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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 6

Mesto Prešov

ZÁ PISNICA
z 9. zasadnutia Výboru v mestskej

Prítomní:

podľa prezenčnej

časti č.6,

ktoré sa konalo dňa 8.8.2019.

listiny

Miesto konania: ZŠ Májové námestie
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Program: l. Otvorenie a prezentácia
2. Požiadavky občanov
3. Požiadavky a informácie VMČ č.6
4. Stanoviská VMČ č. 6
5. Záver

l

MESTO PWOV Mestský úrad v PreA~fVe 1
f rslosplsu:
-:: ď
Raal!!:r. maeb: j '10
.,

15 -08- 2019

Prllolly:

EvidenfnUI:slo dolltl polly.

Znali a lehota

u:cfanl'~

l Vy111Mlj1:

1ftOJ 1 ?(

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

občanov

V.S. - požiadala poslan.cov, aby zabezpečili oplotenie kontajnerov na Ul. Pavla Horova 1.
V okolí kontajnerov je stále neporiadok a zápach, neprispôsobiví občania vyhadzujú odpad
mimo smetných nádob.
VMČ č.6 žiada OŽPaDI o vyjadrenie k možnosti uzatvorenia stojiska kontajnerov.
V.S.- žiada o okamžité odstránenie stromu- čerešne pri stojisku kontajnerov na Ul. Pavla
Horova l. Strom plodmi znečisťuje prístup do stojiska kontajnerov, obyvatelia musia chodiť
po opadaných plodoch, keď vynášajú odpad.
VMČ č.6žiada OŽPaDI o zabezpečenie odstránenia stromu podl'a požiadavky.
V.S. - žiada, aby sa urgentne opravil chodník na Ul. Martina Benku pri pizzerii, ktorý je
v dezolátnom stave a nedá sa po ňom bezpečne prechádzať.
VMČ č.6 žiada o zabezpečenie opravy hava rijného stavu chodníka na Ul. Martina
Benku.
V.S. - žiada, aby sa zabezpečilo monitorovanie prázdneho novinového stánku na začiatku
Ul. Pavla Horova, alebo jeho odstránenie. V okolí stánku neprispôsobiví občania vykonávajú
telesnú potrebu a znečisťujú okolie stánku.
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VMČ č.6 žiada OFaMM o preverenie nájomného vzt'ahu vlastníka novinového stánku
k pozemku, na ktorom je stánok umiestnený a o vyzvanie nájomcu o zabezpečeni e
nápravy.

M.B. - žiada o odstránenie sliviek, ktoré svojimi plodmi zneči sťujú chodníky a autá na Ul.
Oravskej, Dargovskej a M. Benku.
M.B. - žiada o vyrezanie 3 ks briez pred BD na Ul. Dargovská 6, ktoré clonia bytom na
dolných poschodiach.
VMČ č.6 žiada zabezp ečit' vyrezanie stromov podl'a požiadavky.

J. L. - opakovane upozornil na havarijný stav chodníka na Ul. Oravská 3. Chodník sa
prepadáva, počas dažďa je celý prepadnutý úsek zaliaty vodou, hrozí nebezpečenstvo pádu
a úrazuyre chodcov.
VMČ č.6 žiada o oka mžité r iešenie havarijného stavu chodníka.

P ožiadavky a informácie VMČ č. 6
VMČ č.6 žiada na základe požiadavky obyvatel'ov MČ o orezanie previsnutých stromov
okolo chodníka oproti PSK Aréne na Sekčove. Chodník je frekve ntovaný a konáre stromov
zasahujú až do polovice chodníka a bránia chodcom v bezpečnom pohybe.

Uznesenia a stanoviská VMČ č. 6
Na zasadnutie VMČ č.6 dňa 8.8.2019 boli predložené tieto žiadosti o vydanie stanoviska :
1. Žiadosť o bezodplatný prevod stavby - parkoviska a chodníka na Ul. Pavla Horova do
vlastníctva mesta Prešov.
2. Žiadosť o stanovisko k dlhodobému prenájmu nebytových priestorov na Ul. Bernolákovej
17, Prešov a dlhodobý prenájom časti pozemku.
3. Žiadosť o stanovisko k odpredaju školy na Ul. Bernolákovej č.21 v Prešove.
VMČ č.6 neprijal k týmto žiadostiam žiadne stanoviská
neprítomnost' troch poslancov VMČ č.6 nebol uznášania schopný.

V Prešove,

dňa

9.8.2019

Zuzana Tkáčová
predseda VMČ č.6
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Mgr. Zuzana Mako-Marto~vá
sekretár VMČ č.6
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