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VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č. 7

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
z l. riadneho zasadnutia výboru mestskej

časti č.

7, ktoré sa konalo

dňa

13. 12. 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili:
Bc. Ladislav Kmec - MsP
PhDr. Eva Sirotňáková- zapisovateľka

MESTO PREŠOV Mestský úrad v Preiove
ersla ljllsu:
ô'lJ Ravistr. ZIIJ&I:

6'

Dali a:

1

u

2 1 -12- 2018

Miesto konania : ZŠ Šrobárova
Program : l. Voľba predsedu VMČ č. 7
2. Otvorenie a privítanie hostí
3. Požiadavky občanov
4. e-mailové požiadavky občanov
5. Stanoviská VMČ č. 7
6. Požiadavky poslancov VMČ č. 7
7. Záver

h-1-!
-·

l. Vol'ba predsedu VMČ č. 7:
Poslanci si verejným hlasovaním zvolili za predsedu VMČ č. 7. p. Lukáša Anderka, ktorý
funkciu predsedu prijal.

2. 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.

3. Požiadavky prítomných

občanov:

p. V. O. a ďalší obyvatelia Ul. Jurkovičovej 3,5,6
l. Zaslal list p. poslankyni doc. Andraščíkovej vo veci neúnosnej situácie v lokalite, kde
býva. Problémom je novovybudovaná križovatka Ul. Pod Táborom - Jurkovičova,
blízkosť čerpacej stanice, tranzit kamiónovej dopravy cez Ul. arm. gen. Svobodu. Ale
jedným z najzávažnej ších problémov je zriadenie prevádzky kasína v priestoroch
bývalého čínskeho obchodu, ktorý sa nachádza v predstavanej časti bytového domu.
Občania tejto časti nesúhlasia, aby pod ich oknami vzniklo ďalšie kasíno, keď pár metrov
sa nachádza ďalšie. Obidve sú v blízkosti základnej a materskej školy. V minulých dňoch
sa osadzovala na streche objektu vzduchotechnika a majú obavy, že výpary im budú
stúpať rovno do okien. Nakoľko ide o nonstop prevádzku, návštevníci kasína budú

8

VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č. 7

Strana:
2/5

Mesto Prešov
zaberať

aj parkovacie miesta a blokovať tak miesta pre obyvateľov Ul. Jurkovičovej.
Obyvatelia žiadajú kasíno zrušiť. Za jeho zrušenie budú spisovať petíciu. Nie je možné,
aby v tak husto zastavanej obytnej zóne boli blízko seba 2 kasína a jedno dokonca
v bytovom dome.
Doc. Andraščíková - je prekvapená, na základe čoho dostal nájomca resp. vlastník
povolenie na účel prevádzky kasína, či stavebný úrad vydal rozhodnutie o zmene využitia
nebytových priestorov na prevádzku kasína a prečo nebol VMČ č. 7 informovaný
o zriadení takéhoto druhu prevádzky. V zmysle zákona o hazardných hrách v znení zmien
a doplnkov je aj v obytnej zóne prípustná funkcia herní, ale zriadenie prevádzky je možné
len v prípade, že s prevádzkou súhlasí nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov v bytovom
dome. Predpokladá, že občania vyjadrili nesúhlas s umiestnením prevádzky kasína, alebo
o tom neboli vôbec inofmovaní. Mesto sa vo veci môže odvolať na zákonné postupy
a regulatívy, či zriadenie prevádzky bolo prerokované s vlastníkmi bytov. Navrhuje
prítomným, aby prišli na rokovanie zastupiteľstva mesta Prešov a vystúpili so svojím
problémom v rámci bodu vystúpenia obyvateľov.
2. Novovybudovaná križovatka Ul. Pod Táborom a Jurkovičova bola nešťastným riešením.
Problémom je riešenie vjazdov a výjazdov na komunikáciu Ul. arm. gen. Svobodu, ako aj
osadenie zvukovej svetelnej signalizácie, ktorá je hlučná. Chodci majú problém prejsť na
druhú stranu a opačne z dôvodu, že stále svieti červená. Žiada, aby svetelná signalizácia
bola nastavená tak, aby zvukové efekty signalizácie sa stlmili a neboli veľmi hlučné.
PhDr. Antolová- model križovatky je bezpečný a vhodný a aj jednosmerný vjazd musel
schváliť dopravný inšpektorát.
p. J.A.
l. Ako obyvateľka Ul. Jurkovičovej 3, taktiež nesúhlasí s prevádzkou kasína. Telefonicky a aj
písomne oslovila správcu nebytových priestorov, bytové družstvo a iné inštitúcie vo veci
samej . Pôvodne ide o budovu, ktorá patrila Zdroju. S vlastníkom nebytového priestoru, ale
aj s ostatnými vlastníkmi iných nebytových priestorov sa ťažko rokuje. Vlastníci bytov (90
bytov) pravidelne prispievajú do fondu opráv a s vlastníkmi nebytových priestorov majú
stály problém (19 nebytových priestorov). Má vedomosť o tom, že vlastník kasína nie je
zapísaný na liste vlastníctve.
2. V predstavanej časti sa nachádzajú aj ďalšie prevádzky a to hlavne zdravotnícke zariadenia.
Žiada či by nebolo možné zo strany mesta zabezpečiť, aby si nikto z nájomcov resp.
vlastníkov nebytových priestorov neodkúpil parkovacie miesta. Už teraz je tam problém
s parkovaním, nakoľko ich parkovacie miesta zaberajú návštevníci polikliniky Pro care
a ď al ších iných zdravotníckych zariadení a prevádzok nachádzajúcich sa pri ich bytovom
dome.
3. V rámci výstavby križovatky a nových parkovacích miest im bolo zabratých 16
parkovacích miest a na ich mieste je t. č. vysypaná hlina, na ktorej má vzniknúť zelená
plocha. Žiada, aby tam neboli osadené lavičky, ale len vzrastlé stromy a kríky, aby sa tam
neschádzala hlučná mládež.
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4. Na parkovisku pred bytovým domom na Ul. Jurkovičovej 3 parkujú 3 nepojazdné autá.
Jedno z ich je auto s nápisom Pizza, ostatné parkujú v dvornej časti. Majú ŠPZ ale sú
nepojazdné. Žiada MsP, aby vyzvala majitel'ov vozidiel o ich odstránenie.
Bc. Kmec - vo veci nemôžu konať, nakol'ko vozidla sú riadne označené ŠPZ.
Upozorňovať a vyzývať môžu len majitel'ov vozidiel bez ŠPZ.
5. Chce vedieť, či je vhodne riešený výjazd spod podjazdu Ul. Jurkovičova 3, nakol'ko uberá
parkovacie miesta.
6. Žiada o osadenie tabule Obytná zóna pri novovybudovanej križovatke Ul. Pod Táborom Jurkovičova .

7. Už druhý týždeň komunikuje s vedúcim odboru dopravy a ŽP Ing. Ondirkom a stavebným
dozorom p. Sopkom vo veci zablokovania staveniska. Stavenisko je ohradené, l'udia
nemajú možnosť pre zábrany prechádzať, musia chodiť po blate. Semafory sú pre chodcov
nespustené, zábrana im nedovoľuje dostať sa na Ul. Pod Táborom, iba na Ul. Šrobárovu
a Jurkovičovu . Stavený dozor p . Sopko bol voči obyvatel'om ústretový a osadil do vchodu
oznámenie, že budú dávať na chodníky asfalt a po jeho uložení sa spustí aj svetelná
signalizácia pre chodcov.
VMČ č. 7 na základe predložených požiadaviek pp. V.O. J.A. a d'alších obyvatel'ov
Ul. Jurkovičova 3,5,6 žiada:
o informáciu, kto povolil prevádzku kasína a o možnosti zrušenia herne v zmysle
platných právnych predpisov,
na ploche pod bývalým parkoviskom, kde vznikne zelená plocha vysadiť vszrastlé
stromy a kríky, nie osadiť lavičky.
neodpredat' parkovacie miesta nájomcom a vlastníkom nebytových priestorov na Ul.
Jurkovičovej

3.

p.A.V.
l. V septembri a následne niekol'kokrát upozorňoval l'udí, ktorí chodia po kontajneroch
a vyberaj ú z nich odpadky. Je to nehygienické a v konečnom dôsledku znečisťujú okolie
kontajnerov a životné prostredie. Asi 90 % takýchto občanov nie sú obyvateľmi Prešova,
ale z blízkeho okolia a dedín. Ide o sociálne slabších a neprispôsobivých občanov.
Situáciu navrhuje riešiť prijatím Všeobecne záväzného nariadenie mesta Prešov
o odpadoch, v ktorom by bol zakotvený zákaz vyberať kontajnery a znečisťovať okolie.
Takéto VZN je prijaté aj v iných mestách napr. v meste Prievidza. Niektoré mestá majú
vybudované podzemné kontajnery, ktoré sú ťažko vyberateľné, v lete sa z ich nešíri
zápach a zaberajú menej miesta.
Doc. Andraščíková - jedným z prijateľných a možných riešení je, aby kontajnery boli
zamrežované a uzamykateľné a ľudia by si ich otvárali len čase potreby a tak by sa
zamedzil prístup iným osobám. Aj navrhované riešenie osadenia podzemných kontajnerov
by bola dobrá voľba, ale všetko závisí od výšky finančných prostriedkov na realizáciu.
VMČ žiada v zmysle požiadavky p. A.V. zaoberat' sa s prípravou VZN o odpadoch,
v ktorom by bola ustanovená formula o zákaze vyberania odpadu z kontajnerov
a smetných košov a zvýšiť činnosť MsP.
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p. B.B.
l. V dvornej

časti

3 - 8 sa nachádza nové detské ihrisko, ktoré bolo označené
informačnou tabuľou, ktorú niekto odstránil. Z ihriska sa stal výbeh a venčovisko pre psov.
Žiada označiť detské ihrisko novou informačnou tabuľou a tabuľou označujúcou zákaz
venčenia psov. Má požiadavku aj na MsP, aby častejšie monitorovala a kontrolovala detské
ihrisko.
2. Žiada, aby kompetentné odborné útvary mesta dali požiadavku na štátnu políciu o meranie
rýchlosti nákladnej dopravy na Ul. arm. gen. Svobodu od križovatky Ul. Rusínska po ZOC
MAX v čase : nedeľa od 23 ,00 hod do pondelka rána, z dôvodu vysokej rýchlosti.
Ul.

Jurkovičova

Zaslanie informácie vo veci riešenia prevádzky kasína žiadajú prítomní
ich e-mailové adresy:
jana.adam@centrum.sk
benjamimbaca48@gmail.com.
apisfr@atlas.sk .

4. E-mailové požiadavky

občania zaslať

na

občanov:

p.J.K.
l. Na zastávkach MHD Ul. Karpatská v oboch smeroch žiada vymeniť smetné koše za
kapacitne väčšie z dôvodu, že cez víkendy sa nevyprázdňujú a a sú preplnené odpadkami.

5. Stanoviská VMČ č. 7:
l. List odboru správy majetku mesta- Žiadosť o zadefinovanie zastávok MHD, na ktorých
majú byť osadené prístrešky MHD.
VMČ č. 7 žiada v mestskej časti č. 7 zmapovat' zastávky MHD, na ktorých nie sú
vybudované prístrešky MHD a takto doplnenú žiadosť opätovne predložiť na
zasadnutie VMČ č. 7, ku ktorej výbor následne zaujme stanovisko a vyberie
vhodné zastávky na osadenie prístreškov.
2. Zaujatie stanoviska k odkúpeniu bývalého CO krytu na Ul. Sibírskej v Prešove.
VMČ č. 7 žiada na predmetné nehnutel'nosti vypracovat' znalecký posudok na
stanovenie všeobecnej hodnoty,
následne rokovať s vlastníkom o cene
a postupovať v zmysle uznesenia MsZ mesta Prešov zo dňa 12. 12. 2018 vo veci
odkúpenia nehnuteľností.

6. Požiadavky poslancov VMČ č. 7:
l . na Ul. Čergovskej č. 28 sa nachádza ihrisko na ktorom žiadajú opravit' zvesenú ochrannú
s i eť.

2. na novovybudovanom parkovisku vo vnútrobloku Ul. Sibírska 16 - 38 nefunguje verejné
osvetlenie, žiada o jeho opravu.
3.

s
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Ide o opakovanú požiadavku. Táto požiadavka je zapísaná v zápisnici VMČ č . 7 zo dňa 4.
10. 2018 .

7. Záver:
V závere predseda VMČ č . 7 poďakoval prítomným za účasť a informoval, že najbližšie
zasadnutie VMČ č. 7 sa uskutoční dňa 10. l. 2019 o 16,30 hod na ZŠ Šrobárova.

V Prešove

dňa

14. 12. 2018

Lukáš Anderko
predseda VMČ č. 7

Zapísala:
PhDr. Eva S irotňáková
zapisovatel'ka VMČ č. 7

