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Mesto Prešov
- -

ZÁPISNICA
z 8. riadneho zasadnutia výboru mestskej

Prítomní:

podľa prezenčnej

časti č.

7, ktoré sa konalo

dňa

4. 7. 2019

listiny

za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili :
Bc. Ladislav Kmec - MsP
PhDr. Eva Sirotňáková - zapisovateľka
Miesto konania : ZŠ Šrobárova
Evidľnčné či sl o do~lr,

pošty:

Program: l. Otvorenie a privítanie hostí
2. Požiadavky občanov
3. Požiadavky VMČ č . 7
4. Stanovisko VMČ č . 7
5. Záver
l. 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.
2. Požiadavky prítomných

občanov:

p.M.P.
l . v prvom rade chce poďakovať poslancom PhDr. Antolovej a JUDr. Eštočákovi , za vecné
a hodnotné vystúpenie na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov dňa 26. 6.
2019 vo veci prepojenia Ul. Pod Šalgovíkom a Ul. Sibírskou. Na rokovanie bol predložený
Masterplan dopravy, v ktorom je uvedené, že prepojenie nie je nevyhnutné a nutné,
nakoľko proti prepojeniu sú statické posudky, geologický prieskum a iné ďal šie faktory.

Poslaneckým návrhom JUDr. Eštočáka bolo schválené uznesenie, v ktorom žiada Komisiu
MsZ mesta Prešov pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie, aby na
svojom najbližšom zasadnutí v septembri prerokovala problematiku realizácie projektu
prepojenie ulíc Sibírska a Pod Šalgovíkom.
p. M.P. zároveň predložil návrh predsedovi VMČ č. 7 občiansku požiadavku, o ktorej
dal verejne hlasovať v tomto znení:

Obyvatelia Ul. Sibírska, Magurská, Vihorlatská a Ul. Pod Šalgovíkom a zároveň všetci tí
ktorí sú podpísaní pod petíciou Proti prepojeniu ulíc Sibírska - Pod Šalgovíkom, Prešov a
dobudovaniu trolejbusového vedenia, žiadame vedenie mestského úradu, zastupiteľstva
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mesta Prešov a v neposlednom rade zástupcov MČ č. 7, aby zaujali negatívne stanovisko
k plánovanému investičnému zámeru prepojenia.
p. Anderko - štatút mesta neukladá povinnosť poslancom hlasovať za takéto veci, všetky
vyjadrenia a stanoviská k prepojeniu sú uvedené v zápisniciach VMČ č. 7 a svoju vôl'u
poslanci prejavia až na rokovaní MsZ mesta Prešov.
Dr. Andraščíková - svoju vôl'u občania prejavili petíciou, žiada počkať za vyhodnotením
petície. Sú poslancami za celé mesto, nie iba za mestskú časť č. 7, háji záujmy všetkých
občanov. Mesto Prešov má určitý zámer a stratégiu, preto pokiaľ nebudú všetky podklady,
správy a vyhodnotená petícia ako opodstatnená, potom vyjadrí svoj názor.
M.P. - poslanci sú volení zástupcovia občanov, ktorí majú hájiť ich záujmy a prenášať
požiadavky občanov. Petícia, ktorú podpísalo 1260 nespokojných občanov sa bude
prsiednávať v septembri 2019 na dopravnej komisii a následne na MsZ.
V.N. - hydrogeologické posudky sú zrozumitel'né a jednoznačné. Aj keď bol urobený
prieskum a závery sú v neprospech prepojenia, neurobili sa žiadne sanačné opatrenia.
M.P. -na geologický prieskum bol schválený rozpočet 48 tis. €. Bol predstavený hotový
projekt za 22 900 €. Aj keď závery z hydrogeologických prieskumov boli jasné, mesto
vynaložilo nemalé finančné prostriedky na projekty.
Hlasovanie za požiadavku občanov:
Za:27
Proti: Zdržal sa: 3
Nehlasovali: 3 občania, 5 poslanci
p.J.P.
l . obyvatel' Ul. Sibírskej sa sťažuje na výstavbu DUO bytov na území Ľubotíc . Po dvoch
silných búrkach stekalo blato zo staveniska na Ul. Sibírsku. Po búrke sa začalo s čistením
komunikácie, ktorú očistili len č iastočne. Firma MP kanál, ktorá čistenie realizovala mala
dokončiť práce, ale aj tak ostali nánosy na ceste.
Dr. Andraščíková - spoločnosť MP kanál keď čistilo územie, mali dotiahnuť čistenie do
konca a dať komunikáciu do pôvodného stavu.

p. Ing. G. B.
l . na l'ubotickej strane sa zrealizovala bytová výstavba rodinných domov a nebol vybudovaný
odvodňovací kanál, preto mesto nemalo dovoliť sa napojiť na mestskú cestu Ul. Sibírsku.
Nesúhlasí s prepojením Ul. Pod Šalgovíkom s Ul. Sibírskou, tento projekt ohrozí zdravie,
bezpečnosť, hodnota bytov sa zníži, zvýši sa hlučnosť prostredia.
p. V.P.
l. sťažuje sa na chovateľov hospodárskych zvierat v obytných zónach, ktorým veterinárna
správa umožnila ich chov. Má suseda, ktorý chová hospodárske zvieratá, močovka tečie
dole dvorom, hnojisko má za domom, ktoré nemá žiadne izolácie. Hlavne teraz v letnom
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období sa šíri neznesiteľný zápach, blízko bývajúci obyvatelia nemôžu v lete ani otvori ť
okná. Situácia je zlá, až kritická.
Dr. Antolová - vystúpila v rámci interpelácie, keďže je opora v zákone, žiadala
vypracovať VZN o chove hospodárskych zvierat v obytnej zóne, kde musia byť určené
podmienky chovateľovi.
p.M.V.
l. má ten istý problém so susedom ako p. V.P. s chovom hospodárskych zvierat v obytnej
zóne. Situácia je taká, že nemôžu používať ani vodu zo studne. Majú obavy, aby nebola
závadná a neohrozila ich zdravie.
Dr. Andraš číková - o dporúča obyvateľom obrátiť sa na Regionálny úrad verejného
zdravotníctva, aby urobili rozbor vody.
p. P.F.
l. podporuje predrečníkov s problematikou chovu hospodárskych zvierat v obytnej zóne
a s týmto sa borí už nieko ľko rokov. Obrátil sa na prednostku MsÚ, chcel vedieť koľko
chovateľov hosp. zvierat je v okrajových častiach mesta. Je ich málo, ale v obytných
zónach má byť chov regulovaný. Takisto so zástupcom primátora riešil vec a ten s ľúbil
podporu VZN o chove hospodárskych zvierat.

2. chce

vedieť prečo

mesto zakázalo TV7

vysielať

priamy prenos zo zasadnutia Mestského

zastupiteľstva mesta Prešov. Žiada aby sa nanovo vysielali priame prenosy zo zasadnutí

MsZ cez TV7.
3. opätovne sa vracia k problematike Ul. Teriakovskej a to o potrebe vybudovať chodník pre
peších. Táto požiadavka je zapísaná v predchádzajúcich zápisniciach VMČ č. 7.
4. opätovne poukazuje na zlú dopravnú situáciu v časti Ul. S ekčovskej , kde pre rýchlu a
hustú premávku má problém vyjsť z dvora rodinného domu. Aj táto požiadavka je
zapísaná v predchádzajúcich zápisniciach VMČ č. 7.

Ing. arch. J.M.
l. stotožňuje sa p. M. P. Je architektom a býva v lokalite Ul. Pod Šalgovíkom. V tejto
oblasti je aktívny zosuv, sú tam praskliny domov a aj napriek tomu Mesto Prešov
investuje do majetku ťažké peniaze. Prepojenie bolo plánované pred 40 rokmi, ale ako
cesta ku KBV . Toto prepojenie je urbanistický omyl, mesto Prešov chce za každú cenu
dodržať plán spred 40 rokov. Pýta sa pre koho to bude investícia. Je tam aktívny zosuv,
prvý bol zaznamenaný pred 20 rokmi a to o 15 cm. Mesto vyhodí na realizáciu x
miliónov, a keď budú rodinné domy pras kať , kto to bude hradi ť. Kopec bol sanovaný na
30 %. Chce vedieť, či mesto Prešov bude realizovať sanačné opatrenia celého kopca,
alebo len cesty.
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p.A.H.
l. na Ul. Pod Šalgovíkom býva krátko, stotožňuje s názormi prítomných občanov proti
zokruhovaniu. Ulicu využívaj ú cyklisti, psíčkári , mladí ľudia na prechádzky. Ak by bol
vedel o vzniknutej situácii, zvažoval by bývanie v tejto lokalite.
p. S. O.
l. zástupca OZ Muškátová cesta chce riešiť problém dopravy v obci Šalgovík. Za
pohostinstvom U Komiňara žiada o osadenie dopravnej značky Obmedzená rýchlosť
z dôvodu nedodržiavania rýchlosti vozidiel smerujúcich do/z bývalých hydinárskych
závodov. Otočka U komiňara je robená nešťastne , autá do Teriakoviec a bývalých
hydinárskych závodov chodia popamäti, vznikajú kolízne situácie. Dopravnú značku
zníženie rýchlosti na 40, resp. obmedzená rýchlosť je nutné zviditeľniť . Zároveň žiadajú
o zabezpečenie intenzívnejších kontrol na dodržiavanie rýchlosti zo strany štátnej polície.

2.

Od pohostinstva U Komiňara po Ul. Páviu z hľadiska bezpečnosti žiadajú vybudovať
chodník pre peších a verejné osvetlenie a tým sa pridávajú výzve ľudí z Ul. Astrovej.
Navrhujú urobiť projekt chodníka, odkúpiť rigoly s tým, že bude ich funkcia zachovaná
a na nich vybudovať chodník pre peších. Na ceste nie je dopravné značenie, cesta je úzka,
keď sa stretávajú dve autá, nevedia sa vyhnúť.
Dr. Antolová - na poslednom MsZ mesta Prešov bol schválený finančný balík 80 tis. €
pre jednotlivé mestské časti na investičné akcie. Je to veľký objem fin. prostriedkov, ale
nie dostatočný na všetky prioritné akcie, napr. na Ul. Šrobárovu je potrebných 40 tis. €.
Ak to bude možné, pokúsia sa zaradiť ich akciu do plánu investícií na ďal šie roky.
Dr. Andraščíková - v súčasnosti sa rieši Ul. Teriakovská, musí sa postupovať podľa
priorít.

p. P.O.
l . niečo v systéme štruktúr mesta zlyháva. Zodpovední a kompetentní by mali vytvárať
podmienky, aby ľudia žili efektne. Územie Pod Šalgovíkom je zosuvné, robi li sa
geologické vrty, ale následne mesto sa o nich nestaralo. Mesto sa k danej problematike
stavia nezodpovedne.
Dr. Antolová - po takejto nespokojnosti zo strany občanov , už viackrát opakovane
navrhovala zvolať verej né zhromaždenie
ľudí ktorých sa to priamo dotýka
s predstaviteľmi mesta a vyjasniť si požiadavky.
p. P.O.
l. projekt zokruhovania je financovaný z prostriedkov mesta a z väčšej časti z grantov
európskej únie. Na iné veci peniaze chýbajú a na tento projekt sa vyhodia ťažké peniaze.
Bude sledovať a zaujímať sa kto lobuje za takýto projekt.

p.A.B.
l. nesúhlasí s prepojením Ul. Pod Šalgovíkom s Ul. Sibírskou. Začala sa výstavba rezidencie
bytových domov na ľubotickej strane, medzi ktoré bude problematické urobiť cestu.
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Navrhuje nájsť riešenie prepojenia s rozumom, ale
Sibírskej .

ďalej

od okien bytových domov na Ul.

2. na Ul. Sibírskej 16 - 38 bolo urobené ihrisko, pri ktorom ostala vykopaná zemina. Žiada
o jej odvoz.
3. na parkoviskách na Ul. Vihorlatskej a Sibírskej

dať

na vysadené

stromčeky

nové opory.

4. na Ul. Sibírskej 16 - 38 vo vnútrobloku je osadená tabuľa zákaz venčenia psov. Žiada, aby
sa dohliadlo na to, aby psy mali vôdzky, nakoľko sa tam hrajú na ihrisku malé deti.
Ing. V.Ň.
l . cesta Pod Šalgovíkom sa zosúva tretí krát za 30 rokov. Pred l O rokmi sa robili horizontálne
vrty, mesto sa o nich nestará a neudržiava ich. Celý systém nefunguje. Trvá na tom, aby
mesto urobilo sanáciu kopca.

p.J.L.
l . podporuje ostatných a nesúhlasí s prepojením Ul. Pod Šalgovíkom.

p.D.L.
l. podporuje a súhlasí s p. M.P. Na stretnutí s projektantom v apríli 2019 bola vznesená
otázka, či je na Slovensku cesta s takou záťažou, či prepojenie Pod Šalgovíkom má byť
prvým pokusom. Jeho odpoveď bola, že také spevnenia svahu sa robili na Domaši, ale nie
v obytnej zóne.
p. v.s.
l . žiada o informáciu aká je hodnota diela prepojenia Ul. Pod Šalgovíkom s Ul. Sibírskou.

2. žiada poslancov, aby interpelovali, že mesto Prešov, krajské mesto nie je vykosené podľa
harmonogramu kosby.
JUDr. Eš točák - druhá kosba by mala byť v júli. Firma ktorá zabezpečovala kosbu mala
zhoršené podmienky, v konečnom dôsledku k zlyhaniu došlo na odbornom útvare MsÚ
Prešov.
3. na území VMČ č. 7 žiada zmapovať a vyznačiť nanovo vodorovné dopravné značenia,
hlavne prechody pre chodcov.
4. vystúpil aj k chovu hosp. zvierat. V rámci mesta by to mala byť ri eš iteľná vec, je to
v zákone a rieši to aj európska smernica. Podmienky chovu sú špecifikované aj v zákone
o odpadoch.
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p.M.M.
l. býva na Ul. Sibírskej v bytovom dome, ktorý je lOm od cesty. Nevie si
pôjde hromadná doprava, či vôbec budú dodržané normy hlučnosti.

predstaviť,

že tam

2. na území Ľubotíc za Ul. Sibírskou prebieha výstavba DUO bytov. Na stavbu chodia
kamióny a ťažké nákladné autá. Bola tam osadená dopravná značka Zákaz vjazdu vozidiel
nad 3,5 t, ale už tam nie je. Minule tam vošiel kamión a nevedel sa otočiť preto cúval
naspäť. Pre t'ažkú techniku je ul. Sibírska rozbitá a plná výmoľov. Žiada o osadenie
dopravnej značky na viditeľnom mieste Zákaz vjazdu vozidiel nad 3,5 t a keďže výstavba
prebieha v katastri Ľubotíc , prečo by nákladné autá nemali využívať na stavenisko
ľubotické cesty. Zároveň žiada o opravu výtlkov na Ul. Sibírskej.

p.M.P.
l. vo veci zokruhovania sa pripája k p. M.P.
p.

l.

2.

v.š.
sťažuje

sa na stekaj úcu vodu z ľubotickej cesty, z ktorej všetka voda steká na Ul. Sibírsku.
Zberné kanály nestačia vodu zberať, preto cesta a priľahlé parkoviská sú často pod
vodou.
na zasadnutí VMČ žiadal o dobudovanie chodníka ku kontajnerovému stojisku pred
bytovým domom na Ul. Sibírskej 23. Namiesto vybudovania chodníka boli dodané nové
kontajnery na komunálny odpad. Na aký podnet bol doplnený počet kontajnerov.

3. reaguje na vyjadrenie Dr. Eštočáka. Má vedomosť o tom, že v prípade potreby rozšírenia
komunikácie Ul. Sibírskej vlastník pohostinstva, ktorého sa rozšírenie dotkne, nebude
súhlasiť s odpredajom pozemku, lebo mu to skomplikuje život a podnikanie. Ďalší, ktorí
nechcú majetkovoprávne usporiadať pozemok na rozšírenie komunikácie sú obyvatelia
Ul. Hapákovej a Tekeľovej.
4. obracia sa na poslancov, keď občania im dali dôveru a hlasy, preto by mali hájiť ich
záujmy a mali by sa postaviť na stranu ľudí , ktorí sú proti zokruhovaniu a mali by byť
proti akcii. Nepomôže to životu ľudí tejto ulice, ale obci Ľubotice a ľuďom z Teriakoviec
a Šalgovíka, ktorí nebudú využívať križovatku pri Lidli ale prejazd cez Ul. Sibírsku.

3. Požiadavky VMČ č. 7
VMČ č. 7 žiada :
l. Na Ul. Vihorlatskej 18 pri kontajneroch urobiť poriadok.
2. Na detskom ihrisku vo vnútrobloku Ďumbierskej ulice zabezpečit' v rámci
upratovania pracovníkmi MOS zametanie pod prístreškom, prípadne pravidelne
kontrolovať stav čistoty, keďže sa množia sťažnosti na neporiadok.
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4.Stanovisko VMČ č. 7
l. List odboru správy majetku mesta - Žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti spoločnosti
EKOPRIM, s.r.o., Prešov o zámenu pozemkov v lokalite sídliska Sekčov, Ul. Magurská za
účelom výstavby bytového domu.
VMČ č. 7 nesúhlasí so zámenou pozemkov vo vlastníctve mesta Prešov za pozemky
vo vlastníctva žiadateľa.
5. Záver:
V závere predseda VMČ č. 7 poďakoval prítomným za účast' a informoval, že
najbližšie zasadnutie VMČ č . 7 sa uskutoční dňa 5. 9. 2019 o 16,30 hod na ZŠ Šrobárova.

V Prešove

dňa

10. 7. 2019

Lukáš Anderko
predseda VMČ č. 7
Zapísala:
PhDr. Eva Sirotňáková
zapisovatel'ka VMČ č. 7

