............

'){" " ~

