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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 6

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia Výboru v mestskej

Prítomní:

podľa prezenčnej

časti č.6,

ktoré sa konalo

dňa

12.7.2018.

MEsro radov Me5tský ú·ad v Prel:o~;T 2
Číslo Ep i-;,;,,- -·-pg-{--jR;,ni~t~;;~;:: Ú f

...i_

listiny

-·----.!------- ..··----:--'--:-1;:r,.·~ a fe\:ola

Miesto konania: ZŠ Májové námestie

Došio:

1 6 -07- 2013

!'::'; j!~o

- - r - - -- -·
~ohr -·------~wuje:

Program: !.Otvorenie a prezentácia
2. Požiadavky občanov
3. Požiadavky a informácie VMČ č . 6
4. Stanoviská VMČ č.6
5. Záver

Eviden~n ~ či!}! O došle, posty:
-

.

12.':( 2_ 20 } 41 (
--r~

Zasadnutie výboru MČ č . 6 otvoril a viedol predseda VMČ č.6 PhDr. Rudolf Dupkala,
PhD. , MBA, DBA, ktorý privítal prítomných občanov a zamestnancov MsÚ.

Požiadavky prítomných

občanov

A. V.- žiada, aby sa doplnili kontajnery na separovaný odpad na Ul. Smrekovej.
VMČ č.6 žiada v termíne do 30 dní o zvolanie výjazdového rokovania za účasti
zástupcov TsmP a poslancov VMČ č.6 predmetom ktorého bude preverenie možnosti
doplnenia kontajnerov na separovaný odpad na Ul. Smrekovej.

A.S.- informovala poslancov, že v zastúpení obyvateľov Ul. Dargovskej č.7 a č.8 doručila
na Technické služby mesta Prešov žiadosť obyvateľov Dargovskej ulice o premiestnenie
kontajnerov na inú ulicu ( fotokópia žiadosti - príloha č. l k zápisnici).Požiadala poslancov
o pomoc pri riešení tejto požiadavky v súčinnosti s TsmP.
VMČ č.6 žiada o zaradenie tejto požiadavky do výjazdového rokovania, ktoré bude
zvolané vo veci kontajnerov na separovaný odpad na Ul. Smrekovej.

R.T. -opakovane žiada o odstránenie zvyškov
42 a L. Novomeského 2.

koreňov

na rohu ulíc Arm. Gen. Svobodu

VMČ č.6 žiada o odstránenie koreňov podl'a požiadavky občana.
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Požiadavky a informácie VMČ č. 6
VMČ č.6 informuje o zaslaných odpovediach na požiadavky občanov a vydaných
rozhodnutiach mesta Prešov, ktoré boli doručené na zasadnutie VMČ:

Predseda VMČ č.6 PhDr. Dupkala, PhD., MBA, DBA informoval prítomných občanov, že
odpovede na svoje požiadavky si občania môžu pozrieť a zároveň sledovať ich plnenie na
webovej adrese presov.sk, v časti Povinné zverejňovanie - eGov.presov.sk - Podnety
a požiadavky občanov.
VMČ č.6 žiada na základe požiadavky obyvatel'ov o osadenie lavičiek pred vchody BD na
Ul. A. Matušku 11 ,13.

VMČ č.6 žiada na základe požiadavky obyvatel'ov BD Bernolákova l O o orezanie brezy
pred týmto vchodom. Strom sa nachádza v tesnej blízkosti domu, konáre špinia na balkóny,
v tesnej blízkosti stromu je skrinka plynovej prípojky a ďalší vel'ký ihličnan .
VMČ č.6 žiada OKS o okamžité podanie informácie, čo je s bežnou údržbou ciest
a chodníkov na území mesta Prešov.
VMČ č.6 žiada o urýchlené usporiadanie vzťahov týkajúcich sa ihriska na Ul. A. Matušku
z dôvodu jeho nutných opráv a potreby výmeny piesku v pieskovisku.

VMČ č.6 žiada odd. dopravy MsÚ o osadenie dopravnej značky Zákaz prejazdu na Ul.
Dargovskej podľa pokynov predsedu VMČ a po dohode s predsedom VMČ č.6 aj o zvolanie
výjazdového rokovania v teréne za účelom usporiadania dopravy v NS Opál.
VMČ č.6 žiada OSR o okamžitú odpoved', kedy sa bude realizovat' 3. etapa rekonštrukcie
NS Opál.

VMČ č.6 žiada o zvolanie výjazdového rokovania v teréne za účelom prehodnotenia
a prekonzultovania možnosti jednotného a celistvého orezu krovín na území VMČ č . 6.

VMČ č.6 žiada MsÚ v súčinnosti s TsmP o odstránenie opusteného a schátraného
predajného stánku vedľa pizzérie na Ul. Pavla Horova. V prípade nejasností žiadame
kontaktovať predsedu VMČ č . 6 .
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Uznesenia a sta noviská VMČ č. 6
Na zasadnutí VMČ č.6 dňa 12.7.2018 bola prerokovaná žiadosť OSMM, odd. majetkovoprávneho o zaujatie stanoviska k žiadosti spoločnosti MEDIKAL, sr. o, ktorá požiadala
o odkúpenie časti pozemku parc. č. KNC 14445/l na Ul. J u sti čnej v Prešove za účelom
vybudovania výťahu.
VMČ č.6 súhlasí s odpredajom uvedenej časti pozemku za podmienky, že v záujme
vyjasnenia bližších vzťahov bude k žiadosti zvolané výjazdové rokovanie za účasti
zástupcov OSMM, MsP, žiadatel'a a poslancov VMČ č.6.

V Prešove,

dňa

13.7.2018
ŕ)

PhÓr( RudotfÓupka la, PhD .,MBA,DBA
predseda VMČ: č.6

Mgr. Zuzana Mako-Martonová
sekretár VMČ č . 6
~
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Nájomn íci bytov na Dargovskej ulici č.7 a 8.

Dňa:

Technické služby mesta Prešov a.s.
Bajkalska 33
08001 Prešov

25 .5. 2018

Vec: Žiadosť o premiestnenie kontajnerov z Dargovskej ul. č.7 a 8, na inú ulicu.
Žiadame Vás o prehodnotenie a následne rozmiestne nie kontajnerov z ulice Dargovskej (vchod č.7 a 8)
na ulicu Oravskú, ktorá nemá ani jeden kontajner a my ich máme 9.Sme najmenší blok 3 poschodový s dvoma
vchodm i, ale pred nás bolo umiestnených 9 kontajnerov, rovno pred našími balkonmi. Náš výhfad je na skladku
odpadov na bezdomovcov a nespočetn ú skupinu romov, ktorý sa v nich prehrabujú ešte aj cez víkendy.
Neporiadok je nie len okolo kontajnerov al e aj za blokmi a v kríkoch, kde si veci z kontajnerov odkladajú
a aj tam spia . Oslovili sme Mestkú políciu a tá už chodí monitorovať priestor aj v noci. Zároveň Vám predkladame
fotografiu ako po našej sťaž nosti zariadil Mestký úrad a policia likvida ciu odpadu a smetia za naším blokom dňa
23.5.2018. To všetko preto že máme pred naším bloko m tak verký poče t sústavne preplnených kontajnerov, do
ktorých chodia aj cudzí fudia há dzať oblečenie, topánky a vedra kontajnerov sa odkladajú aj koberce a starý nábytok
a dokonca aj stavebný odpad . Sme posledný blok v slepej uličke ku ZŠ. Rodičia, ktorý dovezú svoje deti do školy
z auta vyberú svoj od pad a hadžu ho do naších kontaj nerov. Sme zberné miesto pre rudí, ktorf na našej ulici ani
nebývajú a už o dva dni po odvoze smeti a máme znova preplnené kontajnery a okolo nich neporiadok a hnus.
Celá situácia vznikla preto, že pred niekorkým i rokmi boli z ulice Oravskej ( ktorá je presne ako naša ulica)
zlikvidované všetky kontajnery a premiestnené pred náš blok .Oni nemajú ži adne kontajnery. Dali si urobiť
peknú pešiu zonu so širokým chodníkom a zeleňou a za be zpečili sa aj tým, že si vybavi li stlpiky, aby k ním
nemohli chodiť žiadné auta. Smetie chodia hádzať pred náš blok.Situácia začína byť pre nás neúnosná .
Druhý problém prečo k tomu došlo je ten, že pred pár rokmi bolí na našej ulici kontajnery roz miestnené
inač. Nebol i len pred naším bl okom, ktorý je posledný ale aj na ďalších dvoch miestach v rámci Dargovskej
ulici.A to na začiatku kde sú garaže a na rohu pri garažiach.Zrejme malí obyvatelia z tejto častí ulice pripomienky
kvôli neporiadku tak tam urobili parkovísko.Dali odstrániť múr na kontajmery a dali si tam urobiť nový asfalt.
Pritom sú tam sed em poschodové bloky kde je overa viac rodín a konrajnery sú nutné .Preto že im kontajnery
chýbajú a peši je to pre nich ďaleko vozia smetie v autach a vyhadzujú do našich kontajnerov.
Na základe doporučenia M estskej polície sme fotografovali auta ktoré pred náš blok nosia smetie
a zistili sme že sa jedná o obyvaterov, ktorý v tejto časti Sel<čova ani nabývajú.
Žiadame Vás aby ste na základe osobnej návštevy prehodnotili um iestnenie kontajnerov.
Náj o~nic~ na
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Ko ntakt za nájomníkov bytov: Rodin a Sabolová, tel. 0908 23 942 5
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