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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 6

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia Výboru v mestskej

časti č.6 ,

ktoré sa konalo

dňa

7.2.2019.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

!!!!5Tg.J:RUOV Mestský úrad v Pre~;,;~~·"'·tj

Miesto konania: ZŠ Májové námestie
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Program: l . Otvorenie a prezentácia
2. Požiadavky občanov
3. Požiadavky a informácie VMČ č.6
4. Stanoviská VMČ č . 6
5. Záver
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V úvode 3. zasadnutia VMČ č.6 predsedníčka výboru Zuzana Tkáčová privítala
prítomných občanov a zamestnancov MsÚ. Predsedníčka výboru požiadala prítomných, aby
predniesli svoje požiadavky.

Požiadavky prítomných

občanov

L.M. - ako jeden z ďalších obyvateľov mestskej časti prišiel poslancov upozorniť na
potrebu vykonania opravy smetných košov, ktorým sa prepadáva dno a nedajú sa používať .
VMČ č.6 opakovane žiada zabezpečit' opravu alebo výmenu smetných košov v lokalite

VMČ č.6 tak, aby sa dali používat'.

L.M.- upozornil poslancov, že dopravné zrkadlá, ktoré sú umiestnené pred výjazdom z Ul.
Vansovej na Ul. S e kčov skú neplnia v zime svoj účel , pretože sú najmä ráno a počas mrazov
zahmlené a teda nepoužiteľné . Navrhol, aby sa k nim nainštalovali solárne panely, ktoré by
tento nedostatok odstránili.
VMČ č.6 žiada o vyjadrenie k tejto požiadavke.

M.S. - v zastúpení obyvateľov Ul. Smrekovej č. ll informoval poslancov, že obyvatelia
tejto ulice podali na MsÚ žiadosť o výrub 5 ks stromov, no dostali záporné stanovisko.
Požiadal poslancov, aby intervenovali za prehodnotenie žiadosti, pretože stromy sú vysadené
husto vedľa seba a tienia vo svojom okolí. Obyvatelia sú ochotní na vlastné náklady po
výrube vysadiť po dohode s krajinným architektom nové stromy v požadovanom počte.
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VMČ č. 6 žiada o prehodnotenie vydaného stanoviska k výrubu stromov.

V.S. - žiada, aby sa zabezpečila oprava všetkých schodov na Ul. Dubová a Justičná.
Schody sú krivé, poškodené, ich údržba je náročná. Prechádzajúcim chodcom hrozí
nebezpečenstvo pádu a úrazu.
VMČ č.6 žiada o opravu schodov na Ul. Dubovej a Justičnej.

V.S.- požiadal poslancov o informáciu, kedy bude opätovne vybudovaný oporný múrik na
námestíčku pred MsP na Sekčove a pred predajňou Milk- Agro. Starý bol nebezpečný , no po
jeho odstránení sa zemina so svahu postupne zosúva na chodník a znečisťuje ho. Je potrebné
vybudovať nový oporný múrik.
VMČ č.6 žiada o vybudovanie nového oporného múrika pred predajňou Milk - Agro
a pracoviskom MsP na Sekčove.

V.S. - pýta sa, či by mesto nemohlo zabezpečiť sledovanie emisií v ovzduší na Sekčove
a i nformovať o tom obyvateľov, nakoľko sa tam nachádza aj meracia stanica na Ul. Arm.
Gen. Svobodu.
VMČ č.6 žiada o vyjadrenie k požiadavke.

Požiadavky a informácie VMČ č. 6
VMČ č.6 žiada, aby v celej lokalite VMČ č.6 boli na všetkých detských ihriskách na
vhodných plochách umiestnené tabuľky: Zákaz venčiť psov!

VMČ č.6 žiada, aby sa v celej lokalite NS Opál vykonala dôkladná deratizácia proti
hlodavcom. Obyvatelia sa sťažujú , že sa tam pohybuje veľké množstvo potkanov a myší.
VMČ č.6 žiada o odstránenie betónových základov, ktoré ostali v zemi po bývalom
stojisku kontajnerov na Ul. Zemplínska 4 pri plote MŠ Zemplínska na rohu oproti bytovému
domu. Na betónových základoch sa zdržujú neprispôsobiví občania a zneči sťujú okolie.
VMČ č.6 žiada Technické služby mesta Prešov o vybudovanie oplotenia ku
kontajnerovému stojisku na parkovisku pri nákupnom stredisku KARMEN na Ul. Arm. Gen.
Svobodu. Denne prichádzajú zákazníci do NC a dovážajú objemné množstvá odpadu. Aj
napriek doplneniu ďalších smetných nádob občania žiadajú oplotenie kontajnerového stojiska.
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Uznesenia a stanoviská VMČ č. 6
Na zasadnutí VMČ č.6 vo februári 2019 boli prijaté stanoviská VMČ k týmto žiadostiam:
Žiadosť OSMM o stanovisko k žiadosti J.K. , ktorý žiada o odkúpenie pozemku parc. č. KNC
14477/17, k.ú. Prešov, lokalita Ul.Višňová.

a

VMČ č.6 nemá námietky k odkúpeniu pozemku v zmysle predloženej žiadosti
žiadatel'ovi vyhoviet'.

odporúča

Žiadost' OSMM o stanovisko k žiadosti J .I. o zrušenie predkupného práva, ktoré má mesto
Prešov na nehnuteľnosť parc. č. KNC 14477/14 v k.ú. Prešov vo vlastníctve žiadateľa, ktorý
mal na predmetnom pozemku zachovať úče l využitia pozemku.

VMČ č.6 súhlasí so zrušením predkupného práva mesta Prešov na nehnutel'nost' vo
vlastníctve žiadateľa.

V Prešove,

dňa

13.2.2019

r

Zuzana Tkáčová
predseda VMČ č.6

Mgr. Zuzana Mako-MartoiJ>vá
sekretár VMČ č.6
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