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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 4

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia Výboru v mestskej

P r ítomní: podl'a priloženej

prezenčnej

časti č.

4, konaného

dňa

4. februára 2019

listiny

Miesto konania: MsÚ Prešov, Jarková č. 24

čr$: ospl:u:

Oalla:

Program :

1 1 .. oz- 2019

Znak ll lehc;la
.• uiDfsnla:

/-ló

PrO ohy:

l.
2.
3.
4.
5.
6.

O tvorenie a privítanie hostí
Evidcnfn6 ffslo delle! Jlllly:
Informácie SÚ
I nformácia o odpovediach a stanoviskách Mestského úradu v Prešove
Požiadavky občanov
E -mailové a písomné požiadavky občanov
Stanoviská VMČ 4
Požiadavky poslancov VMČ
Záver

Predsedníčka VMČ Ing. Fedorčíková privítala prítomných poslancov, občanov na zasadnutí
VMČ a oboznámila ich s programom zasadnutia. Najbližšie zasadnutie výboru j e plánované 04.

marca 2019.

l. Informácie SÚ
Predsedníčka VMČ na základe požiadavky prítomnosti Ing. Tuku zo Stavebného úradu
požiadala občanov ak maj ú otázky, ktoré sú smerované na SÚ adresujú priamo.
Ob čania

nemali otázky.

2. Informácia o stanoviskách Mestského úradu a VMČ 4 v Prešove
Predsedníčka VMČ informovala o odpovediach z MsÚ a materiáloch, ktoré prichádzajú na
vedomie pre VMČ .

3. Požiadavky prítomných
l.
l.

občanov

Emil O.
Poukázal na parkovanie motorových vozidiel na ulici Masarykovej a Námestí legionárov.
VMČ žiada o kontrolu.

2. Kedy bude zrealizovaný projekt parkovanie na uliciach Kpt. N álepku, Bayerova,

Námestie legionárov.
VMČ žiada o informáciu.
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3.

Kde sa stratila žiadosťna projektovú dokumentáciu Lesík delostrelcov zo

dňa

3.12.2018

zVMČč.4.
VMČ žiada o informáciu.
4.

5.

Stále nemáme odpoveď, kde bude odstránený (druhý) prístrešok na ulici Masarykovej
umiestnený - čiže miesto osadenia.
VMČ žiada o informáciu.
Zastávka ulica Masarykova smer mesto dezolátny stav -nebezpečenstvo úrazu.
VMČ žiada riešenie.

6.

7.

2.
l.

Značenie

priechodov pre chodcov je v zlom stave.
VMČ žiada o informáciu kedy bude prebiehat' značenie a ako
vyreklamované značenie v centre mesta, uskutočnené na jeseň v roku 2018.

bolo

V roku 2018 malo VMČ č.4 270 000 €, v skutočnosti sa nevyčerpalo 16.617 € a na
porfýrovú dlažbu išlo na opravu 21.294 €.
VMČ berie na vedomie.
Peter A.
Žiadam MsP o vyjadrenie k riešeniu troch motorových vozidiel zo dňa 22.01.2019, ktoré
boli hlásené, že parkujú na Pavlovičovom námestí bez povolenia.
VMČ žiada odpoved'.

3. Viera M., Katarína M., Ivan P.
l . Žiadajú informácie o vnútrobloku Levočská č.l7 - prenájom.
VMČ žiada stretnutie na Majetkovom odbore so spoluúčast'ou SÚ.
4.
l.

Veronika W.
námestie 27 - 34 zle vyspádovaný chodník.
VMČ žiada o posúdenie a prípadnú následnú opravu.
2. P avlovičovo námestie 27 - 34 žiadajú ohradiť stojiska na kontajnery.
VMČ žiada o posúdenie a realizáciu kontajnerov.

5.
l.

Pavlovičovo

Peter H.
Očistiť agáty od imela, presvetliť brezy.
VMČ žiada o profesionálny orez a očistenie od imela.

6. Erik T.
l . Na ulici Masarykovej je pri zástavke MHD smer stanica odbočovací pruh, ktorý
v polovičke prechádza aj do priamého smeru -je to značenie správne? Ak nie tak ho
treba zosúladi ť.
VMČ žiada doložit' dopravné značenie v danej lokalite.

2. Ulica Šafárikova pri Nemocnici opraviť zámkovú dlažbu na zastávke MHD.
VMČ žiada o opravu.
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3. Ulica Šafárikova pri nemocnici po sunúť automat na lístky MHD bližšie k zastávke
MHD.
VMČ ž iada o presun automatu.
4. Navrhujem zimnú údržbu zabezpeči ť v lokalite Táborisko následovne: Hollého,
Šafárikova, Rumanova, Vajanského, Sládkovičová atd' ..
VMČ žiada o posúdenie.
5.

Revitalizovať

stromoradie.

VMČ žiada o informácie.

4. E-mailové a písomné požiadavky občanov
neboli

5. Stanoviská VMČ

l. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta,
Majetkovo-právne oddelenie.
Žiadosť PSK o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemkov parc. č . KNC 849 o výmere

2 525m2 a KNC 830 o výmere l 500m2 , k.ú. Prešov (č . sp. OSMM/201816987, list
v archíve zápisnice).
Stanovisko VMČ č. 4: . VMČ na základe stanoviska z OHAM nesúhlasí.
Za: 4; Proti: O; Zdržal sa: O. Nehlasoval: O
2. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta,
Majetkovo-právne oddelenie.
Žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti o odkúpenie pozemku parc. č. KNC 6205/28
o výmere 481 m 2 , k. ú. Prešov, lokalita Budovatel'ská . (č . sp. OSMM/1 064/2019, list

v archíve zápisnice).
Stanovisko VMČ č. 4:. VMČ súhlasí.

Za: 4; Proti: O; Zdržal sa: O. Nehlasoval: O
3. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta,
Majetkovo-právne oddelenie.

Žiadost' o zaujatie stanoviska k žiadosti o odkúpenie pozemku parc. č. KNC 5391 /25
o výmere 18 m2 , k.ú. Prešov, lokalita Škultétyho. (č. sp. OSMM/2018/12237, list
v archíve zápisnice).
Stanov isko VMČ č. 4:. VMČ súhlasí.

Za: 4; Proti: O; Zdržal sa: O. Nehlasoval: O
4. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta,
Maj etkovo-právne oddelenie.
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Žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti o odkúpenie pomernej časti pozemku parc. č .
KNC 9704/3 , k.ú. Prešov v šírke cca 16 až 18 cm po celej dľžke Kpt. Nálepku č . l ,
(č.

sp. OSMM/201 8/8071, list v archíve zápisnice).

Stanovisko VMČ č. 4: . VMČ súhlasí.
Za: 4; Proti: O; Zdržal sa: O. Nehlasoval : O
5. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta,
Majetkovo-právne oddelenie.
Žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti o odpredaju pozemku parc. č. KNC 9716/5
o výmere 99 m2 , k.ú. Prešov, lokalita Košická 2D. (č . sp. OSMM/12348/2019, list

v archíve zápisnice).
Stanovisko VMČ č. 4: . VMČ žiada doložiť stanovisko OHAM, OSMM a Real , s.r.o ..
Za: 4; Proti : O; Zdržal sa: O. Nehlasoval: O
6. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta,
Majetkovo-právne oddelenie.
Žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti o odkúpenie časti pozemku parc. č . KNC
4424/1 o výmere 5,25 m 2 , k.ú. Prešov, lokalita Rumanova. (č. sp. OSMM/2018/2863 ,

list v archíve zápisnice).
Stanovisko VMČ č. 4:. VMČ nesúhlasí.
Za: 4; Proti: O; Zdržal sa: O. Nehlasoval: O
7. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta,
Maj etkovo-právne oddelenie.
Žiadosť o zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu po mestských

pozemkoch, lokalita Pod Táborom.
zápisnice).

(č .

sp. OSMM/2018/16987,

list v archíve

Stanovisko VMČ č. 4: . VMČ nesúhlasí.
Za: 4; Proti : O; Zdržal sa: O. Nehlasoval : O

6 . Požiadavky poslancov VMČ.
l. VMČ žiada posúdiť zmenu DZ, výjazd z ulice Puškinovej tak ako to bolo pred poslednou
zmenou. Na základe pripomienok občanov , umožniť výj azd vpravo aj vľavo.
2. VMČ 4 žiada výmenu herných prvkov a úpravu pieskoviska v lokalite:
Pavlov i čovo námestie (za zdravotníckymi potrebami)
3. VMČ žiada nasvetliťpriechody pri ZŠ a MŠ vo VMČ č . 4 z výzvy na projekt.
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Záver
Predsedníčka poďakovala prítomným za účast' a pozvala na najbližšie zasadnutie VMČ.

:lng.VRenÓ;; Fedor6rková
predsedníčka VMČ č. 4
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Príloha

č.

l

Harmonogram
pristavenia vel'koobj emových kontajnerov (VOK) v meste Prešov pre
JARNÉ UPRATOVANIE VOK 2019
ZBER OBJEMNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ od 13.03.2019 do 09.04.2019

II. cyklus

od 20.03.2019

Lokalita Mesto
1 ks
Sídlisko duklianskych hrdinov l O
17. novembra 94 - l OO vn útrob lok
l ks
17. novembra 162 - 164
l ks
l ks
Sedliackeho povstania, parkovisko
l ks
križovatka Železničiarska - Záborského
križovatka T . Ševčenka - Štefánikova
l ks
T. Ševčenka 22-24
l ks
Zápotockého 3 - 5
l ks
Kúpel'ná 7 - 9
l ks
Pavlovičovo námestie 42, parkovisko
1 ks
Štúrova 19 - 21 , vnútroblok
l ks
križovatka Janouškova - Mudroňova
l ks
Janouškova 7 - 17
l ks
Wolkerova 13
l ks
Záhradná 37-Levočská 19-25 vnútroblok l ks
Sabinovská - Kotrádova, roh ulice
l ks
l ks
križovatka Jesenského - Bezručova
Bezručova 8
l ks
Lesík delostrelcov, K amfiteátru 3, roh parku l ks
Plzenská 13 - 17 (pri stojisku kontajnerov) l ks
križovatka Krížna - Západná
l ks
Vodárenská 20
l ks
križovatka Burianova- Moyzesova
1 ks
Šafárikova 21 - Rumanova 11
l ks
Moyzesova, parkovisko za vežou
1 ks
Spolu pristavených VOK
25 ks
Celkom pristavených VOK za ll. cyklus 25 ks

Informácia pre zverejnenie Harmonogramu:
Pre jarné upratovanie v meste Prešov bude pristavených celkom 97 ks V OK-ov.
Doba pri stavenia VO K-ov počas jarného upratovania bude na dobu maximálne 7 dní.
Do rozmiestnených VOK-ov môžu obyvatelia

ukladať:

Objemný odpad z domácností a verejných priestranstiev:
nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu ... .
Do rozmiestnených VOK-ov nemôžu obyvatelia
Biologicky rozložitel'ný odpad:
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-tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné č as ti , 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.
Biologicky

rozložiteľn ý

odpad- konáre, môžu obyvatelia

uložiť vedľa

kontajnera.

Ostatné odpady:
sporáky, mikrovlné
- akumulátory, autobatérie, žiarivky, olej e, obaly z farieb, chladničky, mrazni č ky, práč ky,
rúry, vysávače , osobné p očítače ...
môžu obyvatelia bezplatne uložiť na zberné dvory v areáloch TSmP, a.s. na Bajkalskej 33 a Jesennej 3
v Prešove.
Ostatné odpady:
- textil, knihy
môžu obyvatelia bezplatne

uložiť

len na Zberný dvor TSmP, a.s. na Bajkalskej 33 v Prešove.

Kontakty - informácie a požiadavky na doplnenie VO K-ov:
TSmP, a.s.:

stredi sko OHVÚ

051177 329 20

RudolfB.
dopravy

0918 877 791

dispeč er
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