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Mesto Prešov

ZÁPISNICA
z l O. zasadnutia Výboru v mestskej

časti č.6,

ktoré sa konalo

dňa

4.10.20 18.
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Prítomní:

podľa prezenčnej

listiny

Miesto konania: ZŠ Májové námestie

MESTO PRf.ŠOV Mestský úrad v Prešove
Č fslo spisu : 6'6O
Došlo:

- 9 -10- 2018

Znalt a lehota
uloženia:

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

Požiadavky prítomných
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Zasadnutie výboru MČ č . 6 otvoril a viedol predseda VMČ č.6 PhDr. Rudolf Dupkala,
PhD., MBA, DBA, ktorý privítal prítomných občanov a zamestnancov MsÚ.
občanov

J.S. - žiada, aby poslanci iniciovali zníženie poplatku za prenájom hrabového miesta na
cintoríne Šváby pre tých občanov, ktorí si chcú prenajat' hrobové miesto ešte počas svojho
života. Poplatok je v tomto prípade príliš vysoký.

VMČ č.6 žiada OSMM v spolupráci s firmou Technické služby mesta Prešov
o vyjadrenie k požiadavke.
K.Š. - informoval poslancov, že po rekonštrukcii Ul. Dargovskej nedokončili opravu
kanálových vpustí na celej ulici a je potrebné ich opraviť, aby po prejazde auta nebúchali.

VMČ č.6 žiada v rámci reklamačného konania zabezpečit' opravu krytov kanálových
vpustí na Ul. Dargovskej.

Požiadavky a informácie VMČ č. 6
VMČ č.6 informuje o zaslaných odpovediach na požiadavky občanov a vydaných
rozhodnutiach mesta Prešov, ktoré boli doručené na zasadnutie VMČ:
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Predseda VMČ č .6 PhDr. Dupkala, PhD., MBA, DBA informoval prítomných občanov, že
odpovede na svoje požiadavky si občania môžu pozrieť a zároveň sledovať ich plnenie na
webovej adrese presov.sk, v časti Povinné zverejňovanie - eGov.presov.sk - Podnety
a požiadavky občanov .
VMČ č.6 žiada o plošné orezanie krovín a stromov v okolí ciest a chodníkov tak, aby bol
zabezpečený bezpečný

a bezproblémový pohyb chodcov.

VMČ č.6 žiada o informácie súvisiace s výstavbou parkoviska na Ul. Bernolákovej pri MŠ.
VMČ č.6 žiada o opravu naklonenej dopravnej značky pri predajni Karmen v NS Opál a pri
vjazde do Ul. Federátov.
VMČ č.6 žiada odd. dopravy v spolupráci s KRZP určiť dopravné značenie na Ul.
Kozmonautov, aby sa vhodne regulovalo parkovanie a pohyb veľkého množstva áut na tejto
ulici.

Uznesenia a stanoviská VMČ č. 6
Žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti spol. MARIPO s r.o. Prešov k odkúpeniu časti
pozemkov parc. č. KNC 14739 a 14740 na Ul. Zemplínskej.
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VMČ č.6 súhlasí s odpredajom uvedených pozemkov v zmysle predloženej žiadosti
odporúča žiadateľovi vyhoviet'.

V Prešove, dňa 5.1 0.201 8
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PhDr. Rufi~If Dupkala, PhD.,MBA,DBA
predseda VMČ č. 6

Mgr. Zuzana Mako-Martonová
sekretár VMČ č. 6

