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Výboru v mestskej časti č. 2, ktoré sa konalo dňa 04.04.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie výboru v mestskej časti (VMČ) otvorila a viedla predsedníčka VMČ č. 2 Mgr.
Jaroslava Kutajová, ktorá v úvode ospravedlnila neúčasť Ing. Lenky Kohániovej a následne
privítala člena VMČ Ing. Richarda Drutarovského, prítomných obyvatel'ov a zástupcu Mestskej
polície p. Štefana Molitorisa. Predsedníčka VMČ oboznámila prítomných občanov o došlých
odpovediach na požiadavky VMČ, vyjadreniach, stanoviskách a taktiež o došlých žiadostiach
o zaujatie stanovísk.
Mgr. Jaroslava Kutajová informovala prítomných občanov otom, že v prezenčnej listine
môžu uviesť svoj telefonický kontakt, ktorý bude slúžiť na interné účely (nebude zverejnený na
internete) pre zamestnancov MsÚ pri riešení požiadaviek občanov.
lInformácie pre obyvateľov:

Na VMČ boli občania informovaní o tom, že dňa 11.4.2019 sa uskutoční územné konanie
na stavbu: "Prešov, Pod Wilec hôrkou - kanalizácia
VVS, a.s. zaslala na MsÚ Prešov - Odbor hlavného architekta mesta na vyjadrenie
projektovú dokumentáciu stavby: "Prešov, ul. Terchovská - rozšírenie vodovodu pre
účely územného konania.
Stanovisko OHAM:
Podľa platných Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov sa záujmové
územie pre rozšírenie vodovodu na Terchovskej ulici nachádza na rozhraní viacerýchfunkčných
plôch, pre ktoré platia regulatívy RL B. J Plochy určené pre bývanie v rodinných domoch, RL B.2
Plochy určené pre bývanie v rodinných domoch na územiach so sťaženym zakladaním a RL G.6
Záhrady a záhradkárske osady v nestabilných územiach. Dobudovanie vodovodu na Terchovskej
ulicije v zmysle regulatívu RL J 2 verejnoprospešnou stavbou uvedenou pod Č. 70.
S predloženou dokumentáciou "Prešov, ul. Terchovská - rozšírenie vodovodu
predmetom ktorej je dobudovanie vodovodnej siete od križovania ulíc Terchovská -Súľovská
západným smerom súhlasíme s týmito podmienkami:
l. V zmysle Územného plánu mesta Prešov žiadame vytvorit' kapacitné možnosti aj pre
napojenie návrhových plôch bývania (viď príloha listu), na ktorých sa predpokladá
prírastok cca 80 obyvateľov.
2. Pri realizácii nesmie dôjsť k poškodeniu vzrastlej zelene ajej koreňového systému.
3. Pred začatím výkopových prác na pozemkoch vo vlastníctve mesta požiadať Mestský úrad
v Prešove, Odbor dopravy a životného prostredia o povolenie na zvláštne užívanie
miestnych komunikácií, verejného priestranstva a verejnej zelene najneskôr 30 dní pred
začatím prác.
4. V rámci kolaudačného konania stavby odovzdať Odboru hlavného architekta mesta
potvrdenie správcu Digitálnej technickej mapy mesta Prešov, t.j. spoločnosti Progres
F - MsÚ/SP-01/26/1
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CAD Engineering, s.r.o., Masarykova 16, Prešov, o odovzdaní porealizačného zamerania
stavby. Porealizačné zameranie stavby vypracuje oprávnená osoba v súlade so zásadami
tvorby a uplatňovania Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a jej prílohou čl. 1
"Metodika tvorby a aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta Prešov", ktoré sú
prístupné na internetovej stránke mesta Prešov www.presov.sk (občan - klientske
centrum - pracovisko 3 - stavebné činnosti - kolaudačné rozhodnutie - prílohy).
Správcom sietí zasielame toto stanovisko na vedomie s požiadavkou, aby v prípade
záujmu o uloženie alebo rekonštrukciu svojich sietí v záujmovom území vzájomne koordinovali
svoje aktivity s cieľom minimalizovania a zosúladenia rozkopávok miestnych komunikácií,
verejného priestranstva a zelene. Upozorňujeme, že v zmysle VZN mesta Prešov Č. 4/2009 o
zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene sa výkopové práce
nebudú povoľovať:
"na komunikáciách do 5 rokov od ukončenia výstavby novej komunikácie alebo od
ukončenia celoplošnej výmeny spevneného krytu vozovky
"na chodníkoch do 3 rokov od ukončenia celoplošnej výmenyspevneného krytu chodníka.
Ing. Richard Drutarovský, člen VMČ
~ Ul. Za Kalváriou - viac krát na VMČ sme mali sťažnosti, aká je tam zúfalá situácia, že tam
jazdia domiešavače a je to tam zablatené, pribudli tam zákazové značky, aby kvôli výstavbe
tunela po tejto ulici nechodili nákladné autá a domiešavače. Lebo keď NDS riešila povolenie, tak
tvrdila, že dopravu si bude zabezpečovať cez cesty, ktoré si vybuduje po lese. Takto upokojovali
obyvateľov. Keď sa začala výstavba tunela, tak autá jazdia po tejto ulici. Teraz je tam značka,
ktorú dal MsÚ "zákaz vjazdu" nákladným vozidlám do tejto lokality, len s výnimkou, ktorú udelí
MsÚ. No a samozrejme, že chodia aj nad'alej - dali výnimku všetkým vozidlám, čo je úplný
nezmysel. Hlavný problém je ten, že je tam stále blato a prach. A keďže výstavba bude prebiehať
ešte niekoľko rokov, tak obyvatelia to nechcú zažívať celé leto, zimu tak som interpeloval p.
primátorku a došla mi odpoveď, že: ,,MsÚ dá nad'alej výnimku (aj po 31.3.2019) iba pre tri typy
nákladných vozidiel, ktoré vzhľadom na smerové a výškové usporiadanie prístup. komunikácií
zo staveniska k stavbe tunela nedokážu inak dopraviť »ystuž, cement a pohonné hmoty
potrebné k výstavbe tunela a že sa to dá len po miestnej komunikácií na ul. Za Kalváriou.
K riešeniu tejto problematiky bude zvolané so zhotoviteľom stavby, poslancami a občanmi
danej lokality pracovné stretnutie".
~ erchovská ulica - opakovaná téma, že ulicu treba preasfaltovať a upraviť. V minulom roku
som dostal list od p. primátorky aj s harmonogramom a presným dátumom, kedy bude
Terchovská ulica opravovaná - to sa nestalo. Opäť som p. primátorku interpeloval a dostal som
ďalší papier, v ktorom sa hovorí, že "na opravu cesty na Terchovskej ul. je potrebné
vypracovať PD, pretože na danej ceste sú rôzne výškové úpravy vstupov na pozemky. Na
komunikácii sa nachádza dažďová kanalizácia, ktorá by odvádzala povrchové z cesty
a v neposlednom rade cesta nespliia parametre pre obojsmernú premávku. Opravu cesty
zrealizujeme po vyčlenení fin. prostriedkov, ako rekonštrukciu v pôvodnej šírke.
Poviem niekoľko kontrastov - jeden je ten, že v auguste 2018 to nebol problém (poslali mi
odpoveď s harmonogramom a presným dátumom, kedy to budú realizovať a že to budú
realizovať Inžinierske stavby). Nebol žiaden problém s odvodnením ani so šírkovými
F - MsÚ/SP-O 1126/1
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parametrami. Teraz ubehlo pár mesiacov a zrazu to nevedia urobiť, lebo nemajú projekt. Presne
také isté výhovorky som sa roky dozvedel, keď sme chceli, aby sa opravila aj Horárska ulica, no
a zrazu sa tá cesta dala urobiť aj bez PD. Je to tá istá situácia! Urobilo sa aj odvodnenie a vjazdy
do dvorov.
~ V utorok 2.4.2019 bolo zasadnutie Komisie MsZ pre ÚP, dopravu, výstavbu a ŽP. V minulom
roku sa stala taká vec, že sa zmenil správca miestnych komunikácií v meste. Čiže o CSS sa
začala starať tá firma, ktorá to od 0812018 má. Táto to dala v subdodávke ďalšej firme, je to
firma O.S.V.O. comp, ktorá sa stará o osvetlenie v meste. No a na zasadnutie komisie nám prišiel
zástupca tejto firmy povedať, že na 22-och radičoch CSS v meste (ktoré prevzali) nie sú revízie
a že sú radiče v havarijnom stave. Hovorím to preto, lebo na komisiu prišiel pýtať peniaze.
Povedal aj to, že tie radiče nie sú spôsobilé na to, aby na nich bola zelená vlna. Chceli prevziať
PD od bývalého správcu, tak ani dokumentácia nie je m čiže sa ani nedajú tie radiče
preprogramovať. Čiže ani to sa nerobilo. Čiže keď sa tu rozprávalo, že sa tu robia a fungujú
zelené vlny, na ktoré išlo 200 000 €, tak to všetko bolo len predstierané. Nič z toho sa nerobilo.
Správca nám taktiež povedal takúto informáciu, že 5.7.2019 sa má uzatvoriť most cez
Levočskú ulicu na tri mesiace. Čo sa zásadne týka tejto mestskej časti z dôvodu, že sa bude
prerábať ten úsek. Ako bude presmerovaná doprava zatiaľ nikto presne netuší.
Správca prišiel s myšlienkou, že rozdelil nápravu tej situácie na etapy:
potrebujú veľmi rýchlo odstrániť tie havarijné stavby (plánujú to urobiť do prázdnin),
do konca roka chcú urobiť tie základné veci, aby vedeli každú križovatku
preprogramovať, keď treba
v ďalších rokoch by chceli urobiť centrálny dispečing dopravy (dohľadové centrum)
Mgr. Jaroslava Kutajová, predsedníčka VMČ č. 2
••.. Prekvapila ma informácia, že bude uzatvorený most. Hovorilo sa, že budú prerábať za plynulej
premávky, že sa najprv vybuduje nový most a potom sa uzatvorí stará časť mosta. Tak neviem
prečo sa tak rozhodlo .
••.. Ohľadom znečistených komunikácií - rozprávala som s p. prednostkou, aby mesto vyrokovalo
s NDS, aby to tam udržiavali. Pýtam sa, keďže tu vidím obyvateľov z tejto lokality - 4.4.2019
boli prvý krát a vyčistili to tam tak, ako by to mali čistiť aspoň raz do týždňa.

iskusia:
pani A. H. (adresa je u sekretára VMČ)
~ Dostala som odpovede na svoje požiadavky:
1.0pakovane som žiadala oparu podjazdu na ul. Obr. mieru z dôvodu, že tam stále zateká voda
Odpoveď OO, odd. KS: Vašu požiadavku budeme riešiť so zmluvným partnerom akonáhle
budú vhodné poveternostnépodmienky.
Chcem sa opýtať, že za čím sa čaká lebo podmienky vhodné už sú.
2.Žiadala som o opravu nástupných plôch na zastávkach MHD na ul. Obr. mieru v jednom aj
druhom smere.
Odpoveď OO, odd. KS: Opravu nástupných plôch sme zaradili do zoznamu bežnej údržby na
rok 2019.
F - MsÚ/SP-O 1/26/1
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Chcem sa opýtať kedy v roku 2019 to bude realizované, je to dosť široký pojem.
3.Bol položený koberec na chodník Obr. mieru pred podjazdom, kde sa urobil .Jirboľ", ktorý mal
zabrániť tomu, aby sa voda vlievala do podchodu. Nesplnilo to svoj účel lebo voda je v podchode
stále po každom daždi. Tiež som niekoľko krát žiadala o vyspravenie chodníka a opravu
obrubníkov pri BD na Obr. mieru 56, ktorý sa napája na priechod pre chodcov cez 4-prúdovú
komunikáciu. Neviem prečo tento neopravili, keď asfaltovali pred podchodom.

Odpoveď OO, odd. KS: Opravu chodníka a obrubnikov sme zaradili do zoznamu bežnej údržby
na rok 2019.
Odpovedal: 1ng. Richard Drutarovský, člen VMČ
•••.. Na ul. Obr. mieru sa robili rozkopávkové práce - pokládka optických káblov. Pod mojimi
oknami (Obr. mieru 58) niekoľko krát rozkopávali, zahrabávali a stálo to celú zimu. Teraz pred
niekoľkými týždňami osadili skriňu. Ten trávnik je zničený a nerastie tam tráva preto žiadam,
aby to bolo dané do pôvodného stavu a vysiali tam trávu, tak ako to bolo pred tým.
VMČ č. 2 žiada oslovit' tých, ktorý realizovali pokládku optických káblov, aby tam dosiali

trávu.
pán M. M. (adresa je u sekretára VMČ)
•••.. Ul. Fučíkova - plánuje sa niečo riešiť v rámci dopravy na tejto ulici? Každú chvíľu je tam
dopravná nehoda na križovatke ul. Fučíkova - Októbrová. Chodí tam dosť veľa detí aje len
otázkou času, kedy sa niekomu niečo stane. Rozprával som sa aj s ľuďmi, ktorí tam bývajú
a navrhujeme, aby tam bola znížená max. rýchlosť na 30 km/h a taktiež navrhujeme, aby tam boli
položené spomaľovacie retardéry alebo vyvýšená križovatka. Boli požiadavky, aby sa to tam
zjednosmemilo, ale bol som na polícií aj na meste a zistil som, že je to zamietnuté. Žiadam, aby
sa to vyriešilo čo najskôr. V minulom roku tam boli 5 nehody, tento týždeň tam bola ďalšia
nehoda a ak by som nemal plot, tak mám auto v dome.

Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, člen VMČ
•••.. Po tejto ceste vodiči jazdia rýchlo a vyhýbajú sa tak, že vychádzajú na chodníky. Chodci
musia aj uskočiť, aby ich nezrazilo auto.

VMČ č. 2 žiada osadit' mechanické zábrany, resp. kameninové kvetináče na chodník na ul.
Fučikovej, ktoré by zabránili vychúdzaniu áut na chodník a taktiež by ich to spomalilo.
pani A. K. (adresa je u sekretára VMČ)
•••.. Ul. Terchovská - niekedy na ulici bola 40-tka, teraz tá značka zmizla. Neviem, či vtedy keď
robili kanalizáciu. Taktiež tam bol zákaz státia. Žiadame, aby tie značky boli naspäť osadené aj
z jednej aj z druhej strany. Dnes ráno 20 áut z Vydumanca a nevyhne sa vám. Tvoria sa tak
kolóny. Bol by problém vrátiť tie značky späť?
VMČ č. 2 žiada osadit' spomínané značky na Terchovskej ulici.

pán Š. DŽ. (adresa je u sekretára VMČ)
•••.. Ul. Terchovská - konečne začali aj na tejto ulici čistiť kamienky po zime. Dnes som ráno
odchádzal z domu a videl som tam pripravený mechanizmus ľudí s lopatami. Urobili krásne
kôpky - neviem načo. Autá prechádzajú a prejdú tiež po kôpkach, vietor to rozfúkava. Čiže nemá
F - MsÚ/SP-0l/26/1
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to žiaden efekt. Ul, Ku Kyslej vode - teraz je rozšírená tá cesta. Boli tam kriaky, tie sa odstránili,
ale kamienky tam nechali, Čiže zase sa to bude roznášať. Už keď tam bol ten mechanizmus, tak
to mohli upratať.
~Odvodnenie Terchovskej - pred tromi rokmi tam robili a skončili pri tej Yvlonke (Terchovská
- Ku Kyslej vode). Keď je prietrž mračien všetky kamienky, bahno steká po ceste aja ho mám
na plote. Ak by ulice častejšie čistili, nebolo by to až také strašné.

~ Semafóry - keď vychádzate z Horárskej a odbočujete k Zimnému štadiónu doľava alebo
doprava, tak sa nedočkáte, aby ste mohli odbočiť. Interval nastavenia je o ničom. To isté je, keď
odbočíte na výpadovku na Košice - mala by tam byť zelená vlna. Tak isto to platí pre
odbočovací pruh k Mestskej hale - tam tiež stojíte, je tam veľmi krátky interval - prejdú len 2-3
autá a niekedy len jedno. Celé je to zle nastavené.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský,člen VMČ
~ Neviem, ako mohli p. Sopkovi dať povolenie na výstavbu RD 5 m od cesty. Mal si postaviť
menší dom alebo úzky a vysoký, keď mal malý pozemok. Pre niekoho pravidlá, normy,
nariadenia platia a pre niekoho nie.
pán P. Č. (adresa je II sekretára VMČ)
~ Mestská časť Vydurnanec - máme tam problém s motokrosom, ktorý je tam postavený na
čierno. Už sme to riešili v minulom roku. Bol tam prísľub, že to dajú do pôvodného stavu. Nič sa
tam neurobilo. Motorky tam ďalej jazdia. Chceli by sme vedieť, čo s tým mesto urobilo lebo
dodnes nám neprišla žiadna odpoveď. Bola tam aj štátny stavebný dohľad a chceli by sme vedieť
aké dôsledky vyvodilo mesto. Vybudovala to Eurovia a riaditeľ sľúbil, že to dajú do decembra
(minulého roka) pôvodného stavu.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský,člen VMČ
F - MsÚ/SP-O 1/26/1
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•••. Vydumanec - cesta patrí na VÚC, stále nás takto odbíjajú, preto chceme požiadať, aby ste
zatlačili na VÚC-ku, ved' preto sme vás volili, aby ste pre nás niečo urobili. Je to jediná mestská
časť, kde nemáme chodník. Dieťa, tam nemôžete pustiť samé. Stala sa tam tragédia, keď tam
bolo usmrtené dieťa.
•••. Zastávka MHD na Vydumanci - bola tam osadená plechová zastávka. Žiadame o presklenú
zastávku. Starší ľudia si sadnú do zastávky, keď prší tak sa tak človek schová a keďže je na
znameníe, tak sa stane, že vodič nezastaví lebo si myslí, že na zastávke nikto nie je. Taktiež
žiadame, aby zastávka nebola "na znamenie".

•••. Žiadame, aby tam bol aspoň prechod pre chodcov a osadená značka, že je tam prechod, aby
sme mali aspoň trochu istoty, že ak vystúpime z autobusu, tak môžeme kľudne prejsť na druhú
stranu lebo tam jazdí kamión za kamiónom.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, člen VMČ
pani A. M. (adresa a tel. kontakt je II sekretára VMČ)
•••. Ako je to s tou kanalizáciou na ul. Pod Wilec hôrkou (informácia je uvedená na prvej strane
tejto zápisnice).
•••. Čistenie ul. pod Wilec hôrkou - boli raz, tak dúfam, že budú chodit' častejšie .
•••. Ul. Pod Wilec hôrkou - chcela som sa opýtať na tie spomaľovače alebo zníženie rýchlosti na
tejto ulici (požiadavka prednesená v marci V2-63-20 19).
pán J. M. (adresa je II sekretára VMČ)
•••. Včera som bol na MsZ a vystúpil som z problémami, ktoré odzneli aj na výbore. Hovoril som
o situácii Za Kalváriou, Vydumanci, Cemjate, Wilec hôrke. Jediná odpoveď bola od poslanca p.
F - MsÚ/SP-O 1126/1
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Dupkalu, ktorý hovorilo Cemjate a o chýbajúcich chodníkoch a že drží palce našim poslancom,
aby tie chodníky dostali. Ja som ešte na prvom pracovnom zasadnutí MsZ žiadal, aby poslanci
dostali autobus a išli si pozrieť komunikácie v meste, kým budú schvaľovať rozpočet. Včera som
sa dozvedel, že rozpočet vypracovalo mesto bez konzultácií s poslancami.
~ Chcem sa spýtať - bývalý správca svetelnej signalizácie dostane peniaze, keď nerobil údržbu
svetelných signalizácií? Alebo už ich dostal a bude ich mesto vymáhať späť? Chcem to vedieť,
lebo sme sa na to skladali všetci a niekto dostal peniaze za nič.
~ V minulom roku sme spísali petíciu ohľadom opravy vnútornej cesty na Odborárskej ulici 220. Dostali sme list od p. prednostky Dolhej, že do konca roka 2018 táto oprava bude
zrealizovaná. Je apríl a do dnešného dňa tam nebolo ani zakopnuté. Peniaze na to boli vyčlenené.
~ Chcem poprosiť našich poslancov, aby žiadali úrad o to, aby sa uskutočnil taký výjazd
poslancov autobusom po jednotlivých mestských častiach.
~ Pred pár rokmi škola vyrúbala topole, ktoré boli staré a bola zaviazaná, aby namiesto nich
zasadila nové stromčeky. Škola ich zasadila, ale ani jeden stromček tam nie je. Pre troma rokmi
bola víchrica, ktorá polámala stromy pri MŠ. Tie sa zrezali a položili sa k ihrisku ZŠ. Pracovníci
prechádzali s mechanizmami a samozrejme aj po stromčekoch. Preto chcem, aby mesto (nie
škola) posadilo stromčeky namiesto tých zničených lebo škola si svoju povinnosť splnilo.
~ Na ul. Obr. mieru bola značka "smer Košice" (viď fotodokumentácia). Tá značka je vyhodená
pri bytovom dome. Keďže sa to tam rekonštruuje nemusí byt' osadená, len nech ju niekam
odložia, aby nezmizla.

--_.

~ Požiadavka o zaslanie informácie - koľko kilometrov ciest a chodníkov je v jednotlivých
mestských častiach.
Poslanci VMČ č. 2 žiadajú o doručenie týchto informácií mailom alebo do poslaneckej
schránky.
F - MsÚ/SP-O 1/26/1
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pani Z. B. (adresa je

II

sekretára VMČ)

~ Mesto platí správcovi komunikácií za monitoring - robí ho každý mesiac a kontroluje to
niekto? Je treba vyvolať diskusiu aby vám poslancom bol predložený mesačný monitoring,
v ktorom bude popísaný stav komunikácií. Veď ak niekto berie každý mesiac peniaze za niečo,
tak by mal byť z toho výstup a na úrade by to mali odkontrolovať.
~ Za "Zelenú vlnu" sa niekomu zaplatilo 200 000 €. Prečo firma neupozomila, že zariadenia
CSS sú zlé. Treba preveriť, či nešlo o mrhanie verejnými prostriedkami.

pán P. B. (adresa a je II sekretára VMČ)
~ Vrátim sa k tomu, čo tu bolo povedané, že na 3 mesiace má byť zatvorený most na ul.
Levočskej. Je to už uatvorené alebo sa ešte o tom bude diskutovať? Požiadavka o zaslanie
informácie, ako bude zabezpečená doprava počas uzávierky mosta.
~ Ul. Fučíková - možno by pomohlo k zlepšeniu dopravnej situácie, aby si cez túto ulicu vodiči,
ktorí idú do Popradu ne skracovali cestu, ak by pri LIDL-i bola osadená dopravná značka "Zákaz
odbočenia" doľava (smer Poprad). Z ulice M. Čulena by sa dalo ísť len na sídl. III a odbočiť
doprava. Určite by to pomohlo.
~ Údržba ciest a chodníkov - 5-6 mesačný interval je nepostačujúci. Ulice po zime nie sú
vyčistené. Prehodnotiť frekvenciu čistenia.

pani V. B. (adresa je

II

sekretára VMČ)

~ Bio odpad - minulý týždeň sa mi stalo to, že prišli pre kontajner a chcel som do neho presypať
z vreca a nechceli to zobrať. Volal som riaditeľovi TSmP a ten mi povedal, že ak si občan sám
presype, ta to musia zobrať.
~ Ulica Átriová 1-4 - je tam postavený prístrešok plný dreva. Žiadali sme o jeho odstránenie.
Opätovne apelujem, aby Stavebný úrad začal konať.
~ Ulica Átriová - je tam odparkovaný poškodený karavan, ktorý bráni prejazdu smetiarskému
autu.
~ Autobus SAD, ktorý zváža deti zo Župčan zastavuje na zastávke na ulici M. Čulena. Deti,
ktoré z neho vystúpi prebiehajú cez cestu. Autobus aj tak zatáča na ul. Čsl. armády, tak nech ich
vyloží na tej zastávke (pri ihrisku), aby deti už nemuseli prechádzať cez cestu (viď foto).

pán M. K. (adresa je II sekretára VMČ)
~ Ul. Za Kalváriou 90 - upratovali komunikáciu po zime od posypového materiálu a tak, že
narobili kôpky, ktoré dodnes neodpratali.
~ Výstavba diaľnice - razia tunel a nainštalovali tam asi odsávanie. Ventilátory bežia celú noc.
My, čo tam bývame sa nemôžeme vyspať. Máme pocit, ako by nám tam krúžili vrtuľníky.
Neplatí nočný kľud?
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STANOVISKÁ a POŽIADAVKY VMČ č. 2:
1.

M/15245/2018 (Alena Buzgôová)
Žiadosť o odkúpenie RD súp. č. 4193 na pozemku parc. č. KNC 6616/42, pozemok parc. č.
6616/71, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 234 m2, pozemok parc. č. KNC 6616/42,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 320 m2, LV č. 10662, k. ú. Prešov, ul. Pražská za účelom
vysporiadania cyklistického areálu.
K tejto žiadosti VMČ č. 2 zaujal svoje stanovisko na marcovom zasadnutí a je uvedené
v marcovej zápisnici, ktorá je zverejnená.
2.
OSMM/4507/2019 Alena Buzgôová)
Žiadosť o zaujatie stanoviska k návrhu uzavretia zámennej zmluvy pozemkov parc, č. KNC
14835/21, ostatná plocha o výmere 6716 m2 a parc. č. 9819/36, vodná plocha o výmere 2946
m2, na ul. Východnej, parc. č. KNC 3295/2, zast. plocha a nádvoria a výmere 592 m2 na ul.
Solivarskej vo vlastníctve mesta Prešov za pozemky parc. č. KNC 32/11 o výmere 10m2 a parc.
č. KNC 8464/18 o výmere 880 m2, ostatná plocha k.ú. Prešov vo vlastníctve spoločnosti
ProjectConsulting, s.r.o. Prešov.
VMČ Č. 2 so zámenou pozemkov súhlasí, ale k podmienke stiahnutia žaloby sa nevyjadrujeme
z dôvodu, že nepoznáme podrobnosti.

V závere Mgr. Jaroslava Kutajová, predsedníčka VMČ č. 2 poďakovala všetkým prítomným za
účasť a informovala, že najbližšie zasadnutie VMČ č. 2 sa uskutoční dňa 2.5.2019 o 17:00 hod.
na obvyklom mieste - v jedálni ZŠ Čsl. armády na ul. Odborárskej.

Mgr. Jaroslava Kutajová
predsedníčka VMČ č. 2

Mgr. Jana Grešová
zapisovateľka VMČ č. 2

V Prešove dňa 12.4.2019
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