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Výboru v mestskej

-

Prítomní:

ZÁPISNICA

podľa prezenčnej

časti č.

2, ktoré sa konalo

dňa

07.06.2018

listiny

Zasadnutie výboru v mestskej časti (VMČ) otvoril a viedol Ing. Richard Drutarovský,
predseda VMČ , ktorý v úvode privítal prítomných obyvateľov, členov VMČ Mgr. Jaroslavu
Kutajovú, JUDr. Reného Puchera a zástupcu Mestskej polície p. Compeľa. Následne predseda
VMČ oboznámil prítomných občanov o došlých odpovediach na požiadavky VMČ ,
vyjadreniach, stanoviskách a taktiež o došlých žiadostiach o zaujatie stanovísk.
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 informoval prítomných občanov o tom, 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.
Tento mesiac bola zapisovateľkou na zasadnutí členka VMČ č. 2 Mgr. Jaroslava Kutajová.

!Diskusia:,
p. Kaščák (adresa a t. č. je u sekretára VMČ)
~Ako a kedy sa vyznačujú priechody pre chodcov v Prešove? Na mnohých frekventovaných
miestach /napr. ul. Požiamická, sídl. III, Šidlovec/ nie sú vyznačené priechody pre chodcov.
~ Chodník Engelsova, ktorý bol tento rok obnovený - nový asfaltový kryt, vôbec sa nedvihli
obrubníky. Chodník ostal šikmý, ako bol aj pred opravou. Bolo niekoľkokrát volané na MsÚ aj
p. Pucherom, sľúbili , že to zariadia, ale nič sa neudialo. Na stavbe nebol žiaden majster, s ktorým
by sa dalo rozprávať, len sami nekompetentní robotníci. Išlo o zbytočne vyhodené peniaze,
keďže problém sa neodstráni!.
~ Výrub brezy a sosny na ul. Engelsová č . l. Už niekoľkokrát požadované a nič sa nedeje. Kde
je zodpovednosť vedúceho odboru?
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ
JUDr. René Pucher, člen VMČ
VMČ č. 2 žiada: Odpovede na požiadavky zaslat' písomne p. Kaščákovi.
p. Michalides (adresa je u sekretára VMČ)
~ Kedy budú vyčistené kanálové vpuste? Počas dažďov je problém s odtekaním vody, a to ešte
nebola poriadna prietrž mrač ien .
~ Koše v meste sa poriadne nevynášajú, sú miesta, kde aj niekoľko dní nie je vysypaný malý
kôš.
~ Ako a kedy sa budú opravovať výtlky? Na jednej ulici je niekoľko výtlkov a opraví sa len
niečo . Prečo sa neopravujú všetky výtlky naraz?
~Keď sa robila obnova asfaltového krytu na ul. Čsl. armády, prečo sa už nemohli urobiť aj
náj azdy na vedľaj šie ulice /ul. Októbrová/?
~ PriNC Centrál kvôli neorezanej tuji nie je viditeľná dopravná značka .
F- MsÚ/SP-01/26/1
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.,.. Vnútroblok ul. Októbrová 34-40 a ul. Marka Čulena 2-6 žiadame o opravu pieskoviska
a doplnenie nového piesku.
.... Na zasadnutí MsZ v bode programu "Vystúpenie občanov" som sa pýtal koľko km ciest je
v jednotlivých mestských častiach a koľko km z tohto bolo v jednotlivých MČ opravených? Do
dnešného dňa som nedostal odpoveď , tak sa to pýtam znova.
.,.. Hovorí sa o rozširovaní ul. Solivarskej , chcem sa opýtať, ako a kde sa bude táto cesta
rozširovať, nakoľko v hornej časti smerom na križovatku Solivar, Sekčov, Šváby sú rodinné
domy, ktoré sú už teraz poškodené, keďže táto cesta nebola určená na takúto záťaž.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ
p. Scholtz (adresa je u sekretára VMČ)
.,.. Kosenie pod Wilec hôrkou - boli kosiť pri žľaboch, ale všetka vykosená tráva ostala
v priekope. Treba prísť vyčistiť priekopy, ako aj dorobiť rigol, ktorý sa minulý rok začal. Treba
dorobiť len drenážnu rúrku, aby bola voda odvádzaná ďalej .
.,.. Z diaľnice sa vyváža hlina na súkromný pozemok, cesta je znečistená a čistenie vyzerá tak, že
všetko blato spláchnu do priekopy.
p. Krajňak (adresa je u sekretára VMČ)
.,.. Bývam na ul. Za Kalváriou v zákrute pri opornom múre. Chodník je tam zarovno s cestou
a každé jedno auto, ktoré ide na stavenisko diaľnice vychádza až na chodník, preto žiadam
o výmenu obrubníkov. Celý dom mám prasknutý a všetky tie autá (domiešavače) chodia až po
chodníku. Za plotom je plyn a je len otázka času, kedy dôjde k nejakému nešťastiu .
.,.. Žiadam rovnako v tejto časti osadiť zrkadlo, aby sa autá nevyhýbali na chodník rovno.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ
p. Džama (adresa je u sekretára VMČ)
.,.. Požiadavka /riešenie problému podl'a prílohy/
.,.. Žiada o urýchlené riešenie výmeny mreže a vyčistenie rigolčeka pod ňou na ul. Ku Kyslej
vode. Mreža sa pri prejazde autami pohybuje a trieska do širokého okolia.
VMČ žiada: Odpovede na požiadavky zaslat' písomne p. Džamovi.
p. Šechný (adresa at. č. je u sekretára VMČ)
.,.. Prišiel sa ako žiadateľ vyjadriť k žiadosti o odkúpenie pozemku na ul. Pražskej. Vysvetlil, že
ide o 82m 2 mestského pozemku medzi súkromnými pozemkami, kde tento pozemok hraničí
s jeho. Uvedený pozemok by chcel odkúpiť na pestovanie zeleniny .
.,.. Na ul. Pražská, smerom k Renojave je slepá ulica a preto žiada osadenie značky slepá ulica.
Viackrát sa stalo, že tam nedopatrením vojde kamión a nevie odtiaľto vyjsť.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ
p. Dajča (adresa je u sekretára VMČ)
.,.. ul. Októbrová- fontána priNC Centrál donedávna fungovala a keď sú teraz tieto horúčavy,
tak nefunguj e. Žiadam za rodiny z okolitých bytoviek, aby sa fontána spustila, ked'že je v týchto
teplých dňoch priestor pri Centrále využívaný.
F- MsÚ/SP-01/26/1
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p. Bulnová (adresa je u sekretára VMČ)
..,.. V prvom rade sa chcem spýtať, kedy bola doručená výboru žiadosť o odkúpenie pozemku na
Terchovskej , lebo v zápisnici je uvedené - VMČ č . 2 do dnešného dňa nedoručil stanovisko a
tento bod nebol posunutý na rokovanie MsZ. V pondelok 11 .06.2018 má byť ďalšie zasadnutieprosím, zašlite svoje stanovisko e-mailom. Zároveň je treba cez kluby lobovať, lebo len kúpou
tohto pozemku vieme vyriešiť, aby obyvatelia tejto lokality nemali zjednosmemenú dopravu, čo
si za 50-ročnú trpezlivosť s trasovaním diaľnice, a napokon i s jej výstavbou nezaslúžia. Je jedno
kedy sa cesta postaví, len nech je pozemok kúpený .
..,..Chcem apelovať na poslancov, aby sa správali hospodárne. Uvediem na príklade. Na
Medvediu ulicu, vysýpanie asf. drťou bolo vyčlenených nar. 2018 cca 15,5 tis. Eur, čo je viac
ako 16 €/1 m2 • JVS robí súvislú údržbu asfaltového krytu za 15 €/1 m 2 - bez obrubníkov.
(Pred rokom bola tiež vysýpaná- nepoznám sumu, vr. 2014 cca 10 000 €). Teda dočasná údržba
je drahšia, ako trvalé riešenie a vyžaduje stále ďalšie prostriedky.
Kryt vozovky, pokiaľ sa nemenia je parametre, sú predmetom údržby, na ktoré netreba stavebné
povolenie .
..,.. Pretože ste sa vyjadrili, že plánovaná komunikácia na Willec hôrke z dôvodu výstavby
kanalizácie sa neuskutoční, VMČ sa zvýšia prostriedky, ktoré navrhujem použiť na riešenie
asfaltového krytu s obrubníkmi v lokalite Kalvária - ulica Ku Kyslej vode (1380 m 2) - cca
30 000 € a ďalšie spravodlivo rozdeliť v lokalite Vydumanec a Cemjata - na miestne
komunikácie s vysporiadanými pozemkami- v majetku mesta.
Zároveň týmto aj reagujem na príspevok Dr. Džamu, že kým na našej ulici nebude asfaltový kryt,
dovtedy bude počas prietrží stekať blato na Terchovskú ulicu.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ
p. Hradilová (adresa a t.č. je u sekretára VMČ)
..,.. Ul. Októbrová 50-58 - žiadali sme vyrúbať stromy kvôli tieneniu a namiesto toho nám
vysadili pred okna ďalších päť stromov .
..,.. Pri rekonštrukcii parkoviska bolo parkovisko vyvýšené a teraz tam stojí voda, žiadame urobiť
nápravu.

STANOVISKÁ a POŽIADAVKY VMČ č. 2:
l.
OSMM/6819/2018 (Ing. Adam) - Žiadost' p. Jaroslava Šechného o odkúpenie pozemku
parc. č. KNC 9485/2 ostatná plocha o výmere 82 m 2 v k. ú. Prešov, lokalita ul. Pražská,
ktorý žiada odkúpiť za účelom pestovania zeleniny.
VMČ č. 2 - súhlasí s odkúpením uvedeného pozemku za predpokladu dodržania účelu
využívania pozemku, ako je uvedené v žiadosti.

2.
OSMM/660112018 (Mgr. Janíková)- Stanovisko k návrhu mestského úradu k odkúpeniu
pozemku parc. č. KNC 6959/2, k. ú. Prešov, lokalita za Kalváriou za účelom riešenia
dopravnej situácie na Terchovskej ulici.
VMČ č. 2 - súhlasí s odkúpením uvedeného pozemku na zriadenie miestnej /prepojovacej/
komunikácie.

F - MsÚ/SP-01/26/1
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3.
VMČ č. 2 žiada Stavebný úrad, aby všetkým čl enom vo VMČ č . 2 boli doručované do
poslaneckých schránok ako aj na emailové adresy pozvánky na všetky územné a stavebné
konania, ktoré sa dotýkaj ú lokality VMČ č. 2.
4.
Členka výboru Mgr. Jaroslava Kutajová požaduj e informáciu kedy bude vyriešená požiadavka
z roku 20 17 pod čís l om V2- 100-2017. Osadeni e prašiaka nemôže predsa trvať rok. Prosím
kontaktovať žiadateľku podľa údajov zo zápisnice.
5.
VMČ č. 2:

l.
a)

konštatuje, že
vo voľbách poslancov mestského zastupiteľstva v roku 2014 získal vo volebnom
obvode č . 2 najvyšší počet hlasov poslanec Mestského zastupite ľstva mesta Prešov Ing. Richard
Drutarovský
b)
predsedom VMČ č. 2 je Ing. Richard Drutarovský, ktorý súhlasí s funkciou
predsedu VMČ č. 2 a ktorý je v súčasnosti predsedom VMČ č. 2.
2.
žiadajú sekretára VMČ č. 2 oznám i ť skutočnosti uvádzané v bode l tohto uznesenia
príslušnému útvaru Mestského úradu v Prešove.
r
''

Ing. Richard Drutarovský
predseda VMČ č. 2
Mgr. Jaroslava Kutaj ová
člen VMČ č. 2

V Prešove di'la 13. 06. 20 l 8

F- MsÚ/SP-Ol /26/1
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Prílohy:
List -PhDr. Štefan Džama vo veci opravy odvodňovacej mreži, čistenia komunikácií po prietrži
mračien

Týmto žiadam o opravu odvodňovacej mreži na pozemnej komunikácii, ktorá sa
nachádza Za kalváriou v Prešove v blízkosti zastávky MHD č. 27 Ku Brezinám na ul.
Terchovskej 14B a Ku Kyslej vode č. l, nakoľko po jej výmene v mesiaci apríl 2018 táto pri
prejazde vozidiel vydáva počas celého dňa neznesiteľný dráždivý zvuk, resp. rezonuje a búcha,
nakoľko nie je dobre ukotvená, čo sa nedá vydržať hlavne v nočných a skorých ranných
hodinách.( jedná sa o druhú mrežu zo západnej strany na križovatke uvedených ulíc )
Z uvedeného dôvodu sa nedá v kľude a v pokoji
relaxovať resp. vykonať odpočinok.

spať

ani iným spôsobom po práci

Uvedenú skutočnosť o opravu som telefonicky nahlásil na MsÚ oddelenie komunálnych
služieb p. Zvolareňovi na č.t. 3100277 ešte dňa 21.05.2018, kde ma ubezpečil, že vec oznámi ako
reklamáciu zhotoviteľovi výmeny a usadenia odvodňovacej mreži. Nakoľko v priebehu dvoch
týždňov nedošlo k jej náprave som dňa 05.06.2018 v čase o 13.46hod. opätovne telefonicky
kontaktoval p. Zvolareňa, ktorý ma ubezpečil, že bude znova urgovať o vykonanie nápravy.
Taktiež ďalej chcem požiadať o pravidelné čistenie komunikácie Za kalváriou na ul.
Terchovskej 14 Ba Ku Kyslej vode č. l, nakoľko po každom väčšom prietrži mračien ostáva na
ceste množstvo štrku, kameňa a nánosu blata, ktorá sa zosúva po krajnici, kde po vyschnutí blata
sa na ceste nachádza prach, špina.
Týmto sú

ustavičné

upchaté prechodové železné otvory resp. kanále, ktoré by mali
zachytávať tečúci prúd vody, ktorý nie je postačujúci. Na ceste resp. pozemnej komunikácií sa
nenachádzajú žiadne zberné kanalizačné otvory, kam by sa táto voda tratila.
Túto skutočnosť a žiadosť k predmetnej veci som podal aj písomne prostredníctvom
internetu dňa 26.08.2016 ( písomnosť tvorí časť prílohy ) a v mesiaci júl 2017 som osobne
komunikoval s pánom poslancom Drutarovským, pričom žiadosť resp. podnet bol evidovaný pod
sp.zn.: V2-lll-2017 VMČ č. 2, zo dňa 13.07.2017 v poznámke ako sťažnosť vyriešená bol
uvedený dátum 21.08.2017.
K prílohe prikladám 3- krát fotografie z uvedenej ulice a žiadosť zo

dňa

26.08.2016.

List -PhDr. Štefan Džama vo veci pPravidelného čistenia komunikácie po daždi
Týmto chcem požiadať o pravidelné čistenie komunikácie Za kalváriou na ul.
Terchovskej 14 B a Ku Kyslej vode č. l, nakoľko po každom väčšom prietrži mračien ostáva na
ceste množstvo štrku, kameňa a nánosu blata, ktorá sa zosúva po krajnici, kde po vyschnutí blata
sa na ceste nachádza prach, špina.

F- MsÚ/SP-01/2611
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ustavičné

upchaté prechodové železné otvory resp. kanále, ktoré by mali
zachytávať tečúci prúd vody, ktorý nie je postačujúci. Na ceste resp. pozemnej komunikácií sa
nenachádzajú žiadne zberné kanalizačné otvory, kam by sa táto voda tratila.
Týmto sú

Bola zrealizovaný nový asfaltový poter, ktorý sa týmto takto znehodnocuje a vytvára
neželaný efekt, nielen z dôvodu vizuálneho ale aj efektívneho. Prach a nečistoty, ktoré sa šíria do
ovzdušia znečisťuje fasádu môjho rodinného domu, okrasné kameňe môjho oplotenia, garážovej
brány, prach je všade na parapetách, sieťkach proti hmyzu, oknách, prach mi bráni vyvesiť aj
vypraté prádlo, ktoré je následne znečistené.
Bolo by vhodné sa prísť pozrieť keď sú búrky aký prílev vody sa na ceste nachádza. Už
v minulosti som na schôdzi mestskej časti Za kalváriou - stretnutia prvý štvrtok v mesiaci ( kde
bol predsedom ešte p. Pucher) poukázal na systémové riešenie tohto problému, kde som bol aj
písomne ubezpečený, že sa bude tento problém riešiť keď sa nájdu finančné prostriedky.
Podľa

môjho názoru a v minulosti čistenie cesty fyzické čistenie pracovníkmi VPP a pod.
nepostačovala , bolo by potrebné zabezpečiť vozidlo teda aj mechanizmus na čistenie ciest
a neči stôt , ktoré bežne vidím v meste.
Žiadosť o vyčistenie som telefonicky nahlásil p. Ferenčíkovej dňa 25 .08.2016 a osobne som

požiadal aj primátorku mesta Prešov v autobuse
o 07.10.

F- MsÚ/SP-01 /26/1
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