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VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č. 3

Mesto Prešov
ZÁPISNICA
z 3. riadneho zasadnutia Výboru mestskej časti č. 3, ktoré sa konalo
dňa 4. 2. 2019 na Ul. Sabinovskej
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie Výboru mestskej časti č. 3 otvoril a viedol predseda Ing. Rastislav Mochnacký.
V úvode privítal poslancov Ing. Martu Kollárovú, PhD, Mgr. Pavla Neupauera, Ing. Františka
Oľhu. Zároveň privítal prítomných občanov .
za MsÚ P r ešov sa zasadnutia zúčastnili:
Alena Buzgóová - zapisovateľka
Program: l. Požiadavky občanov
2. Stanoviská VMČ
3. Záver
Požiadavky prítomných
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P.K .
Obyvatelia Ul. Broskyňovej požiadali Mesto V el'ký Šariš o odkúpenie pozemkov za účelom
výstavby komunikácie Ul. Broskyňovej a následne na to prevedú pozemky do vlastníctva Mesta
Prešov .Riešiť vlastníka na Ul. Broskyňovej ohľadom užívania mestského pozemku.

J . v.
l . Žiada riešiť rekonštrukciu domu smútku v Nižnej Šebastovej . (požiadavka bude odstúpená
na oddelenie investičnej výstavby.)
2. Žiada riešiť výstavbu chodníka na Ul. Fintickej . (požiadavka bude odstúpená na oddelenie
investičnej výstavby.)
3.

Znížiť rýchlosť

na Ul. Vranovskej:

odpoveď

Vranovská ulica je cestou I. triedy, kde cestným správnym orgánom je Okresný úrad v
Prešove, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií a správcom je Slovenská správa
ciest. Na cestách sa sleduj e bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. V prípade, že by na
tomto úseku cesty boli časté nehody, v takomto prípade polícia žiada zníženie rýchlosti a
označenie ako "nehodový úsek cesty. " Tieto požiadavky na zníženie rýchlosti už boli
odstúpené na Okresný úrad, ale stále naj vyššia dovolená rýchlo sť na tomto úseku je 70 kmih.
Zriadenie priechodov pre chodcov na Fintickej ulici je potrebné spracovať projekt dopravného
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Značenia,

kde je potrebné dodržať určité pravidla, kde priechod pre chodcov je potrebné zriadiť
tam, kde chodec bude vedený na spevnenú plochu, kde v súčasnej dobe to nie je možné. Podľa
vykonávacej vyhlášky č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v Čl. 22, Informatívne prevádzkové značky, bod (7), K značke č.
IP 6 sa uvádza: "Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky možno značku č. IP 6 použiť len v
kombinácii s osvetlením značky č . V 6 a alebo č . V 6b verejným osvetlením alebo
samostatným osvetlením priestoru použitia značky č. V 6a alebo č. V 6b alebo optickým
zvýraznením dopravnými gombíkmi č . Z 7c, alebo iným druhom zvýraznenia, napríklad
kombináciou značky č. IP 6 s prerušovaným doplnkovým signálom č. S ll a, č. S ll b, č.
S lld a podobne".
V prípade spracovaného projektu je potrebné tento schváliť Krajským riaditeľstvom PZ,
krajským dopravným inšpektorátom a určenie dopravného značenie by musel vydať Okresný
úrad v Prešove, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný
správny orgán pre cesty II. a III. tried komunikácií.
J. s.
Ziada

-.:r--

zriadiť

priechod pre chodcov od zastávky MHD Sabinovská
stacionára, Sabinovská 34 cez ulicu Kotrádová. Zároveň

k objektu denného

Požiadavky VMČ
l. Zriadiť kamerový systém na Ul. Veselej a K Starej tehelni.
(požiadavka bude odstúpená na MsP)
2. VMČ žiada Parkoviská Wolkerova- doplniť objekt SO 04 Wolkerova 25- 27. Príprava PD
na rozšírenie parkovísk o 10 miest, realizácia v roku 2019. (požiadavka bude odstúpená na
oddelenie investičnej výstavby)
3. VMČ žiada o vykonanie bežnej údržby, vysprávok na chodníku Sabinovská 8- 14, v časti
za detským ihriskom. (požiadavka bude odstúpená na oddelenie komunálnych služieb)
4. Doplniť chýbaj úcu sklenú výplň na prístrešku na zastávke MHD Stavbárska. (požiadavka
bude odstúpená na oddelenie komunálnych služieb)
Stanoviská VMČ č. 3
l . Žiadosť odboru správy majetku mesta č. OSMM/206/2019 vo veci odpredaja pozemku
parc. č . KNE 42611 a KNE 867/1, k.ú. Nižná Šebastová, lokalita Ul. Herlianska
VMČ č . 3 sa zdržalo hlasovania.
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l . Žiadosť odboru správy majetku mesta č. OSMM/485/20 19 vo veci majetkovoprávneho
usporiadania pozemku parc. č. KNE 1581/103 a KNE 1581/203, k. ú. Prešov, lokalita
Ul. Tatranská

VMČ č. 3 súhlasí s majetkovoprávnym usporiadaním vyššie uvedených pozemkov.

2. Žiadosť odboru správy majetku mesta č. OSMM/946/2019 vo veci majetkovoprávneho
usporiadania pozemku parc. č. KNC 9823/1 , KNC 9823/4, KNC 9823/5, KNC 9823/6,
k. ú. Prešov
VMČ č. 3 súhlasí s majetkovoprávnym usporiadaním vyššie uvedených pozemkov.

Zasadnutie VMČ č. 3 sa bude konať dňa 04.03.2019 (pondelok) o 17.00 hod. na Ul. Haburskej
v Nižnej Šebastovej.

V Prešove dňa 07.02.2019
Zapísala: Alena Buzgóová
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