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Mesto Prešov

ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia Výboru v mestskej

časti č . 6 ,

ktoré sa konalo dňa 4.4.20 19 .

Prítomní: po dľa prezenčnej listiny
Miesto konania : ZŠ Májové námestie
Program: l . Otvorenie a prezentácia
2. Požiadavky občanov
3. Požiadavky a informácie VMČ č . 6
4. Stanoviská VMČ č . 6
5. Záver
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V úvode zasadnutia VMČ č . 6 predsedníčka výboru Zuzana Tkáčová privítala prítomných
občanov a zamestnancov MsÚ. Predsedníčka výboru požiadala prítomných, aby predniesli
svoje požiadavky.

Požiadavky prítomných

2

občanov

R.T. - opakovane žiada, aby sa pri kotolni K4 na Ul. Arm. Gen. Svobodu doplnila
hokejová bránka, ktorú pred časom odstránili a ostala už len jedna, alebo nech sa odstráni aj
táto a osadia sa dva rovnaké bránky tak, aby sa mohli využívať pre športové aktivity na
sídlisku.
VMČ č.6 opakovane žiada zabezpečit' osadenie dvoch rovnakých hokejových bránok.

F.J.- upozornil poslancov, že na Ul. Pavla Horova bolo vykonané jarné upratovanie, no
nebolo dôsledné, pýta sa, či to niekto kontroluje.
VMČ č.6 žiada OKS o vykonanie kontroly upratovania a zjednanie nápravy na celej
ul. Pavla Horova.
F.J. - pýta sa, či by sa nedalo zriadiť parkovanie pre o byvateľov ul. Pavla Horova pri
bývalom Glasku na Sekčove .
VMČ č.6 sa bude požiadavkou zaoberat' a zvolá k tejto problematike výjazdové
rokovanie v teréne.

l

9

VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 6

Strana
2/3

Mesto Prešov
F.J. -žiada o vysprávku terénu na stojisku kontajnerov na rohu ul. Arm. Gen. Svobodu l Pavla Horova. Na stojisku je pod kontajnermi jama, v ktorej sa zadržiava počas dažďov voda
a bráni tak občanom v prístupe ku kontajnerom.
VMČ č.6 žiada o rekonštrukciu terénu na stojisko kontajnerov.

P.G.- žiada osadi ť lavičky- aspoň 2 ks na Ul. P. Horova pozdÍž vonkajšej časti oplotenia
okolo areálu MŠ Zemplínska, aby si starší občania mali kde oddýchnuť, ked' idú s nákupom.
VMČ č. 6 žiada osadit' lavičky podl'a požiadavky občana.

Z.M. - upozornila na hlboké výtlky na ceste medzi BD Vansovej l a predajňou FRESH.
Prechádzajúce vozidlá sa im vzhľadom na úzku cestu a zaparkované vozidlá pred predajňou
nemôžu vyhnúť a hrozí poškodenie vozidiel.
VMČ č.6 žiada o okamžité opravenie výtlkov.

OZ MONTESSORI CESTA- v zastúpení M.H. oboznámili poslancov so zámerom
prenájmu na Ul. Bernolákovej a požiadali o pomoc a podporu pri aktivitách OZ.
VMČ č.6 zobral informáciu OZ na vedomie, stanovisko k žiadosti VMČ č.6 zaujme po
predložení žiadosti z OSMM.

Požiadavky a informácie VMČ č. 6
VMČ č.6 žiada ODaŽP v spolupráci s ODI Prešov o zvolanie výjazdového rokovania
v teréne na Ul. Pavla Horova za účelom posúdenia organizácie dopravy a parkovania na tejto
ulici. Termín výjazdového rokovania sa určí po vzájomnej dohode zúčastnených strán.

Uznesenia a stanoviská VMČ č. 6
Na zasadnutí VMČ č. 6 v apríli 2019 boli prijaté stanoviská VMČ k týmto žiadostiam:

Žiadosť OSMM o stanovisko k zámeru odpredaja nebytového priestoru na Ul. Popradskej
8 v Prešove. Ide o zariadenie - denné centrum, ktoré bolo uznesením MsZ mesta Prešov
vyňaté s procesu predaj a.
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VMČ č.6 sa oboznámil so zámerom odpredaja a každý z poslancov VMČ vyjadril
k zámeru odpredaja svoj názor hlasovaním:
Proti odpredaju - l poslanec
Zdržali sa - 3 poslanci
Žiadosť spol. BLISK s.r.o. o vyjadrenie k umiestneniu ručnej auto umyvárne na
parkovacej ploche pred predajňou Mobelix na Sekčove na pozemkoch patriacich súkromnému
vlastníkovi.

VMČ č.6 nemá námietky k umiestneniu ručnej auto umyvárne v uvedenej lokalite.

V Prešove,

dňa

12.4.2019

...--Zuzana Tkáčová
predseda VMČ č.6
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Mgr. Zuzana Mako-Martonová
sekretár VMČ č.6
l
/

