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ZÁPISNICA
z 10. riadneho zasadnutia
Výboru v mestskej časti č. 2, ktoré sa konalo dňa 08.11.2018
_____________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie výboru v mestskej časti (VMČ) otvoril a viedol Ing. Richard Drutarovský,
predseda VMČ, ktorý v úvode privítal prítomných obyvateľov, členov VMČ Mgr. Jaroslavu
Kutajovú, JUDr. Reného Puchera a zástupcu Mestskej polície p. Štefana Molitorisa. Následne
predseda VMČ oboznámil prítomných občanov o došlých odpovediach na požiadavky VMČ,
vyjadreniach, stanoviskách a taktiež o došlých žiadostiach o zaujatie stanovísk.
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 informoval prítomných občanov o tom, že
v prezenčnej listine môžu uviesť svoj telefonický kontakt, ktorý bude slúžiť na interné účely
(nebude zverejnený na internete) pre zamestnancov MsÚ pri riešení požiadaviek občanov.

Požiadavky, podnety doručené listom, mailom, SMS, telefonicky:
pán J. K. (mailová adresa je u sekretára VMČ)
► Chcem Vás požiadať o zaevidovanie podnetu, týkajúceho sa 2 dier na príjazdovej komunikácii
vo vnútrobloku ul. M. Čulena - Levočská, konkrétne sa jedná o cestu pri bytovom dome M.
Čulena č. 34-40. Uvedené diery na okraji vozovky spôsobujú nielen opotrebenie pneumatík
a tlmičov áut vlastníkov bytov, ale v prípade dažďových zrážok aj striekanie vody (po prejazde
vozidiel) na fasádu obnoveného bytového domu. Fotku z dnešného dňa zasielam mailom.
Verím v skorú opravu uvedenej komunikácie.
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Diskusia:
pani Z. B. (adresa a je u sekretára VMČ)
► Reagujem na informáciu pána Drutarovského z komisie pre územný plán, dopravu, výstavbu
a životné prostredie o prejednávaní dopravnej štúdie lokality Kalvária. Podľa jeho slov
spracovateľ nebude rešpektovať pripomienky obyvateľov a za finálny nedoporučí variant B, lebo
ho považuje za finančne veľmi náročný.
Pozemok pod miestnou komunikáciou na ul. Ku Brezinám KNC 9468/3 (863 m²) síce spravujú
ešte Lesy SR, ale oprávneným vlastníkom je Mesto Prešov - môže hocikedy oňho požiadať.
V r. 2012, keď sme delimitovali ostatné pozemky pod cestami v našej lokalite, bolo na ňom
vyznačené predkupné právo NDS.
Chce niekto povedať, že stavať cestu na nezastavanom území, je drahšie ako búrať ploty a aj
nejaký dom na Terchovskej ? Prečo nás na VMČ pred mesiacom spracovateľ zavádzal a povedal,
že zohľadní naše pripomienky?
Podľa informácie má spracovateľ výhrady aj k riešeniu vo východnej, vstupnej časti Terchovskej
ulice. Vraj tam vzniknú nejaké kolízne body.
Myslím si, že úlohou štúdie bolo vyriešiť dopravnú situáciu, aby nenastal dopravný kolaps a nie
na mapu vyznačiť normy ciest, ktoré sú nereálne a v tomto zastavanom území sa nedajú postaviť.
Ak mi niekto bude hovoriť, že vstupná časť Terchovskej sa vyrieši tak, že rovnomerne sa zaberie
z pozemku po oboch stranách, tak to nie je možné. Preukázalo to aj územné konanie na stavbu
miestnej komunikácie v tejto časti - trvalo rok, uskutočnilo sa aj dodatočné meranie s výsledkom,
že je to nerealizovateľné a návrh na územné konanie bol stiahnutý. Zdá sa mi, že spracovatelia
štúdiou nič nevyriešili, len znázorňujú normovaný - nereálny stav.
Žiadam, aby hlavná architektka trvala na vyriešení dopravy najmä vo východnej časti
Terchovskej a pred schválením štúdie dala možnosť ešte raz sa obyvateľom nahliadnuť a k
navrhovanej štúdii vyjadriť - aj osobne, na MsÚ.
Pani T. K. (adresa a t. č. je u sekretára VMČ)
►Chce vedieť v akom stave je riešenie petície týkajúcej sa opravy kanalizácie a miestnej
komunikácie zo dňa 29.5.2018, keďže odpoveď úradu bola, že s realizáciou opráv chodníkov, na
ktoré schválil VMČ peniaze bude realizovaná v druhej polovici r. 2018 /viď príloha č. 1/. Je
november a nič sa neurobilo. Informácie z úradu boli v telefonických rozhovoroch zavádzajúce.
Najprv mi bolo povedané, že chodníky sú opravené. Keď som povedala, že ide o iné chodníky,
tak reakcia bola, že peniaze pridelené na túto akciu VMČ boli posunuté na opravu ulice Pod
Wilec hôrkou. Záver telefonátu bol, keďže to je urgentný stav, bude to urobené v r. 2019. Preto
žiadam, aby to bolo urobené.
pani R. D. (adresa a je u sekretára VMČ)
►Opätovne žiadam o sadenie značky prejazd zakázaný pri vstupe k Nábrežnej ul. od ul. Obr.
mieru. Keď sú na ulici Obr. mieru kolóny autá sa jej vyhýbajú tak, že prefrčia cez ul. Nábrežná
a predbehnú tak 100/200 m kolónu. Najnovšie už vchádzajú do územia oproti ARME po ceste,
ktorá slúži výstavbe bytoviek.
►Žiadam, aby mesto vyžadovalo meranie rýchlosti na ul. Obr. mieru, nakoľko tam jazdia auta
70 km/h a veľa áut nerešpektuje svetelnú signalizáciu na križovatke Obr. mieru – Čsl. armády.
Chodec je počas zelenej ohrozený čoraz viac, keďže veľa vodičov vníma až semafory na veľkej
križovatke Levočská – Obr. mieru – Clementisova.
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►Parkovanie na ul. Nábrežnej je vo večerných hodinách zložité, dalo by sa parkovať pri kurtoch
ale je tam tabuľka, že auto bude odtiahnuté. Môžeme tam obyvatelia parkovať? Je umiestnenie
takejto tabuľky oprávnené? Ak nie, treba upozorniť prevádzkovateľa tenisových kurtov.
Nehovoriac o tom, že keď je turnaj, tak auta parkujú kde kade.
pán A. H. (adresa a je u sekretára VMČ)
► Žiadam riaditeľku MŠ Fraňa Kráľa, aby upozornila rodičov, aby nechodili od áut ku škôlke
po tráve a nenechávali naštartované motory pod oknami obyvateľov.
pán J. M. (adresa a je u sekretára VMČ)
►Mestská rada schválila na 31.10.2018 zvolanie MsZ. Do dnešného dňa zastupiteľstvo nebolo.
Pýtam sa prečo? Zároveň ma zaujíma kedy bude zvolané ustanovujúce zastupiteľstvo?
pán M. M. (adresa a je u sekretára VMČ)
►Žiadosť v prílohe č. 2

STANOVISKÁ a POŽIADAVKY VMČ č. 2:
1. Výbor v mestskej časti nevyhovel nedatovanej žiadosti Mestského úradu v Prešove,
Organizačného odboru, bez spisového čísla (príloha č. 3).
Ing. Richard Drutarovský
predseda VMČ č. 2
Mgr. Jana Grešová
zapisovateľka VMČ č. 2
V Prešove dňa 15.11.2018
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Yáž.pán

O

Ing. Richard Drutarovslqý
poslanecká schnánka MsÚ

Hlavná73

080 01 Prešov

Yáůený pan poslanec,

fýmto listom Viás chceme požiadať,pri najbližšom stretnutí VMČ ozapísanie do
zápisnice VMČ, že ceny ktoré sú uvedené v ápisnici ě. 4l20l8 zo dňa 05.04.2018
avápisniciě.7l20l8 zo dňa 04.07.20|8 na základe kalkulácie firmou J.V.S. a.s., sú len
orientačnéa faktrrračné ceny budú vykázaú nazél<lade skutočne vykonaných prác.
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