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ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia Výboru v mestskej

časti č.

l, ktoré sa konalo

dňa

7. 2. 2019

Prítomní: podľa prezenčneJ· listiny
~~ •
"~'~"Y uraa v P A
MČ iesto: Kultúrne stredisko PKO Centrum, Ul. Prostejo -'1~-'i\~
~
rf/~-y--L
... .
re _o>v: 1_2 .
as: 17:00 h
111

Do~! o:

1 4 -02- 2019

Program:
Prílohy:
---,. ._
Program:
l. Otvorenie
Evidenčné čfJio došiel pošty:
2. Návrh programu
3. Prijímanie občanov a vybavovanie ich požiadaviek
4. Korešpondencia MsÚ- prerokovanie materiálov príslušných organizačných útvarov a
zaujatie stanovísk VMČ č . l
5. Rôzne
6. Záver

l. 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

>-

•

a vybavovanie ich požiadaviek

Požiadavky prítomných

l.Mgr.
•

občanov

Oľea.

občanov

M., Mgr. Eva. F. a Peter N. (Požiadavka

č.

20/1/19)

Požiadali, aby mesto riešilo situáciu vodovodnej siete v lokalite Rúrky, pretože súčasná
vodovodná sieť už nevyhovuje v tomto území určenom na výstavbu rodinných domov.
S požiadavkou boli na sekretariáte primátorky, avšak doposiaľ sa k nej nedostali, preto
žiadajú poslancov, aby tento podnet na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorý
dnes doniesli, odovzdali poslanci pani primátorke na riešenie.
Požiadavka na vybudovanie vodojemu a základného rozvodu v k. ú. Prešov, lokalita
Rúrky z dôvodu, že v súčasnosti je vodovodné potrubie poddimenzované a s ohľadom na
rozvoj územia podľa platného ÚPMP je nevyhnutné zo strany VVS , a.s . začať
vypracovanie PD na výstavbu vodojemu v najvyššom bode a taktiež cez Hnevlivú dolinu
na Levočskú ulicu. Z tohto dôvodu podávajú Podnet na vypracovanie projektovej
dokumentácie (príloha č. 1-2)
Príloha č. l : Podnet na vypracovanie projektovej dokumentácie
Príloha č. 2: Vybudovanie vodojemu- mapka

J
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2.p.

•
•
•
•
•
•

Ľubomír

K. (Požiadavka č. 2111/ 19,2211/ 19,2311119)
Pôvodný novinový stánok, nachádzajúci sa medzi Zdravotným strediskom a Kockou je
v dezolátnom stave, je dlhodobo zatvorený, je potrebné to riešiť .
Chodníky kde je most pri veterinárnej stanici na konci Sídliska III sú v dezolátnom stave
Široký chodník od CBA na Ul. Prostejovskej smerom k novým nájomným bytom pri NS
Centrum je potrebné konečne opraviť
Odpadkové koše by mali byť v celom meste Prešov jednotné, čo sa týka typu a farby, tak
ako ich majú iné mestá.
Označenie ulíc - stále ešte nie sú obnovené a doplnené chýbajúce ulice a ich označenie
šípkami
Keď sa bude vykonávať orez stromov, žiadam, aby boli stromy orezané do výšky 2,20 m
z dôvodu, že je veľa stromov pri chodníkoch, kde sa nedá prejsť, keďže konáre sú veľmi
nízko - je potrebné presvetliť stromy blízko chodníkov a choré stromy je potrebné
odstrániť.

Odpovedal: PhDr.M Komanický

3.p. Mária K. (Požiadavka č. 2411119, 2511119,2611119)
•
Preštudova/a si zmluvy o čiste ní mesta ale pri žiadnej zmluve nebola doložená mapka,
čo sa má čistiť . Ak sa vymenia ľudia, ktorí čistenie vykonávajú, môže sa stať , že
nevedia, čo presne majú čistiť . Preto podáva návrh, aby súčasťou každej zmluvy bola aj
mapka , ktoré ulice majú byť na základe zmluvy vyčistené a žiada, aby sa to aj
kontrolovalo, či skuto čne boli práce vykonané.
•
Lístie v jeseni zo Sídliska III, v lokalite Ul. Prostejovskej nebolo odvezené a doteraz
tam je. Prosím, aby lístie v jari bolo odvezené.
•
Je potrebné ri eš i ť areál NS CENTRUM- je to skateboardové centrum (z dôvodu, že to
je verejné priestranstvo, skateboard by mal byť inde a nie priamo v areáli NS , kde
chodia ľudia na nákupy a k lekárovi).
•
Na Sídlisku III nie je nič pre seniorov, nejaká oddychová zóna. Mohlo by sa urobiť pri
trhovisku(kde sú staré stánky) zmenšiť trhovisko smerom od kostola dať tam zeleň
(kveti náče a pod.) a l avičky, kde by si mohli seniori posedieť a odpočinúť .

Odpovedali: PhDr. M Komanický a RNDr. Bednárová, PhD.

4. p. Ján L. (Požiadavka

•

č.27/1/19)

prišiel sa poďakovať za urobené chodníky a parkoviská v lokalite Ul. Bajkalskej, ale na
parkoviskách dali asfaltovú vrstvu nižšie (na parkoviskách na Ul. Bajkalskej 14 až po
obchod Gazdinka . Žiada reklamovať opravený chodník z dôvodu, že je po úprave vyšší
ako parkovacia plocha pred ním a autá narážajú do obrubníka chodníka.
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5. p. Gregor M. Požiadavka č.28/1/19,29/J/19)

•

•
•
•
•
•
•

~

má problém voj sť a vyj sť z garáže na Ul. Volgogradskej 94 z dôvodu, že autá tam
parkujú priamo pri bloku. Keďže nie sú parkovacie miesta pri kostole na Námestí
Kráľovnej pokoja, ľudia čo idú do kostola parkujú priamo pri vchodoch aj napriek tomu,
že o pár metrov ďalej na Ul. Mukačevskej sú voľné parkovacie miesta.
Sám by si na vlastné náklady dal parkovacie bloky, resp. blokovacie zariadenie, ak by
mu to mesto dovolilo
Žiada o osvetlenie na parkovisku v NS DRUŽBA
Žiada o vyznačenie cyklochodníka smerom na Vel'ký Šariš
Žiada obnovit' čiary od mosta (Veterinárna stanica) smerom na Sídlisko III
Je vel'ký počet psov na Sídlisku II a vel'a psov behá bez náhubku a nie sú na vôdzke,
kontrolovať to.
Psie exkrementy sú v tráve a na chodníkoch a nie v košoch na to urč ených - j e potrebné
vykonávať kontroly a s ankciovať nezodpovedných majitel'ov psov, pretože takto sa nám
ničí životné prostredie
Odpovedali: PhDr. M Komanický a J Maj irský - MsP

Požiadavky VMČ č. l

Požiadavka č. 20/1119
VMČ č. l berie Podnet na vypracovanie projektovej dokumentácie na vedomie a odstupuje ho
primátorke mesta na riešenie s VVS , a. s. (Príloha č. l a 2)
Požiadavka odstúpená na vybavenie RNDr. Adriánovi Kubovi, MBA, vedúcemu
kancelárie primátorky mesta.
Požiadavka č. 2111119
VMČ č. l žiada vyzvať majitel'a nefunkčného novinového stánku v NS CENTRUM, ktorý sa
nachádza medzi zdravotným strediskom a obchodom KOCKA, aby sa o neho postaral.
Požiadavka odstúpená na vybavenie JUDr. Ľudmile Vargovej, poverenej riadením
odboru správy majetku mesta.
Požiadavka č. 22/1119
VMČ č. l odstupuje požiadavku občana na jednotné koše v meste Prešov, čo sa týka typu
prevedenia a farby.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Daniele Dzubajovej, poverenej riadením
organizačnéh o odboru.
Požiadavka č. 23/1119
VMČ č. l žiada, aby keď sa bude vykonávať orez stromov, boli stromy orezané do výšky 2,20
m z dôvodu, že je veľa stromov pri chodníkoch, kde sa nedá prej sť , keď že konáre sú veľm i
nízko- je potrebné presvetliť stromy blízko chodníkov a choré stromy vyrúbať .
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Daniele Dzubajovej, poverenej riadením
organizačnéh o odboru .
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Požiadavka č . 24/1119
VMČ č. l žiada na základe požiadavky občana, aby súčasťou každej zmluvy vo veci čistenia
mesta bola aj mapka, ktoré ulice majú byť na základe zmluvy vyčistené a žiada, aby sa to aj
kontrolovalo, či skutočne boli práce vykonané.
Požiadavka od stúpená na vybavenie Ing. Daniele Dzubajovej, poverenej riadením
organizač n éh o odboru.
Požiadavka

č.

25/1119
o odvoz lístia, ktoré zostalo v jeseni v lokalite Sídliska III, hlavne na Ul.
Prostejovskej 16-31.
Požiadavka odstúpen á na vybavenie Ing. Daniele Dzubajovej, poverenej riadením
organizač n ého odboru.

VMČ č. l žiada

Požiadavka

č.

26/111 9

VMČ č. l na základe viacerých požiadaviek od občanov žiada riešiť areál NS CENTRUM (je

to skateboardové centrum- je na verejnom priestranstve, skateboard by mal byť inde a nie
priamo v areáli NS , kde chodia ľudia na nákupy a k lekárovi) z dôvodu, že takéto
skateboardové ihrisko sa nenachádza v žiadnom inom meste v SR priamo na verej nom
priestranstve pre chodcov.
Požiadavka od stúpen á na vybavenie Ing. arch. Márii Čutkovej , hlavnej a rchitektke
mesta.
Požiadavka č. 27/1119
VMČ č . l žiada reklamovať opravený chodník v lokalite Ul. Baj kalskej 14 až po obchod
Gazdinka z dôvodu, že je po úprave vyšší ako parkovacia plocha pred ním a autá narážaj ú do
obrubníka chodníka. Zabezpečiť na parkovisko dojazdové zábrany.
Požiadavka od stúpená na vybavenie Ing. Daniele Dzubajovej, poverenej riad en ím
organizačn ého odboru.
Požiadavka č. 28/1119
VMČ č. l žiada ODa ŽP, či je možné umiestniť parkovacie bloky pred BD Volgogradská 94 na
vlastné náklady žiadateľa (tel. kontakt na žiadateľa je u zapisovateľky) .
Požiadavka odstúpen á na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru
dopravy a ŽP.
Požiadavka č . 29/1/19
VMČ č. l žiada o osvetlenie parkoviska pri NS DRUŽBA z dôvodu, že je tam tma- doplniť
stÍpy verejného osvetlenia.
Požiadavka odstúp en á na vybavenie Ing. Daniele Dzubajovej, poverenej riadením
organizačného odboru.

4. Korešpondencia Ms Ú a prerokovanie materiálov príslušných
v
organ izačných útvarov a zaujatie stanovísk VMC č. l
~

ODPO VEDE NA POŽIADAVKY z M sÚ:

8

VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. l

Strana
517

Mesto Prešov
•

List č. SÚ /704/834/2019- M. Čajka- zo dňa 14.1.2019- odpoveď na požiadavku
(č. 99/1/18 o odstránenie zeleného neprehľadného oplotenia pri kostole na Námestí
biskupa Vasiľa Hopka) -Stavebný úrad konštatuje, že nevyhovuje VMČ č. l vo veci
odstránenia tohto dočasného oplotenia staveniska z dôvodu, že stavba j e k
dnešnému dňu rozostavaná, t. j. nie je ukončená.
VMČ č. l berie odpoveď na vedomie.

•

Email -

organizačný

odbor- zo

dňa

24.1.2019

Harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK) v meste Prešov a jeho okolí pre
JARNÉ UPRATOVANIE 2019

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ od 13.03.2019 do 09.04.2019

I. cyklus

od 13.03.2019

Lokalita Šidlovec a Dúbrava
Lokalita Rúrky
Na Rúrkach, obratisko MHD
Na Rúrkach 16
Spolu pristavených VOK

l ks
l ks
2 ks

IV. cyklus od 03.04.2019
Lokalita Sídlisko III
Prostejovská 22
Prostejovská l 03, pod Bikošom
Mirka Nešpora 16 - 20
Mirka Nešpora 27
Mirka Nešpora 41 , parkovisko
Mukačevská 14
parkovisko A. Prídavka 28-30 (kúpalisko)
Volgogradská 4
Volgogradská 68
Tehelná 5 - VSD
Vlada Clementisa 6 - l O
Spolu pristavených VOK

l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
ll ks

Doba pristavenia V OK-ov počas jarného upratovania bude na dobu maximálne 7 dní.
Do rozmiestnených VOK-ov môžu obyvatelia ukladať:
Obj emný odpad z domácností a verejných priestranstiev:
nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu ....
Do rozmiestnených VOK-ov nemôžu obyvatelia ukladať:
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.
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Biologicky

rozložiteľný

odpad- konáre, môžu obyvatelia

uložiť vedľa

kontajnera.

Ostatné odpady:
- akumulátory, autobatérie, žiarivky, oleje, obaly z farieb, chladničky, mrazni čky , práčky ,
sporáky, mikrovlné rúry, vys ávače, 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 uložit' len na Zberný dvor TSmP, a.s. na Bajkalskej 33
v Prešove.
Kontakty - informácie a požiadavky na doplnenie VOK-ov:
TSmP, a.s. :

stredisko OHVÚ

051/77 329 20

Rudolf Bajus
dispečer dopravy

0918 877 791

VMČ č. l Harmonogram pristavenia vel'lcoobjemových kontaj nerov (VOK) v meste Prešov a j eho okolí
pre JA RNÉ UPRATOVANIE 2019 berie na vedomie.

~

STANOVISKÁ VMČ č.1

List OSMM/16699/2018 - Mgr. Janíková- zo dňa 31 . l . 2019- odbor správy majetku mesta
- majetkovo-právne oddelenie
Žiadosť o zaujatie stanoviska. žiadosť o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemku parc. č . KNC
12225/ 118 o výmere 20m2, k. ú. Prešov, vedený na LV č. 6492.
Stanovisko č. 112019 VMČ č. 1:
VMČ č. l súhlasí s odkúpením pozemku parc. č. KNC 122251118 o výmere 20m2, k. ú. Prešov,
vedený na L V č. 6492.
List OSMM/14350/2018 - Mgr. Janíková- zo dňa 31. l. 2019 - odbor správy majetku mesta
- majetkovo-právne oddelenie
Žiadost' o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemku parc. č. KNC 9593/27 o výmere 18m2,
k. ú. Prešov, vedený na L V č . 6492.
Stanovisko č. 212019 VMČ č. l:
VMČ č. l súhlasí s odkúpením pozemku parc. č. KNC 9593127 o výmere 18m2, k. ú. Prešov,
vedený na LV č. 6492.
List OSMM /219/2019 - Mgr. Janíková - zo dňa 31. l. 2019 - odbor správy majetku mesta majetkovo-právne oddelenie
2
Žiadost' o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemku parc. č. KNC 9310/ 181 o výmere 20 m , k.
ú. Prešov, vedený na LV č. 6492.
Stanovisko č. 312019 VMČ č. l:
VMČ č. l súhlasí s odkúpením pozemku parc. č. KNC 93101181 o výmere 20m2 , k. ú. Prešov,
vedený na LV č. 6492.
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L ist OSMM/14358/2018 - Mgr. Janíková- zo dňa 31. l. 2019- odbor správy majetku mesta
- majetkovo-právne oddelenie
Žiadosť o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemku parc. č. KNC 8737110 o výmere 18m2 ,
k. ú. Prešov, vedený na L V č. 6492.

Stanovisko č. 4/2019 VMČ č. 1:
VMČ č. l súhlasí s odkúpením pozemku parc. č. KNC 8737110 o výmere 18m2, k. ú. Prešov,
vedený na L V č. 6492.
List OSMM/2019/12477 - JUDr. Helou- zo dňa 7. 2. 2019- odbor správy majetku mesta majetkovo-právne oddelenie
Žiadosť o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemku parc. KNC 873 7/78 o výmere 18 m 2 ,
k. ú. Prešov, vedený na L V 6492, Ul. Levočská.
Stanovisko č. 512019 VMČ č. l:
VMČ č. l súhlasí s odkúpením pozemku parc. KNC 873 7178 o výmere 18 m 2, k. ú. Prešov,

vedený na L V 6492, Ul.

Levočská.

S. Rôzne
~

Naj bližšie zasadnutie VMČ č. l sa uskutoční 7. 3. 2019.

6. Záver
Prešov 14. 2. 20 19

PhDr. Mikuláš Komanický
predseda VMČ č. l

Alžbeta Polačková
sekretár VMČ č. l

PRfLof1A Č.1
.,,.

X
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')} Prešov

1 '

Prešov

Poslanci MZ Prešov
Ing. Juraj Hudáč
PhDr. Mikuláš Komanický
Vec:
Podnet na vypracovanie projektovej dokumentácie
Pri spracovaní projektovej dokumentácie na umiestnenie inžinierskych sieti pre budúcu
zástavbu rodinných domov v lokalite Rúrky v kat. úz. Prešov sme zistili, že súčasná vodovodná
sieť kapacitne nevyhovuje nielen budúcej ale aj súčasnej zástavbe.
Riešením daného stavu je vybudovanie nového vodojemu v najvyššom bode lokality
Rúrky, ktorý samospádom zabezpečí zásobovanie vodou lokalitu určenú na výstavbu rodinných
a bytových domov. Súčasne sa zlepší zásobovanie vodou pri terajších objektoch v pri ľahlej
časti Sídliska III. V Prešove.
V tejto súvislosti si dovolím osloviť vás ako poslancov mestského zastupiteľstvo
o pomoc a osobnú angažovanosť vo veci naprojektovania a následne vybudovania novej
vodovodnej siete z Ulice na Rúrkach a nového vodojemu.

"
V Prešove

dňa

7.02.2019

"

/1

'"·á
" '" - - '"

l

.
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Vybudovanie vodojemu a základného rozvodu vodovodu
v kat. úz. Prešov, lokalita Rúrky

V

súčasnom

období vodovodné potrubie v lokalite · Rúrky je poddimenzované
a neumožňuje napojenie nových objektov na verejnú vodovodnú sieť. Pre plynulé zásobovanie
pitnou vodou aj s ohľadom na budúci rozvoj územia podľa platného Územného plánu mesta
Prešov je nevyhnutné zo strany východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. zadať
vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu vodojemu v najvyššom bode na snímke
hore zobrazenom a zokruhovanie vodovodu z vodojemu k ulici. Na Rúrkach a taktiež cez
Hnevlivú dolinu na Levočskú ulicu.

