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VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č. 7

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
z 10. riadneho zasadnutia výboru mestskej
Prítomní:

podľa prezenčnej

časti č.

7, ktoré sa konalo

dňa

4. 10. 2018

listiny

Zasadnutie Výboru mestskej časti č. 7 otvoril a viedol Ing. Stanislav Kahanec. V úvode
privítal poslancov, zamestnancov MsÚ a prítomných občanov. Zároveň ospravedlnil neúčasť
poslancov PhDr. Marcely Antolovej a PhDr. Martina Ďurišina, PhD.
za Ms Ú Prešov sa zasadnutia zúčastnili:
Bc. Ladislav Kmec - MsP
PhDr. Eva Sirotňáková - zapisovateľka
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p. J. B.
- žiada o opravu chodníka pre peších v úseku pred bytovým domom na Ul. Sibírskej 16 18.
- na novovybudovanom parkovisku vo vnútrobloku Ul. Sibírska 16 - 38 nefunguje
verejné osvetlenie, žiada o jeho opravu.
- žiada o informáciu, či sa neplánuje zastrešenie zastávky MHD Škára, smerom na Solivar.
- za podchodom smerom do vnútrobloku Ul. Sibírska 18 je nedokončené l parkovacie
miesto . Jeho dobudovaním by sa rozšírila kapacita parkovania.
VMČ č. 7 žiada informáciu o stave ukončenia prác, resp. o potrebe vykonania
doplňujúcich prác, na novovybudovanom parkovisku vo vnútrobloku na ul. Sibírskej
16 - 38 a zároveň dáva do pozornosti kompetentným útvarom mesta podnet p. J. B.
k zastrešeniu zastávky MHD Škára.
p. V. Z.
- v mesačníku mesta Prešov je uverejnený článok o vysadení 12 nových stromov vo
vnútrobloku Ul. Sibírskej 16 - 38. Osobne si prešla celý úsek, no žiadnu novú výsadbu
nových stromov nenašla. Chce vedieť na základe akých podkladov bol uverejnený
č lánok, ktorý sa nezakladá na pravde.
VMČ č. 7 dáva do pozornosti redakčnej rady KSM podnet p. V Z. k informácii o 12
novovysadených stromoch v článku uverejnenom v kultúrno-spoločenskom mesačníku.
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pp. D. P., J.P.
- na základe požiadaviek sa začala realizácia úpravy zatápaných parkovacích plôch pred ich
bytovým domom na Ul. Sibírskej 21. Práce sa robia nesúvisle, zo 14 dní sa robilo len 6
dní. Bolo položené podložie, na ktoré sa doložili tvárnice. Firma doviezla aj štrk, ktorý je
stále na kope, tvárnice nie sú zasypané. Pásky ohradzujúce stavenisko sú odstránené,
nevedia či už môžu parkovať na parkovisku. Nové parkovacie plochy oproti starému stavu
sú vyvýšené, predpokladajú problém s parkovaním osobných motorových vozidiel
s nízkym podvozkom. Požadovali aj zrušenie ostrovčekov , ktoré neslúžia žiadnemu účelu.
Aj okolie rozvodne el. siete je rozkopané. Žiada či by nebolo možné dodatočne ešte
v rámci procesu rekonštrukcie parkovacích plôch zrealizovať aj zrušenie ostrovčekov
a zrušenie stavby rozvodne el. siete, čím by sa rozšírila kapacita parkovania.
Ing. Kahanec - pri obhliadke s dodávateľom počítal so zrušením stredného
ostrovčeka. Bočné plochy, pri el. rozvodni a na druhej strane parkoviska je potrebné
prehodnotiť, najmä z hľadiska prípadných inžinierskych sietí, resp. kategorizovania týchto
plôch. K riešeniu tohto problému zvolal aj stretnutie v teréne, za účasti kompetentných
pracovníkov mesta, aby sa dohodli pravidlá pre riešenie opráv starých parkovacích plôch,
ktorých súčasťou sú veľmi často rôzne ostrovčeky. Podľa jeho názoru je pri opravách
starých parkovacích plôch potrebné zrušit' nepotrebné ostrovčeky (s asfaltom či
zeleňou) a efektívne využiť plochu pre maximálny počet parkovacích miest.
Požiadavka na komplexné a systémové zrušenie ostrovčekov v starých parkoviskách bola
už pred niekoľkými rokmi uplatnená v zápisniciach VMČ č. 7.
VMČ č. 7- opätovne žiada, aby sa do budúcich opráv, najmä starých, parkovacích
miest sytémovo zapracovalo zrušenie existujúcich nepotrebných ostrovčekov,
v záujme efektívneho využitia plôch pre parkovanie, ktorých nedostatok je popri
presmerovanej tranzitnej doprave okolo bytových domov a potreby zvýšenia
dopravnej bezpečnosti v lokalite MČ č. 7, jedným z najväčších problémov v MČ č. 7.
- vo vnútrobloku Ul. Sibírska 21 je nevyužívaná veľká betónová plocha. Žiada, aby
kompetentné útvary mesta prehodnotili možnosť využiť plochu na vybudovanie nových
parkovacích miest.
VMČ č. 7 - žiada prehodnotit' možnost' využitia plochy nevyužívaného betónového
ihriska vo vnútrobloku medzi Sibírskou ll a 35 na parkovanie, keďže sa jedná
o bytové domy, ktoré majú veľký nedostatok miest na parkovanie.
- už viackrát žiadali urobiť chodník do vchodu Ul. Sibírska 21. Keďže v bytovom dome žije
aj zdravotne ťažko postihnutá osoba, na vlastné náklady si vybudovali betónový vstup do
vchodu, ale prístupový chodník ostal v dezolátnom stave. Žiadajú o jeho opravu.
Ing. Kahanec - požiadal dodávateľa prác, aby súčasťou opravy starej parkovacej plochy
pred Sibírskou 2 1 bola aj oprava vstupu do tohto vchodu.
pp. A.S., T.R., M.H.
prišli sa informovať, či sa nebude do budúcnosti rozširovať Mestský park Sekčov. V tejto
časti smerom k cintorínu vlastnia pozemky, ktoré sú ochotné odpredať mestu na rozšírenie
mestského parku. Plocha parku, ktorú vlastní mesto Prešov je upravená a pokosená,
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zostávajúca časť po cintorín je zarastená stromami a krovinami. Neustále sú upozorňované
a pokutované MsP za nekosenie svojich pozemkov.
Ing. Kahanec - na sídlisku Sekčov žije v lokalite MČ 7 okolo 14 tis. obyvateľov. Je na
mieste, aby mesto vlastnilo plochu na regeneráciu a oddych. Bola ukončená l. etapa
výstavby mestského parku Sekčov. Do budúcnosti, v prípade odsúhlasenia finančných
prostriedkov, mesto Prešov uvažuje v ďalšej etape s dobudovaním zvyšnej plochy na
mestský park.
VMČ č. 7 - žiada zapracovat' do rozpočtu na rok 2019 a nasledujúce roky d'alšie
etapy budovania Mestského parku Sekčov, v nadväznosti na vypracovanú štúdiu.
Uvedený park by mohol slúžit' najmä pre oddych a relax, ale aj ďalšie aktivity
obyvatel'ov MČ č. 7. S budovaním parku súvisí aj majetkoprávne vysporiadanie
potrebných plôch. V súčasnosti je v majetku mesta už dostatočne rozsiahla plocha
územia, na ktorej sa môže rozbehnúť realizácia ďalších etáp jeho budovania.
Ing. T.K.
- ako občan bývajúci v bytovom dome Ul. Jurkovičova l O odkedy začal školský rok má
problém zaparkovať svoje motorové vozidlo na parkovisko vo vnútrobloku smerom k Ul.
Exnárovej . Takisto tu parkujú aj návštevníci reštauračného zariadenia Raffaelo, aj keď
majú dostatočne vel'kú parkovaciu plochu pred reštauráciou. Žiada či by nebolo možné
dorobiť k existujúcemu parkovisku nové parkovacie miesta, resp. zmeniť na šikmé
parkovanie.
Ing. Kahanec - v tejto prehustenej zóne už nie je možné dorobiť a rozšíriť existujúce
parkovacie plochy na úkor plochy verejnej zelene. Parkovanie môže zlepšiť Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Prešov o statickej doprave, v ktorom bude presne vymedzený
režim parkovania. Šikmé parkovanie považuje za omnoho efektívnejšie, z hľadiska
využitia plochy
VMČ č. 7 - žiada zaoberat' sa podnetom p. T.K. v súvislosti s prehodnotením
možnosti šikmého parkovania ako aj so zabezpečením dostatočných parkovacích
miest pre objekt reštauračného a ubytovacieho zariadenia (bývalej ubytovne
OZKN) vlastníkom objektu.
VMČ č. 7 prerokoval a schválil doplnenie vecnosti v REZERVE pre bežnú údržbu
a opravy ciest a chodníkov v rámci schváleného rozpočtu - Údržba MK, ciest
a chodníkov, na rok 2018 k položkám schváleným na rokovaní VMČ č. 7 dňa
3.5.2018, z jednotlivých finančných položiek vyčlenených v rozpočte, resp.
v rozpočtových opatreniach pre bežnú údržbu komunikácií na rok 2018.
Doplnenie vecnosti do rezervy pre BÚ MK na rok 2018:
ll Dumbierska 2 -16, chodník
2/ Exnárova l - 8 chodník vo vnútrobloku
VMČ č. 7 prerokoval a schválil zabezpečenie realizácie - doplnenie verejného
osvetlenia v rámci údržby do 3 svetelných bodov v zmysle vecnosti uvedenej v zápisnici
VMČ č. 7. konaného dňa 23.8. 2018, v prípade nedostatočných kapacít dodávatel'a pri
zabezpečované bežnej údržby MK, t. j. využitia zostatku z jednotlivých finančných
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položiek vyčlenených v rozpočte, resp. v rozpočtových opatreniach pre bežnú údržbu
komunikácií na rok 2018, na financovanie predmetnej vecnosti- údržby VO.
Najbližšie zasadnutie VMČ č. 7 sa uskutoční dňa 8. ll. 2018 o 17,30 hod na ZŠ
Šr obárova.

V Prešove

dňa

8. 10. 2018

Ing. Stanislav Kahanec, v. r.
predseda VMČ č . 7

Zapísala:
PhDr. Eva

Sirotňáková

zapisovateľka VMČ č . 7

