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ZÁPISNICA
zo 6. riadneho zasadnutia výboru mestskej

Prítomní:

podľa prezenčnej

časti č.

7, ktoré sa konalo

dňa

5. 6. 2018

listiny

Zasadnutie Výboru mestskej časti č. 7 otvorila a viedla PhDr. Marcela Antolová. V úvode
privítala poslancov, zamestnancov MsÚ a prítomných občanov. Zároveň ospravedlnila
neúčasť predsedu VMČ Ing. Stanislava Kahanca a poslanya . MU-Dr-.~V.asiľa,Janka.~MESTO PRi~úV 1.1estský úrad

za Ms Ú Prešov sa zasadnutia zúčastnili:
PhDr. Eva Sirotňáková - zapisovateľka

črslo spisu:

( "6

O _j_r.cgistr. ma~ka:
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Znnll a lehota

utož://o

- 8 -06- 2018

Došlo:

,- -.

v Piešove

r-------------~.--

Prnally:

í

_:videnčné číslo došlej pošty:

'1...!.l::::_1<f_~]

Požiadavky prítomných obcanov
p.M.P.
- požiadal o vyčistenie chodníka od náletových krovín a stromov, ktorý vedie z ulice Pod
Šalgovíkom ku Základnej škole Sibírska. Žiaci navštevujúci túto základnú školu pre
presah krovín do chodníka chodia po ceste a má obavy z možného ohrozenia detí
prechádzajúcimi motorovými vozidlami.
VMČ č. 7 v zmysle požiadavky žiada kompetentné útvary mesta o úpravu a orezanie
stromov a kríkov zasahujúcich do chodníka.
VMČ č. 7 žiada pred vchodom bytového domu Ul. Exnárova č. 7 vykonat' orez

konárov stromu

nakláňajúceho

sa na chodník pre peších a

priľahlé

parkovisko.

PhDr. Ďurišin, PhD. - na základe viacerých pripomienok a podnetov zo strany
občanov žiada na Ul. L. Novomeského v trase od Solivaru smerom do mesta rozšíriť
jazdné pruhy pre motorové vozidlá. Na mestskej komunikácii sa nachádzajú 3 jazdné
pruhy, ktoré pre zhustenú dopravu nepostačujú a dochádza tam k častým
dopravným zápcham. Na križovatke Ul. Sekčovskej a L. Novomeského sa nachádza
ostrovček (zelená plocha), ktorý neplní žiadnu funkciu. Navrhuje ostrovček zrušiť
resp. ho zmenšiť, zároveň posunúť zastávku MHD a tak by vznikla možnosť
dobudovania ďalšieho jazdného pruhu, čím by sa zvýšila dynamickosť dopravy.
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Stanoviská VMČ č. 7
l. List odboru správy majetku mesta - Žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti Relevant,
n. o. Prešov o odkúpenie nebytových priestorov na Ul. Ďumbierska 20 v Prešove.
VMČ č.7 nesúhlasí s odpredajom nebytových priestorov na Ul. Ďumbierska 20
v Prešove.

2.

3.

Odpo veď

na požiadavku č . 3217/2018 (MsP)- vo veci kontroly úseku Sibírskej ulice
z dôvodu rýchlej jazdy.
VMČ č.7- berie na vedomie.
Odpo ve ď

na požiadavku

č.

3917/2018 (MsP) - vo veci udržania poriadku v k. ú.

Ľubotice .

VMČ č. 7 - berie na vedomie.

4.

Odpoveď

na požiadavku

č.

4617/2018 (MsP) - vo veci odstavnej plochy pri závode Art

Weger.
VMČ č. 7 - berie na vedomie.

S.

Odp oveď na požiadavku č. 1817/2018 (Odbor hlavného architekta mesta) - vo veci
využitia plochy pred bytovým domom na Ul. Čergovskej 26.
VMČ č. 7 - berie na vedomie.

6.

Odp oveď

na požiadavku č . 2017/2018 (Odbor hlavného architekta mesta) - vo veci
zauj atia stanoviska k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby P o lyfunkčný komplex Prešov - Sekčov, Magurská ul. Prešov.
VMČ č.7- berie na vedomie.
V súvislosti s prijatím nového štatútu Mesta Prešov, VMČ č. 7 mal povinnosť
prerokovať obsadenie predsedu VMČ. Najvyšší počet hlasov vo voľbách v roku 2014
získala doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH. , ktorá funkciu predsedu
odmietla. Poslanci VMČ č. 7 sa jednohlasne zhodli, že zloženie a funkcia predsedu sa
nebude

m eniť

a naďal ej predsedom ostáva Ing. Stanislav Kahanec.
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Najbližšie zasadnutie VMČ č. 7 sa u skutoční dňa 12. 7. 2018 o 17,30 hod na ZŠ
Šrobárova.

V Prešove

dňa

6. 6. 2018

PhDr. Marcela Antalová
zastupujúca preds~du VMČ č. 7

Zapísala:
PhDr. Eva

Sirotňáková

zapisovateľka VMČ č. 7

