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VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č. 7

Mesto Prešov
ZÁPISNICA
zo 6. riadneho zasadnutia výboru mestskej

Prítomní:

podľa prezenčnej

listiny

za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili:
Bc. Ladislav Kmec - MsP
PhDr. Eva Sirotňáková - zapisovateľka
Miesto konania : ZŠ Šrobárova

časti č.

7, ktoré sa konalo

dňa

2. S. 2019

ME.sro r~~~~Y- Me~ý úrad v Prešove
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Program : l Otvorenie a privítanie hostí
2. Požiadavky občanov
3. Požiadavky VMČ č. 7
4. Záver
l. Otvorenie a privítanie hostí:

Zasadnutie Výboru mestskej časti č. 7 otvoril a viedol predseda p. Lukáš Anderko.
V úvode privítal poslancov, zamestnancov MsÚ a prítomných občanov. Zároveň ospravedlnil
neúčasť poslankyne doc. PhDr. Štefánie Andraščíkovej , PhD., MPH.
Z dôvodu pokojného priebehu zasadnutia VMČ , poslanci hlasovaním (za: 5 poslancov)
určil i nový postup a nezáväzné pravidlá v prijímaní občanov s ich požiadavkami.
2. Požiadavky prítomných

občanov:

p. P.O.
l. ako občan bývajúci na Ul. Pod Šalgovíkom nesúhlasí s prepojenim Ul. Pod Šalgovíkom
s Ul. Sibírskou a vyzval prítomných poslancov, ako zvolených zástupcov do orgánov
samosprávy, aby zaujali svoje stanovisko k prepojeniu ulíc.
PhDr. Antolová- dali do éteru, aby zistili postoj občanov. Ak bude odpor občanov proti
zokruhovaniu, bude hlasovať za záujmy občanov .
Ing. Lukáč - chce otvoriť verejný záujem. Ak väčšina bude za, prikloní sa na stranu
občanov.

JUDr. Eštočák - zokruhovanie sa bytostne dotýka nielen jeho, nakoľko vyrastal v tejto
lokalite, ale hlavne občanov Ul. Sibírskej a Vihorlatskej. Projektu je naklonený, ale ak sa
vytvorí skupina ľudí ktorí to nechcú, bude hlasovať proti.
p. Anderko - zastupuje 15 tisíc obyvateľov Sekčova a Šalgovíka. Projektu je skôr
naklonený, vidí v tom celospoločenský záuj em.
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p. J. B.
l. vo vnútrobloku Ul. Sibírska 16 - 38 sa nachádza
kríkmi a stromami, ktoré žiada orezať a upraviť.

kotolňa,

ktorá je obrastená

veľkými

p.M. S.
l. chce vedieť či je vyčíslená investícia prepojenia Ul. Pod Šalgovíkom s Ul. Sibírskou.
p. Anderko -celá investičná akcia je vyčíslená na cca 3 mil. €.
2. prečo sa tieto finančné prostriedky nepoužijú tam, kde to prinesie nejaký efekt, napr. na
rekonštrukciu ulíc Jarkovej a Slovenskej.
PhDr. Antolová, p. Anderko - rekonštrukcie Ul. Jarkova a Slovenská sa budú podľa
priorít mesta realizovať na budúci rok.
p. A.L.
l. vo veci prepojenia Ul. Pod Šalgovíkom s Ul. Sibírskou chce vedieť, či niekto robí štúdiu
zaťaženia ulíc, frekvenciu dopravy, znečistenia ovzdušia a ako bude vyriešená dopravná
situácia. Projekt prepoj enia nevyrieši a nezlepší dopravnú situáciu v uvedenej oblasti
a zhorší situáciu s parkovaním, ohrozuje bezpečnosť, zdravie a majetok obyvateľov .
Zároveň v zosúvovom území sa treba starať aj o odvodňovacie rebrá, o ktoré sa doteraz
nikto nestaral a neudržiava! ich. Voda zo svahu zaplní kanály a môže dôjsť k ohrozeniu
a zatopeniu pivníc a bytových domov. Žiada, aby mesto počítalo s finančnými
prostriedkami na ich údržbu a zároveň ju aj vykonávalo.
2. keď sa stavajú nové parkoviská, robia sa terénne úpravy ale plocha sa nezatrávňuje . Vo
vnútrobloku Ul. Sibírska 16 - 38, kde bolo dobudované parkovisko žiada zatrávniť plochu
okolo parkoviska.
3. opätovne žiada na parkovisko Ul. Sibírska 16- 38 osadiť odpadkové koše.
p. P. Z.
l. chce vedieť ako sa bude riešiť situácia s parkovaním v lokalite Ul. Sibírska. Keď príde
domov vo večerných hodinách má problém zaparkovať. Navrhuje, aby mesto Prešov sa
dohodlo s vlastníkom bývalého CO krytu, ktorý chátra, aby ho mohlo využívať na
parkovanie.
p. Anderko - mesto Prešov rokovalo s vlastníkom nehnuteľnosti o odkúpení, ale nedošlo
k dohode na kúpnej cene. Vo veci bol vykonaný štátny stavebný dohľad. Na prvé stretnutie
vlastník objektu neprišiel a na druhom stretnutí bol vyzvaný stavebným úradom, aby
objekt dal do stavu ktorý by neohrozoval obyvateľov bývajúcich v tejto lokalite.

p. A.K.
l. takisto prišiel vyjadriť svoj nesúhlas s okruhovaním ulíc Pod Šalgovíkom a Sibírskou. V r.
1988 sa robil prvý geologický prieskum, kde bolo okrem iného navrhnuté zastabilizovať
kopec opornými múrmi. Keďže ide o nestabilné pásmo, bola tam stavebná uzávera, so
zákazom výstavby.
p. P.O.
l. už viackrát sa zúčastnila na zasadnutí VMČ č. 7 a predniesla obavy viacerých obyvateľov

8

VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č. 7

Strana:
3/5

Mesto Prešov
s prepojením. Keď si dobe pamätá ešte počas socializmu keby boli plánované prepojenia,
komunikácia sa prepadla a Správa mestských komunikácií ju odmietla zobrať do správy,
nakoľko sa po nej nedalo prechádzať. Keď padla stavebná uzávera kúpili si pozemok na
výstavbu rodinného domu, ale keď začali stavať narazili na ílovitú pôdu a zistili ako sa
nebezpečne správa keď je mokré obdobie a z brehu vyviera voda, preto museli urobiť
pilotáž a zabrániť tak nestabilite podložia. Že ide o mokré územie, svedčí o tom aj fakt,
že tam rastú bažinaté rastliny. Odporúča prítomným, aby si prečítali správy o vykonaných
geologických prieskumoch. Keď sa zaťaží svah aj napriek stabilizačným opatreniam svah
nevydrží. Je to reálne nebezpečenstvo. Nevie čo bude o 10 rokov, tu ide o životy
a bezpečnosť ľudí. Mesto týmto projektom ide do rizika. V roku 2017 bol robený
posledný geologický prieskum a spracovateľ Ing. Polák chodil po rodinných domoch a sa
pýtal, či im nepraskajú domy, lebo podložie je mokré, aj keď bol vtedy suchý rok.
Projekt prepojenia Ul. Sibírska a Pod Šalgovíkom neakceptuje výsledky
Inžzinierskogeologických prieskumov (Ľubotice a Prešov z roku 2017). Jeho realizácia
môže aktivovať svahové zosuvy. Projektu absentuje okrem iného aj stanovisko odboru
životného prostredia.

p.M.P.
l. v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám požiadal mesto
o poskytnutie informácií, o doloženie dokumentov týkajúcich sa zokruhovania ulíc. So
zaslanou odpoveďou oboznámil prítomných s následnou postupnosťou od r. 2006, keď
sa začala spomínať myšlienka projektu.
Obyvatelia dotknutých lokalít kde sa plánuje výstavba zokruhovania sú proti tomuto
zámeru a výstavbe a žiadajú mesto Prešov a obec Ľubotice o ukončenie celého procesu.
Žiada, aby na projekt prepojenia Ul. Sibírska a Pod Šalgovíkom nebolo vydané územné
rozhodnutie až do doby, pokiaľ sa neuskutoční stretnutie s p. primátorkou na zasadnutí
VMČč . 7.
p.D.L.
l. býva na Ul. Pod Šalgovíkom. Vo veci prepojenia rozprávala s pani poslankyňou z inej
mestskej časti , ktorá jej ozrejmila, že ide o vyšší záujem, preto nevie či sa dá výstavbe
zabrániť . Je to jej názor a je možné že sa to presadí a stavba sa bude realizovať .
p.B.H.
l. pred 6 rokmi kúpili rodinný dom na Ul. Pod Šalgovíkom. Voľným okom vidí neustále
zosuvy, ktoré vplývajú na to, že im dom praská a neustále musia vykonávať na dome
opravy. Nevie si predstaviť, keď teraz v kľudovom režime dochádza k prasklinám a čo
nastane, ak sa pustí cez komunikácia doprava.
p. P.F.
l. na minulom zasadnutí predniesol svoje požiadavky, chce vedieť v akom štádiu riešenia
sú jeho požiadavky. Apeloval na MsP, aby viac chodila po Šalgovíku pešo nie
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motorovými vozidlami, dohliadla na voľne pobehujúcich psov a psíčkárov, ktorí
znečisťujú chodníky.
Bc. Kmec - MsP - vo veci požiadavky voľne pobehujúcich psov a psíčkárov boli
niekoľkokrát v teréne v Šalgovíku a počas ich pochôdzky nezaznamenali žiadneho voľne
pobehujúceho psa, a nevideli ani ľudí so psami, aby znečisťovali chodníky a verejné
priestranstvá. Je na strane p.F., aby v prípade ak uvidí túlavého psa, zavolal na č . t. 159.
V meste tak odchytajú za mesiac 20 - 30 psov. Keď nebude spolupráca medzi občanmi
a políciou, problémy sa neodstránia.
p.V.Ň.

l . ako rodák zo Šalgovíka si pamätá, že v r. 1986 boli vo svahu robené hÍbkové horizontálne
vrty, ktoré boli podkladom pre spracovanie geologického posudku. Každý rok sa svah
zosúva 5 - l O cm. V r. 1986 bola postavená cesta, ktorá nie je stavaná na dopravný nápor.
Po l O rokoch bola na začiatku od Sekčova neprejazdná z dôvodu jej praskania
a prepadávania sa. Projekt prepojenia Ul. Sibírska a Ul. Pod Šalgovíkom nevyrieši
a nezlepší dopravnú situáciu v uvedenej oblasti a zhorší situáciu s parkovaním, ohrozí
bezpečnosť, zdravie a majetok obyvateľov.
3. Požiadavky VMČ č. 7
VMČ č. 7 žiada na podnety občanov:
l. Opravit' poškodené detské ihrisko na Ul. Čergovskej (areál MŠ Čergovská). Sú
tam vyčnievajúce železá zo zeme, zvyšné betóny, vel'ké diery v zemi, chýbajú
tam odpadkové koše (je tam len l) a taktiež lavičky (sú tam 2, z toho l
poškodená.) Osadit' tabul'u zákaz venčenia psov, nakol'ko je to pri MŠ a areál
nie je oplotený, alebo doplniť koše na psie exkrementy.
2. Na chodníku pre peších za ZŠ Šrobárova opravit' poškodené lavičky (drevá na
sedenie) a prekontrolovať celý úsek.
3. Prekontrolovat' všetky detské ihriská vo VMČ č. 7 a obnovit' pieskoviská pre
deti tam kde je to možné.
4. Na podnet občanov opätovne žiada očistit' stÍpy verejného priestranstva
komplexu na Ul. Exnárova. Aj keď došlo k ich očisteniu, stále to vyzerá
katastrofálne. StÍpy treba dočistit' vhodnými chemickými prostriedkami
a s kús iť osloviť mladých na realizáciu nejakých pekných a vkusných grafitov,
alebo odstrániť pôvodný obklad a dať niečo nové. Takisto žiadajú opraviť
a vymal'ovať stropy a priečelia.
5. Vo vnútrobloku Ul. Vihorlatská 8 - 16 pod kolotočom chýbajú dlaždice, čím
môže dôjsť k úrazu (zakliesnenie nohy pod kolotočom). Samotný kolotoč pri
točení vŕzga a zadrháva sa. Žiadajú o doplnenie dlaždíc a urobit' revíziu
kolotoča tak, ako bola urobená na ihrisku pred MŠ Jurkovičova.
6. Na konečnej MHD Ul. Sibírska žiadajú namal'ovat' priechod pre chodcov
a doplniť dopravnú značku priechod pre chodcov.
7. Na Ul. Exnárovej 14 je stojisko kontajnerov. Na múre, ktorý bol minulý rok
r obený sú odlepené už 2 čiapky. Hrozí, že spadnú na parkujúce auto, alebo na
d ieťa vystupujúce z auta.
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8. Vo vnútrobloku Sibírska 37- 39 upraviť a ostrihať kríky.
9. Na otočke MHD na Ul. Sibírskej na l'ubotickej strane je premnožené množstvo
potkanov. Je potrebné rieš iť situáciu v spolupráci s obcou Ľubotice.
10. Vybudovanie väčšieho detského ihriska vo vnútrobloku na Ul. Sibírskej ll - 35.
Súčasné ihrisko nepostačuje množstvu vchodov. Riešiť nefunkčnú betónovú
plochu z čas ti dobudovaním parkoviska a z čas ti rozšírením existujúceho
ihriska doplnením hracích prvkov napr. šmýkalkou, pieskoviskom, hojdačkou
s pridaním lavi čiek okolo hracej plochy (momentálne sú tam 2 lav ičky).
ll. Opravit' výtlky n a Ul. Šrobárova, vo vnútrobloku Exnárova 26 a na ceste oproti
poliklinike Pro care na Ul. Jurkovičova.
4. Záver:
V závere predseda VMČ č. 7 poďakoval prítomným za účasť, za pokojný priebeh
zasadnutia a informoval, že najbližšie zasadnutie VMČ č . 7 sa uskutoční dňa 6. 6. 2019
o 16,30 hod na ZŠ Šrobárova.

V Prešove dňa 7. 5. 2019

Lukáš Anderko
predseda VMČ č. 7

Zapísala:
PhDr. Eva Sirotňáková
zapisovatel'ka VMČ č . 7

