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ZÁPISNICA
z 9. zasadnutia Výboru v mestskej

časti č.

l, ktoré sa konalo

dňa

4. 10. 2018

Program:

l.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Návrh programu
Prijímanie občanov a vybavovanie ich požiadaviek
Rôzne
Záver

1.

Otvorenie
Zasadnutie Výboru mestskej časti č. l otvoril a viedol predseda VMČ PhDr. Mikuláš
Komanický.

2. Návrh programu
Program bol odsúhlasený prítomnými poslancami VMČ č. l bezo zmien.

3. Prijímanie

občanov

a vybavovanie ich požiadaviek
Požiadavky prítomných

občanov

l. p. P. D (Požiadavka č. 8011118)
•

•

žiadosť o opravu oporného múra studničky na Ul. Na Rúrkach
VMČ č. l žiada o opravu oporného múra studničky na Ul. Na Rúrkach.

žiadosť o opravu chodníka na Ul. Päschlovej od č . 72 po konečnú zastávku MHD
Odpovedal: PhDr. M Komanický (Tento chodník bude súčasťou opravy chodníka na Ul. J
Nováka.)

2. p. M. N.
•

prišiel sa informovať, v akom štádiu je výstavba parkoviska na Ul. M. Nešpora 17-21.
Odpovedal: PhDr. M Komanický a p . Hermanovský (Bolo už vydané stavebné povolenie.)

3. p. J. U. (Požiadavka č. 81/ 1118)
•

už v minulosti dali žiadosť na výrub a orez stromov na Ul. A. Prídavka 20, ale zatiaľ
stromy naďalej rastú, schnú a tienia im byty, hlavne v bytoch na prízemí a nižších
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•

poschodiach je stále tma, sú to byty bez slnka z dôvodu tam rastúcich stromov. Napr.
1/3 stromu je vyschnutá pred BD oproti bývalému stomatologického pavilónu( teraz sú
tam nájomné byty) a keď príde nejaká silnejšia búrka, môže dôjsť k úrazu občanov.
Stále je tu napadané lístie(viď príloha) ktoré nie je odhrabávané, my si to sami
odpratávame, ale je toho veľa, my sme tu už starí dôchodcovia a platíme dane, tak by
sme prosili, aby aj na tento chodník pri BD Ul. A. Prídavka 20 sa nezabúdalo.

Odpovedal: PhDr. M. Komanický

Príloha č. 1: 2 x foto
VMČ č. l žiada o orez suchých konárov pri BD na Ul. A. Prídavka 20.
• chodník okolo BD Ul. A. Prídavka 22 - chodník je už dlhodobo vyfrézovaný
a nedokončila sa jeho oprava
Odpovedal: PhDr. M Komanický (Bude sa tam robit' parkovisko a nový chodník, preto
z tohto dôvodu tento chodník ešte nebol dokončený.)

4. p. M. R. (Požiadavka č. 8211118, 83/1118))
• požiadal o namaľovanie čiar na parkovisku na Ul. Tomášikova 2-14
VMČ č. l žiada obnovit' čiary na parkovisku pred BD Tomášikova 2-14.
• Požiadal o vyznačenie priechodu pre chodcov smerom z pešej zóny (medzi OD BILLA
a Knižnicou P.O. Hviezdoslava) na Ul. Tomášikovu.
VMČ č. l žiada o vyznačenie priechodu pre chodcov smerom z pešej zóny (medzi OD
BILLA a Knižnicou P. O. Hviezdoslava) na Ul. Tomášikovu.
• Bývalé Kvetinárstvo, ktoré je v NS CENTRUM v strede je hanbouOdpovedal: PhDr. M Komanický

prečo

to ešte stojí?

5. p. J. P (Požiadavka č. 8411118)
• žiada opraviť prístupový chodník k BD na Ul. Prostejovskej ku vchodu č. 56.
VMČ č. l žiada opravit' chodník k BD na Ul. Prostejovskej- vstup ku vchodu č. 56.
•

pri BD na Ul. A. Prídavka je rozbitý chodník, ktorý bol už dávno vyfrézovaný ale nebol
dokončený, teda opravený.
Odpovedal: PhDr. M Komanický a RNDr. Bednárová
(Chodník mal byť opravený, preto bol vyfrézovaný, ale z dôvodu, že sa tam budú
rozširovať parkovacie miesta, chodník sa posunie, preto sa to bude robiť naraz.)

6. p. D.Z. (Požiadavka č. 85/112018)
• opätovne urguje opravu kanálových roštov, ktoré sú na ceste smerom hore Ku Kráľovej
hore a Ul. M. Nešpora vedľa bývalého VUKOV-a. Z dôvodu, že tieto kanálové rošty na
ceste sú zložené 3, resp. 4-och častí , keď tadiaľ jazdia nákladné autá robia veľký hluk
a už sú tie kanálové rošty aj na niektorých častiach poškodené, takže by bolo potrebné ich
opraviť a nejako stlmiť.
VMČ č. l žiada o opravu kanálov na ceste Ku Král'ovej hore, M. Nešpora okolo
bývalého VUKOV-a.
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Požiadavky VMČ č. l
Požiadavka

č.

80/1118

VMČ č. l žiada o opravu oporného múra studničky na Ul. Na Rúrkach.

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing.
odboru.

Ľubomírovi

Leškovi, vedúcemu

organizačného

č. 8111118
Požiadavka
l
VMC č. l žiada o orez suchých konárov pri BD na Ul. A. Prídavka 20. Príloha č. l
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Ľubomírovi Leškovi, vedúcemu organizačného
odboru.
~

Požiadavka č. 82/1118
VMČ č . l žiada obnovit' čiary na parkovisku pred BD Tomášikova 2-14.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Ľubomírovi Leškovi, vedúcemu
odboru.

organizačného

Požiadavka č 83/1118
VMČ č . l žiada o vyznačenie priechodu pre chodcov smerom z pešej zóny (medzi OD BILLA
a Knižnicou P. O. Hviezdoslava) na Ul. Tomášikovu.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Ľubomírovi Leškovi, vedúcemu organizačného
odboru.
Požiadavka

č.

84/1118

VMČ č. l žiada opravit' chodník k BD na Ul. Prostčjovskej - vstup ku vchodu č . 56.

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing.
odboru.

Ľubomírovi

Leškovi, vedúcemu

organizačného

Požiadavka č 85/1118
VMČ č. l žiada o opravu, resp. výmenu kanálových roštov a ich stlmenie na ceste smerom od
Vukova- cesta Ku Kráľovej hore smerom k Holländerovej ulici.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Ľubomírovi Leškovi, vedúcemu organizačného
odboru.
Požiadavka č. 86/1/18
VMČ č . l žiada doplnit' dopravnú značku "Priechod pre chodcov" z jednej strany pri OD
Kaufland z Ul. Vl. Clementisa
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru
dopravy a ŽP.
Požiadavka č 87/1118
VMČ č. l žiada o obnovu čiar na priechode pre chodcov z Ul. Vl. Clementisa ku OD Kaufland
podľa priloženej fotodokumentácie. Príloha č. 2
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Ľubomírovi Leškovi, vedúcemu organizačného
odboru.
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Požiadavka č 88/1118
VMČ č. l žiada o osadenie dopravnej značky "Zákaz státia" pri BD Ul. Bajkalská l až 3 odbočka na Šmeralovu ulicu.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru
dopravy a ŽP.

4. Rôzne
p. H . (Požiadavka č. 861112018)
• keď sa ide ku OD KAUFLAND chýba tam na jednej strane značka " Priechod pre
chodcov "a priechod pre chodcov (zebru) už pomaly nevidieť, je potrebné zvýrazniť čiary
na priechode pre chodcov(priložené fotografie)
Príloha č. 2: 2 x fotografie

VMČ č. l žiada doplnil' dopravnú značku "Priechod pre chodcov" zjednej strany pri OD
Kaujland z Ul. Vl. Clementisa
Požiadavka č. 871112018
VMČ č. l žiada o obnovu čiar na priechode pre chodcov z Ul. Vl. Clementisa ku OD
Kaujland podľa priloženej fotodokumentácie.

•

VMČ č. l žiada osadit' dopravnú značku "Zákaz státia" pri BD Ul. Bajkalská l až 3 odbočka na Šmeralovu ul.( Požiadavka č. 881112018)

~

Najbližšie zasadnutie VMČ č. l sa uskutoční 8. ll. 2018 (štvrtok) o 17.00 h.

5. Záver
Prešov 8. 10. 2018
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PbDV Mikuláš &Komanický
predseda VM<?! č. l

AlžBeta Po l ačková
sekretár VMČ č . l
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