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VÝBOR V MESTSKEJ CASTI č. 5

Mesto Prešov

.

Z Á P I S N I C A č. 10- 5/2018
z 46. zasadnutia Výboru mestskej časti č. 5 Solivar- Sol'ná Baňa- Šváby, ktoré sa konalo
dňa l. októbra 2018 (pondelok)
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Čas konania:
18,00 h - 20,00 h
Miesto konania: Kultúrne stredisko PKO, ul. Švábska 27, Prešov- Solivar

Program:

l. Otvorenie
2. Prijímanie a vybavovanie požiadaviek <?ťš-anov..VMČ..č ,..S~·-·-~--·--3. Požiadavky, podnety a informácie VMO ~ ~TO PREŠOV Mestský úrad v Prešove 1
4. Stanoviská VMČ
Čfslo sp isu:
6' tJ
Ro gis!r. znafka:
t7~~ /
5. Záver
.
Znak a lehoi :J l

l

Došla:

8 ·-10- 2018

-

ulože'Ya:

/1-ió

K bodu l programu:
v

Prnohy:

f YldenW čfslo došlej r;ošty:
v

-

-

Vvb~vuja:
0 q 6'

150

-
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'Jo 18
~*"-~·.....-..,. , ";'"":"

Zasadnutie VMC č. 5 otvoril a viedol predseda VMC č. 5 Solivar, Soľná Baňa, Sváby Ing.
Ľudovít Malaga, ktorý v úvode privítal prítomných občanov, kolegov poslancov- členov VMČ
č . 5,
zapisovateľku VMČ č . 5 PhDr. Moniku Bujňákovú a p. Ladislava Kmeca, zástupcu
mestskej polície Sekčov, Solivar. Pripomenul, že je to predposledné zasadnutie poslancov VMČ
č. 5 v tomto volebnom období, ďalšie sa uskutoční 6. novembra 2018 v utorok v KS PKO, ul.
Solivarská 80, Solivar o 18- tej hodine.

K bodu 2 programu:
p. N.L.
- žiada riešiť dopravnú situáciu na Soľnobanskej ul. Súčasný stav je neúnosný, ohrozujúci život
chodcov. Z dôvodu, že vodiči motorových vozidiel nedodržiavajú rýchlosť, je potrebné prijať
opatrenia na spomalenie dopravy na tomto úseku. Navrhol napr. v rizikovom úseku komunikácie
ul. Soľnobanská pri Soľnobanskom cintoríne, umiestniť z oboch strán semafor s meračom
rýchlosti, ktorý je účinný, taktiež figurína policajta by bola čiastočne účinná. V niektorých
obciach a mestách na Slovensku sa využívajú tieto opatrenia.

Predseda VMČ č. 5 Ing. Ľudovít Malaga - odpovedal na daný problém a situáciu a o.i. prečítal
odpoveď s vyjadrením z OR PZ ODI v Prešove, ktorá 8.7.2018 došla k podobnej požiadavke
dodržiavania rýchlosti na ul. Švábskej (príloha zápisnice č. 1).
Poslanci VMČ č. 5 žiadajú, aby MsÚ v Prešove vyzval správcu komunikácie SaÚC PSK
riešit' danú požiadavku a situáciu účinnými opatreniami pre dodržiavanie rýchlosti zo strany
vodičov motorových vozidiel na ul. Soľnobanskej.
p. P.S.
- žiada podať informáciu o stave riešenia požiadaviek súvisiacich s rozširovaním Solivarskej ul. ,
a to s riešením vjazdov a výjazdov z Okrajovej ul. na Solivarskú, a naopak a odhlučnenia
Solivarskej ul.
F- MsÚ/SP-01/26/1
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Predseda VMČ č. 5 Ing Ľudovít Malaga - prečítal odpoveď na požiadavku č. V5-117-2018 ,
v ktorej sa okrem iného uvádza: "Odbor dopravy a ŽP berie na vedomie predmetnú požiadavku.
Investorom stavby rekonštrukcie Soliarskej ulice ako cesty III. triedy je Prešovský samosprávny
kraj , ktorý je jej majetkovým správcom. Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie, ktoré je
právoplatné. Účastníci územného konania mohli vzniesť svoje požiadavky v územnom konaní.
Každý nový objekt, ktorý by pribudol v projektovej dokumentácii pre stavebné konanie nemôže
byť schválený, lebo nebol riešený a povolený v územnom konaní." Ďalej oboznámil prítomných
s obsahom stretnutia, ktoré inicioval a absolvoval k danej pripravovanej výstavbe na ul.
Solivarskej s riaditeľom Krajského úseku SaÚC PSK a obchodným námestníkom. Predseda VMČ
č . 5 pripomenul, že administratíva mesta Prešov má bezodkladne dodržiavať schválené uznesenie
poslancov MsZ v Prešove vo vzťahu k výkupu pozemkov, projektovaného riešenia rekonštrukcie
ul. Solivarskej a pripomienok občanov bývajúcich v dotknutom území budúcej výstavby.
Poslanci VMČ č. 5 trvajú na svojej požiadavke uvedenej v Zápisnici zo zasadnutia VMČ
konaného dňa 6. augusta 2018, a to zorganizovať stretnutie zástupcov investora, zástupcov
VÚC PSK, zástupcov mesta Prešov, poslancov MČ č. 5 zástupcov zhotovitel'a PD
a dotknutých občanov k požiadavkám vzťahujúcim sa k rozšíreniu Solivarskej ul.
- žiada skontrolovať proti zápachovú klapku na ul. Okrajová 3, či je v súlade s normou. Žiada
písomnú odpoveď.
p. P. Š.
- žiada podať informáciu, či pri budovaní cyklochodníka zo Solivaru na Sigord sú plánované
odstavné plochy, prístupové trasy a pod.
- žiada podať informáciu o možnosti vybudovania kanalizácie na ul. Gápľovej
Predseda VMČ č. 5 Ing. Ľudovít Malaga - prebehli rokovania medzi VVS, a.s. a mestom Prešov
ohľadom dobudovania kanalizácie v časti spojnice ulíc Gápľová - Čipkárska. Bolo dohodnuté, že
na náklady mesta Prešov bude do konca tohto roku spracovaná PD a následne na budúci rok VVS,
a. s. začne s budovaním kanalizácie.
K cyklochodníku zo Solivaru na Sigord uviedol, že projekt sa realizuje na základe výzvy
z fondov EÚ, je nemenný a následné aktivity a napájania na cyklotrasu budú realizované
v ďalšom období.
p. N. J.
- pod'akovala poslancom VMČ, že na základe jej požiadavky zabezpečili vyčistenie verejného
priestranstva od konárov a pod., za objektom Zdravotného strediska mesta Prešov na Šváboch
pri obratisku vozidiel zdravotnej techniky.
- žiada o doplnenie zelene na sídlisku Šváby.
-žiada odstrániť burinu pri živých plotoch na sídlisku Šváby.

K bodu 3 programu:
Poslanci VMČ č. 5 žiadajú MsÚ
-zabezpečit' účast' pracovníkov MsÚ v Prešove s projektmi -(odboru hlavného architekta,
stavebného úradu, projektanta) k problematike výstavby obytného súboru Stavenec
a križovatky Solivarská- Arm. gen. Svobodu- Švábska na zasadnutí výboru 6. novembra

2018 (utorok) o 18- tej hodine v KS PKO ul. Solivarská 80 v Solivare.
F - MsÚ/SP-01 /2611
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- spracovať PD na spomalenie dopravy pri vjazde do Solivaru z Teriakoviec a Ruskej Novej V si
(ul. Soľnobanská).
- upraviť obrubníky pri vjazde do rodinných domov na ul. Švábska l ,3
- vyrezať stromy na ul. Zlatobanskej na konečnej zastávke linky MHD č. l pri obratisku
-opraviť prepadnutý kanál na začiatku ul. Pekná (nad ZŠ Važecká), za trhoviskom (havarijný stav)
- orezať tuje na sídlisku Šváby
- umiestniť dopravnú značku zakazujúcu vjazd tranzitnej dopravy pri vjazde na kruhový objazd
z Košíc ul. Košická
- pri vjazde do Solivaru zmeniť cestu v križovatke z Ruskej Novej Vsi na hlavnú a cestu
z Teriakoviec na vedľajšiu
Predseda VMČ č. 5 Ing. Ľudovít Malaga

Podal informáciu o Harmonograme pristavenia vel'koobjemných kontajnerov (VOK) v mestskej
časti č . 5 pre jesenné upratovanie 2018:
od 03.10.2018
Lokalita Sídlisko Šváby
Janáčkov a -

stred ulice
Royova - Soľná
Urxova- koniec ulice
Švábska 26-36 /parkovisko/
Švábska 51
Švábska 78
Jiráskova

l
l
l
l
l

Spolu pristavených VOK

7ks

l ks
ks
ks
ks
ks
ks
l ks

Lokalita Solivar
Soľnobanská,

pri kostole

Pri hati 8
Solivarská, pri kostole
Ľ . Podjavorinskej , roh ulice
križovatka Pod Hrádkom - Suvorovova
Pod Hrádkom 27
Čipkárska, pri kríži
križovatka Smetanova - Kysucká
križovatka Smetanova - Palárikova
križovatka Okrajová -Kraskova
Spolu pristavených VOK

l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
10 ks

Celkom pristavených

17 ks

Doba pristavenia VO K-ov počas jesenného upratovania bude na dobu max. 7 dní.

F - MsÚ/SP-01 /26/1
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Do rozmiestnených VOK-ov môžu obyvatelia

ukladať:

Objemný odpad z domácností a verejných priestranstiev:
nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu ....
Do rozmiestnených VOK-ov nemôžu obyvatelia ukladat':
Biologicky rozložiteľný odpad :
-tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti , ovocie, zvyšky zeleniny.
Tento odpad môžu obyvatelia bezplatne uložiť na zberné dvory v areáloch TSmP, a.s. na
Bajkalskej 33 a Jesennej 3 v Prešove.
Biologicky

rozložiteľný

odpad - konáre, môžu obyvatelia

uložiť vedľa

kontajnera.

Ostatné odpady:
- akumulátory, autobatérie, žiarivky, oleje, obaly z farieb, chladničky, mrazničky , práčky,
sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače , osobné počítače .. .
môžu obyvatelia bezplatne uložit' na zberné dvory v areáloch TSmP, a.s. na Bajkalskej 33
a Jesennej 3 v Prešove.
Ostatné odpady:
- textil, knihy
môžu obyvatelia bezplatne
v Prešove.

uložiť

len na Zberný dvor TSmP, a.s. na Bajkalskej 33

Kontakty - informácie a požiadavky na doplnenie VOK-ov:
TSmP, a.s.:

stredisko OHVÚ

051/77 329 20

Rudolf Bajus
dispečer dopravy

0918 877 791

K bodu 4 programu:
Zaujatie stanoviska VMČ č. 5 - stanovisko k žiadosti č. OSMM/10638/2018 zo dňa
24.07.2018 o odkúpenie pozemku parc. č. KNC 1292/2 (KNE 1364/291, 478/2), k.ú. Solivar,
lokalita ul. Tajovského.
VMČ č. 5 súhlasí s odkúpením. Žiada oslovit' suseda z ul. Kukučínovej a vyjasnit' majetkovo
právne vzťahy.
Zaujatie stanoviska VMČ č. 5- stanovisko k žiadosti č. OSMM/7822/2018 zo dňa 23.07.2018
o odkúpenie pozemku parc. č. KNE 1273/241 o výmere 100 mŽ, k.ú. Solivar, lokalita ul.
Smetanova.
VMC č . 5 súhlasí s odkúpením.

F - MsÚ/SP-0112611
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Zaujatie stanoviska VMČ č. 5 - stanovisko k žiadosti č. OSMM/3366/2018 zo dňa 21.02.2018
o odkúpenie pozemku parc. č. KNC 2600174 o výmere 595 ml, k.ú. Solivar, lokalita ul. Sol'ná.
VMČ č. 5 hlasovaním nezaujalo stanovisko.

K bodu 5 programu:
V závere predseda VMČ č. 5 Ing. Ľudovít Malaga pod'akoval všetkým prítomným za účast' a
informoval, že najbližšie zasadnutie VMČ č. 5 Solivar, Sol'ná Baňa, Šváby sa uskutoční dňa
6. novembra 2018 ( !!! UTOROK) o 18,00 h. v Kultúrnom stredisku PKO, ul. Solivarská
80, Prešov - Solivar.
ll
t.

V Prešove dňa4.10.2 0 1 8

-c

Ing.

Zapísala :
PhDr. Monika Buj ňáková
sekretár VMČ č. 5

F - MsÚ/SP-01/26/1

Ľudovít MALAGA
predseda VMČ č. 5
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OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU
V PREŠOVE
Okresný dopravný inšpektorát
Vajanského č . 32, 081 08 Prešov

•

•
Ľudovít Malaga
ludo.malaga@gmail.com

•

•
Váš list číslo /zo

dňa

12.7.2018

Naše číslo
ORPZ-PO-ODI-239-00 112018

Vybavuje
pplk. JUDr. Marián

Be zdeň

Prešov
18.7. 201 8

Vec
Podnet občanov bývajúcich v blízkosti ul. Švábskej - odpoveď
Dňa 12.7.201 8 som od Vás obdŕžal email s prosbou o riešenie problematiky dodržiavania
rýchlosti vodičmi motorových vozidiel, počas prejazdu cez Šváby, hlavne v nočných hodinách.
Po doručení Vášho podnetu okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Prešove vykonal
dopravno-bezpečnostnú analýzu ul. Švábskej v Prešove s cieľom podrobného zistenia dopravnej
nehodovosti v danom úseku a zistenia plánovania našich hliadok do daného úseku, nakoľko pri
plánovaní dohľadu sa vychádza z analýzy dopravno-bezpečnostnej situácie v príslušnom územnom
obvode a požiadaviek na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na konkrétny deň
a obdobie. Hlavne sa prihliada na miesto a č as najčastejšieho výskytu dopravných nehôd a ich príčin .
Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Prešove daný úsek komunikácie ul. Švábskej
v Prešove neeviduje ako nebodový.
Za 6 mesiacov roka 2018 v danom úseku evidujeme 3 dopravné nehody z celkového počtu
308 evidovaných dopravných nehôd na teritóriu OR PZ Prešov. V danom úseku za 6 mesiacov roka
2018 nebola žiadna osoba usmrtená, ani ťažko zranená a 2 osoby boli zranené ľahko .
Aj napriek tomu sa danej problematike venujeme s cieľom zlepšenia dopravno-bezpečnostnej
situácie. Z uvedeného dôvodu naše hliadky v uvedenom úseku mesačne vykonávajú zhruba 18
kontrol. Výkon služby je zameraný hlavne na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti vodi čmi
vozidiel a taktiež povinnosti vodičov voči chodcom.
Okresný dopravný inšpektorát OR PZ Prešov, aj naďalej bude v rámci svojich možností
prijímať opatrenia v danej veci a bude vykonávať meranie rýchlosti jazdy vodičov aj vo Vami
opísanom čase .

pplk. JUDr. Marián

Bezdeň

riaditeľ

OKRESNE
R IADITEĽST VO

POLI CAJNtH O ZBO RU
V PRE ŠOVE

Telefón
+42 1/96 1803500

Fax
+42 J/96 1803509

E-mail
marian.bczdcn@minv.s k

Inte rn et

www.minv.sk

!CO
0073 5850

