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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 5

Mesto Prešov

Z Á P I S N I C A č. 9- 5/2018
z 45. zasadnutia Výboru mestskej časti č. 5 Solivar- Sol'ná Baňa- Šváby, ktoré sa konalo
dňa 3. septembra 2018 (pondelok)

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Čas konania:
18,00 h- 20,00 h
Miesto konania: Kultúrne stredisko PKO, ul. Solivarská 80, Prešov- Solivar

Program:

l . Otvorenie
2. Prijímanie a vybavovanie požiadaviek občanov.~VMČ.č. _..S.~-,·-·~-~~-·-3. Požiadavky, podnety a informácie VMČ č f§!ESTO PREŠOV Mestský úrad v Prt:šove 1 1
4. Stanoviská VMČ
Čfslo spisu: 6'6 rJ
' '
5. Záver
Znak a lehota
Došlo:

tPrno hy:

K bodu l programu:
v

v

13 -09- 2018
···---..·-l J': :.Ir~

ula7/fo l

~~~~f4ffi1._/1o1d !

Zasadnutie VMC č . 5 otvoril a viedol predseda VMC č. 5 Ing. Ľudovít Malaga, ktorý v úvode
privítal prítomných občanov, kolegov poslancov- členov VMČ č. 5, zapisovateľku VMČ č. 5
PhDr. Moniku Bujňákovú a p. Ladislava Kmeca, zástupcu mestskej polície Sekčov, Solivar.

K bodu 2 programu:
p. A.S.
- žiada zvýšit' počet liniek MHD na sídlisko Šváby. Prečo sa neuprednostňuje zavedenie
trolejbusovej dopravy, ktorá je efektívnejšia a ekologickejšia.
Predseda VMČ č. 5 Ing. Ľudovít Malaga - každý rok od l. decembra vstupuje do platnosti nový
cestovný poriadok MHD. Mesto Prešov plánuje vynovit' vozový park DPmP, a.s. cez štrukturálne
fondy EÚ. Pri tvorbe nového cestovného poriadku budeme požadovat' posilnenie liniek MHD na
sídlisko Šváby. Ďalej informoval, že dňom 10. septembra 2018 bude ukončený prejazd kamiónov
cez sídlisko Šváby, požiadal mestskú políciu o častejšie kontroly prejazdu nákladných
automobilov cez sídlisko. Hlučné poklopy na cestnej komunikácii na ul. Švábska budú vymenené
spoločnost'ou VVS , a.s. po zavedení zákazu prejazdu kamiónovej dopravy cez Šváby.
Do konca tohto roku má byt' sprevádzkované trolejbusové vedenie na komunikácii medzi OBI
aNAY.
Mgr. Peter Krajňák - linka č . 31, ktorá premávala zo Sídliska III cez sídlisko Sekčov na Delňu
každé 2 hodiny a bola tento rok skúšobne zavedená sa celkom osvedčila a je na zváženie, či by
nemohla premávat' počas celého roka, minimálne ráno a popoludní.

p.K.R.
- poďakovala poslancom mestskej časti za to, že sa začína realizovat' kanalizačná prípojka
k rodinným domom na ul. Pri mlyne. Po nahliadnutí do PD zistila, že pripojenie domu č. 12A sa
tam nenachádza. Pýta sa prečo a žiada, aby aj tento dom bol do tejto realizácie zahrnutý.

F- MsÚ/SP-01/26/1
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- žiada opraviť výtlky na cestnej komunikácii na ul. Pod Hrádkom.
Predseda VMČ č. 5 Ing. Ľudovít Malaga- ul. Pod Hrádkom bola riešená v 2 etapách. Spodná časť
po cintorín je zrekonštruovaná, je položený nový asfaltový koberec. Sú vyčlenené finančné
prostriedky mestskej časti č. 5 na spracovanie PD v tomto roku pre vybudovanie chodníka
s prepojením na ul. Zlatobanskú. Po vybudovaní chodníka je v pláne aj rekonštrukcia uvedenej
miestnej komunikácie Pod Hrádkom.
p. H.
- žiada podať informáciu o stave vybudovania parkovacích miest na ul. Lesnícka medzi 4
bytovkami.
Predseda VMČ č. 5 Ing. Ľudovít Malaga - parkovacie miesta medzi bytovými domami č . 14-16
budú vybudované ešte tento rok (nebude tam žiaden výrub). Vybudovanie parkovacích miest
medzi ďalšími bytovými domami závisí od dohody obyvateľov týchto domov.

p.M.J.
-žiada riešiť dodržiavanie poriadku na stojiskách kontajnerov na odpad. Podať informáciu o tom,
kto je vlastníkom pozemku, na ktorom sú umiestnené smetné kontajnery pri bytových domoch
a kto sa má starať o údržbu prístreškov.
Predseda VMČ č. 5 Ing. Ľudovít Malaga informoval, že sa treba obrátiť pre info na p. Z. F.
oddelenie Komunálnych služieb MsÚ mesta PO č. t. 051 3100520.

K bodu 3 programu:
Poslanci VMČ č. 5 žiadajú MsÚ
-zabezpečit' účast' pracovníkov MsÚ v Prešove s projektmi -(odboru hlavného architekta
a stavebného úradu) k problematike výstavby obytného súboru Stavenec a križovatky
Solivarská- Arm. gen. Svobodu- Švábska na zasadnutí výboru 5. novembra 2018 v KS

PKO v Solivare .
- vyrúbat' 7 starých stromov - čerešní na ul. Royova 1až 7 a zabezpečiť náhradnú výsadbu, výrub
2 kusov suchých stromov Švábska č. 74, výrub suchej slivky medzi bytovkami vo vnútrobloku ul.
Lesnícka za bývalými potravinami Vulkán.
-riešiť únik slanej vody v oblasti vrtov v Solivare.
- vykosiť náletové rastliny v okolí koniarne v Solivare.
- pre spol. MP Kanál : vyasfaltovat' 2 m2 chodníka (výtlky) na chodníku pred vstupom ul.
Švábska č. 47 a oprava schodov pri Zdravotnom stredisku Šváby pri bývalej kotolni;
prečistit' priečny kanál v MK na ul. Gápľová pred RD č. 76 a na spojnici Gápľová - Čipkárska,
kde boli uložené polovegetačné tvárnice a opraviť rigoly pri ceste po úprave MK Gápľová.
- vo vnútrobloku ul. Švábska č. 59 osadiť zákazovú značku parkovania na chodníku.
- pre TSmP dočasne osadit' prenosné WC pri kostole sv. Štefana na Varhedi, kvôli obradom
a pohrebom.
- pre VVS, a.s. vymenit' "hlučné" kanalizačné poklopy na MK ul. Švábska, kamióny už majú
zákaz prejazdu, MK je voľnejšia, plnenie dohody ... zo strany VVS, a.s.
- preverit' možnosti zavedenia optického internetu v Solivare, žiadame o odpoved' MsÚ mesta
Prešov
- pre PSK - Správa a údržba ciest PSK - ul. Soľnobanská 26 oprava - vyvýšenie dvoch
obrubníkov pri RD p. Šp. a zvedenie dažďovej vody do potoka pri moste z komunikácie Správy
a údržby ciest PSK.
F- MsÚ/SP-01/2611
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- opraviť (vymeniť) 4 staré lampy za poštou Švábska 32, svietia dohora.
- osadiť lavičky na sídlisku Šváby pri pošte, pred vchodmi do bytových domov.
- zasadiť viac kríkov a stromov na sídlisku Šváby.
- odstrániť zvyšky zlomenej lampy na chodníku pri kruhovom objazde pri ZVL -tri mesiace po
nehode.

Predseda VMČ č. 5 Ing Ľudovít Malaga
Podal informáciu o Harmonograme pristavenia vel'koobjemných kontajnerov (VOK) v mestskej
časti č. 5 pre jesenné upratovanie 2018
od 03.10.2018
Lokalita Sídlisko Šváby
Janáčkova - stred ulice
Royova - Soľná
Urxova - koniec ulice
Švábska 26-36/parkovisko/
Švábska 51
Švábska 78
Jiráskova
Spolu pristavených VOK

l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
7 ks

Lokalita Solivar
Soľnobanská, pri kostole
Pri hati 8
Solivarská, pri kostole
Ľ. Podjavorinskej , roh ulice
križovatka Pod Hrádkom - Suvorovova
Pod Hrádkom 27
Čipkárska, pri kríži
križovatka Smetanova - Kysucká
križovatka Smetanova - Palárikova
križovatka Okrajová - Kraskova
Spolu pristavených VOK

l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
l ks
10 ks

Celkom pristavených

17 ks

Doba pristavenia V OK-ov počas jesenného upratovania bude na dobu max. 7 dní.
Do rozmiestnených VOK-ov môžu obyvatelia

ukladať:

Objemný odpad z domácností a verejných priestranstiev:
nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu ....

F - MsÚ/SP-01 /26/ 1
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Do rozmiestnených VOK-ov nemôžu obvvatelia ukladat':
Biologicky rozložitel'ný odpad :
- tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti, ovocie, zvyšky zeleniny.
Tento odpad môžu obyvatelia bezplatne uložit' na zberné dvory v areáloch TSmP, a.s. na
Bajkalskej 33 a Jesennej 3 v Pre§ove.
Biologicky rozložitel'ný odpad - konáre, môžu obyvatelia uložit' vedl'a kontajnera.
Ostatné odpady:
- akumulátory, autobatérie, žiarivky, oleje, obaly z farieb, chladničky, mrazničky, práčky,
sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, osobné počítače ...
môžu obyvatelia bezplatne uložiť na zberné dvory v areáloch TSmP, a. s. na Bajkalskej 33
a Jesennej 3 v Pre§ove.
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

0918877791

K bodu 4 programu:
- stanovisko k žiadosti č. OSMM/11675/2018 zo
are. č. KNC 2600/68, k.ú. Solivar. lokalita ul. Soľná.

dňa

K bodu 5 programu:
V závere predseda VMČ č. 5 Ing. Ľudovít Malaga poďakoval všetkým prítomným za účasť a
informoval, že najbližšie zasadnutie VMČ č. 5 Solivar, Sol'ná Baňa, Šváby sa uskutočni dňa l.
októbra 2018 (pondelok) o 18,00 h. v Kultúrnom stredisku PKO, ul. Švábska 27, Prešov- Solivar.
V Prešove dňa 6.09.2018
Ing.

Zapísala:
PhDr. Monika Bujňáková
sekretár VMČ č. 5
F - MsÚ/SP-01126/1
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Ľudovít MALAGA
predseda VMČ č. 5
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