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Mesto Prešov
ZÁP l S N lC A č. 5- 7/2019
z 8. zasadnutia Výboru mestskej časti č. 5 Solivar - Soľná Baňa - Šváby,
ktoré sa konalo dňa 1. júla 2019 (pondelok)
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Čas konania:
18.00 h- 20.45 h
Miesto konania: Kultúrne zariadenie PKO, ul. Solivarská 80, Prešov- Solivar
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Prijímanie a vybavovanie požiadaviek občanov VMČ č. 5
Požiadavky, podnety a informácie VMČ č . 5
Stanoviská VMČ
Záver

K bodu 1 programu:
Zasadnutie Výboru mestskej časti č. 5 otvoril a viedol predseda VMČ č. 5 Mgr. Peter
Krajňák , ktorý v úvode privftal prftomných občanov , kolegov poslancov - členov VMČ
PaedDr. Miroslava Benka, Ing. Ľudovíta Malagu a zároveň ospravedlnil neúčasť JUDr.
Vladimíra Fefbabu. Privítal tiež zapisovatel'ku VMČ č. 5 Mgr. Janku Hnatovú a Bc.
Ladislava Kmeca , zástupcu mestskej polície Sekčov. Predseda VMČ č. 5 na úvod
informoval o posledných aktivitách členov výboru.
K bodu 2 programu:
Pán S. G.
-žiada opraviť výtlky na ul. Chalúpkovej, sú tam

veľké

diery a poškodil si na nich vozidlo.

Pán P.G. a M.M a S.Č
- opätovne žiadajú osadenie obrubníkov pozdÍž ul. Zborovskej (po jednej strane cesty
na úrovni bytovky Zborovská 4) z dôvodu zabránenia stekania dažďových vôd
na pozemok, čfm dochádza k podmáčaniu bytovky, alebo zasypanie kanálu, aby
nedochádzalo k vytápaniu bytovky;
- žiada o vyčistenie odvodňovacieho rigolu na ul. Zborovskej pri bytovke v smere
od objektu Ceterní vzhľadom k tomu, že im voda steká až k nehnutel'nosti a následne ju
poškodzuje;
- žiada vykosiť ihrisko na Tajchu a súčasne aj priľahlé parcely;
- žiada na detskom ihrisku v Soľnej Bani (konečná MHD) doplniť chýbajúce herné prvky
a zároveň vykonať obnovu ihriska;
- žiada pokosenie zelene na mestských pozemkoch ul. Zborovská.

Mgr. Peter Krajňák - informoval, že na ul. Zborovskej pred areálom Štátnych lesov bol
urobený odvodňovací kanál a bol daný nový asfaltový kryt. Bola urobená zároveň
odvodňovacia mreža, ktorá je zjavne nepostačujúca a bude nutné opätovne požiadať
o riešenie tejto situácie.
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Ing. Ľudovít Malaga - konštatoval, že je potrebné dokončenie ihriska na Tajchu
a vybudovanie zázemia: sprchy, šatne, kanalizácia. čo sa týka Ul. Zborovská treba
upozorniť občanov, že pri návalových dažďoch kanalizácie nestíhajú odvádzať dažďovú
vodu a aj obyvatelia bytovky musia niečo urobiť ako prevenciu, aby nedochádzalo
k vytápaniu.
PaedDr. Miroslav Benko - oboznámil prítomných občanov, že problém kosenia v celom
meste Prešov nastal kvôli tomu, že "Zmluvu o kosení" štatutár mesta Prešov nepodpísal
v požadovanom termíne. Tým sa prvá etapa kosenia posunula a došlo k sklzu a zároveň
aj problémom, kedy bolo potrebné územie časovo dlhšie kosiť nakoľko je tráva väčšia.
Pán F.P
- žiada opraviť dieru na parkovisku ul. Solivarská 41, ide o havarijný stav, je potrebné
hneď konať, je tam nebezpečenstvo úrazu hlavne pre deti.
Pán J.Č
-žiada informáciu, či je možné žiadať o dotáciu na vydanie knihy "Zvonica" na Šváboch

Mgr. Peter Krajňák - informoval, môže požiadať o dotáciu mesto Prešov - Odbor kultúry
a taktiež môže dať žiadosť aj na VÚC, ale tieto dotácie môže žiadať až na rok 2020.
Odporúča zájsť na jednotlivé odbory a informovať sa o aktuálnych výzvach.
Pán T.K.
- opätovne žiada doplniť osvetlenie na Soľnobanskom cintoríne a vybudovanie chodníka ;
-žiada odstrániť rastliny ťahajúce sa po plote lemujúce cintorín;
-žiada polievanie komunikácii na Solivare pri vysokých teplotách.

Malaga - informoval, že Soľnobanský cintorín sa bude upravovať. Budú sa
doplňať svetelné body, urobí sa chodník a zároveň sa presunie zásobník vody.

Ing.

Ľudovít

Mgr. Peter Krajňák - informoval, že bude stretnutie s riaditeľom Technických služieb
a dohodne sa plán prác na cintoríne Soľnobanskom a aj Zlatobanskom.
Pán D.K
-žiada častejšie kontroly Mestskej policie kamiónov prechádzajúcich ul. Švábskou , ktorá
je veľmi frekventovaná;
- žiada riešiť kanalizáciu nakoľko pred cca 12 domami na ul. Chalupkovej sa pri
prívalových dažďoch hromadí voda (od domu č.54); stekajúce vody z ul. Royova Švábska - Janáčkova až na ul. Chalúpkovu; kanalizácia nestíha odvádzať povrchovú
vodu .
Pán V.V
- žiada informáciu či firma SADEX má na starosti všetku zeleň a zároveň by sa chcel
informovať, prečo mesto Prešov nespolupracuje pri úprave zelene so Strednou odbornou
školou lesníckou v Prešove;

9

Strana:

VÝBOR MESTSKEJ ČASTI Č . 5

3/3

Mesto Preäov
-žiada orezať stromy aspoň nad chodníkmi aby sa dalo prechádzať na ul. Švábskej a
ul. Royovej
-žiada zabezpečiť postrek na Šváboch postrek proti voškám;
-žiada firmu, ktorá má na starosti reklamný pútač pri zastávke MHD Švábska, aby ho
opravila.
Predseda VMt žiada o zabezpečenie orezu stromov na sldlisku Šváby a to hlavne nad
chodnlkmi.

K bodu 3 programu :
Poslanci VMČ č. 5 žladalú Msú:
V čo najkratšom ča s e odstrániť havarijné stavy na miestnych komunikáciách a to:
- na ul. Švábska č. 22 pred Kvetinárstvom zasypať prepadnutý kanál;
na ul. Švábska pri zastávke MHD pred Poštou Šváby zasypať prepadnutý kanál;
- na ul. Solivarská 4 1 opraviť prepadnutý kanál;
- na ul. Zborovská vyčistiť kanalizáciu a kanál;
- a ul. Pri Hati 7 prepadnutý kanál, asi upchatý- neodteká voda;
- na ul. Chalúpkova opraviť viaceré výtlky- došlo k poistnej udalosti a poškodeniu auta;
- žiada pokosiť futbalové ihrisko na Tajchu (hracia plocha) a taktiež priľahlý pozemok;
oprava schodov na ul. Švábska k zdravotnému stredisku;
- oprava schodov na ul. Solivarská pri zastávke MHD k Bilingválnemu gymnáziu;
- žiada na ul. Važecká č . 1 O častejšie vysypáva nie kontajnerov s triedeným odpadom
a to hlavne plasty a papier.
- v rámci projektu: "Chodnik a cyklochodník ul. Zlatobanská a ul. Pod Hrádkom" využiť
schválené fin a nčné prostriedky vo výäke 100.000 € na túto stavbu -výstavba
chodníka; v prípade , že nebude možné túto sumu v roku 2019 vyčerpať, žiadame
pripraviť rozpočtové opatrenie a použiť túto sumu pre pripravené stavebné akcie na
území VM Č č. 5 Solivar-Soľná Baňa-Šváby .
K bodu 4 programu
Zaujatie stanoviska VMČ č. 5:
- stanovisko k žiad osti OSMM/5702/2019 zo dňa 07.05.2019 o odkúpenie pozemku
parc. č. KNC 2112 a 2113 k. ú. Solivar v lokalite ul. Tokajícka.
VMČ č. 5 neprij al súhlasné stanovisko

K bodu 5 programu
Predseda VMČ č. 5 poďakoval všetkým pritomným za účast' a informoval, že
najbližäie zasadnutie VMČ č . 5 sa uskutočni dňa 05.08.2019 o 18:00 hod. v Kultúrnom
,. /
----:·,
stredisku PKO, ul. Švábska 27, Prešov- Solivar.
/

V Prešove

dňa

02.07.2019

Zap/sala: Mgr. Janka Hnatová, sekretár VMC ~- 5

./

....

Mgr. Peter

Krajňák,

predseda VMČ č . 5

