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Mesto Prešov

ľ

ZÁPISNICA
z 8. riadneho zasadnutia výboru mestskej
Prítomní:

podľa prezenčnej

časti č.

7, ktoré sa konalo

dňa

23. 8. 2018

listiny

Zasadnutie Výboru mestskej časti č. 7 otvoril a viedol Ing. Stanislav Kahanec. V úvode
privítal poslancov, zamestnancov MsÚ a prítomných občanov. Zároveň ospravedlnil neúčasť
poslancov PhDr. Martina Ďurišina, PhD. a MUDr. Vasiľa J~a::--·· ~-·"-7·-··--·=·~ -':-:"'-~-..
MESTO PRE§OV Me s t~lty

za Ms Ú Prešov sa zasadnutia zúčastnili:
Bc. Ladislav Kmec - MsP

'
·

PhDr. Eva Sirotňáková- zapisovatel'ka
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p.J.K.
- požaduje, aby pred ich vchod na Ul. Sibírskej 29 spoločnosť Sadex doviezla multicar
čistej hliny bez nánosov a kameňov, aby si mohli svojpomocne vytvoriť okrasný
kvetinový záhon a tak skultúrniť prostredie pred ich bytovým domom. Pre kontaktovanie
sa so spoločnosťou Sadex nechal aj telefónny kontakt, ktorý sa nachádza u zapisovatel'ky
VMČ č . 7.
Ing. Kahanec - víta to ako dobrú myšlienku upraviť okolie bytového domu, ale ak sa
vyhovie jednej požiadavke, bude sa musieť vyhovieť aj ďalším obyvateľom , ktorí si
budú chcieť upraviť svoje okolie. Podotkol, že vo vnútrobloku Ul. Sibírskej 16-38 (pod
ZŠ Sibírska) sa nachádza navozená zvyšná hlina zo začatých stavieb, ktorá by sa mohla
využiť aj na takýto účel.
- zastávka MHD na Ul. Rusínskej pri Lidli je dočasne premiestnená z dôvodu
prebiehajúcej rekonštrukcie ulice. Chce vedieť či zastávka MHD bude opäť osadená na
pôvodnom mieste.
Ing. Kahanec - podľa informácií zastávka MHD by mala byť presunutá do areálu
obchodného centra Eperie, kde budú autobusy zachádzať a potom pokračovať smerom po
starej trase na Ul. Sibírsku.
- žiada, aby spoločnosť Doprastav, ktorá realizovala rekonštrukciu cesty Ul. Arm. gen.
Svobodu odpratala starý asfalt nachádzajúci sa najmä na okraji zelene od Ul. Sibírskej po
Ul. Rusínsku.
VMČ č. 7 žiada riešit' podnety J. K., najmä odpratanie asfaltu po r ealizácii opráv
cesty Arm. gen. Svobodu, ale aj po opravách chodníkov či iných plôch, na ktorých
sa dával nový asfaltový koberec, resp. bola realizovaná ich údržba, t. ]. zabezpečenie
poriadku po realizácii opráv a údržby v MČ č. 7.
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p. J. B.
pred bytovým domom na Ul. Sibírskej 18 sa prepadla časť vozovky, na ceste sa vytvoril
výtlk. Žiada o jeho opravu.
VMČ č. 7 žiada zabezpečit' opravu vozovky pri ul. Sibírskej 18, v zmysle požiadavky
J.B.

p.M.O.
- žiada, aby na nevyužívanom športovom ihrisku vo vnútrobloku Ul. Sibírska ll - 35 bola
vybudovaná a rozšírená parkovacia plocha pre motorové vozidlá.
VMČ č. 7 žiada prehodnotit' rozšírenie parkovacích plôch v zmysle požiadavky M. O.
a vzhl'adom na kritický nedostatok plôch na parkovanie v tejto lokalite MČ č. 7, žiada
zaradiť predmetné rozšírenie parkovacích odstavných plôch do plánu intvestícií na r.
2019.

Ing. Kahanec- informoval členov VMČ č. 7 o
- oprave a údržbe (dokončenie) zrealizovanej doterajším dodávateľom prác (JVS s.r.o.) do
8.8.2018
- návrhu vecnosti opráv a údržby, ktorú postúpil doterajší dodávateľ prác novému
dodávateľovi (MP Kanal service, s.r.o.), v nadväznosti na vecné požiadavkv VMČ č. 7 na
rok 2018 (uvedené v tohtoročných zápisniciach VMČ č. 7)
- odpovedi vedúceho organizačného odboru k požiadavkám VMČ č. 7 i občanov na
zabezpečenie intenzívnejšej deratizácie. Deratizácia lokality MČ č . 7 bude prebiehať od l. 9.
2018.
- vybavení podnetu D.F. k zavlažovaniu stromov, ktorých koreňová sústava sa čiastočne
narušila v rámci zemných prác pri stavbe prístupovej komunikácie ku ZŠ Šrobárova a MŠ
Jurkovi čova. O podnete bol informovaný stavebný dozor a ďalší kompetentní pracovníci
mesta
- o vyjadrení poďakovania E.G. za zrealizovanie detského ihriska a úpravy parkovacích
plôch vnútrobloku na ul. Karpatskej l až 19
- pracovnom stretnutí k príprave stavby "Prepojenie ul. Sibírska - Pod Šalgovíkom
a dobudovanie trolejového vedenia, ktoré sa uskutočnilo 15.08.2018
- odsúhlasenom harmonograme pristavenia VOK v meste Prešov v rámci jesenného
upratovania. Pre MČ č. 7 budú kontajnery VOK pristavené vo IV. Cykle od 10.10.2018
nasledovne:
Ďumbierska 16 - 18
Jurkovi čova l -2
Vihorlatská- obratisko MHD

Sekčovská - Kamenná (ku tlačiarni)
Bažantia - Teriakovská
Pod Šalgovíkom, križovatka

- uskutočnenom preberacom konaní stavby "Úpravy plochy vnútrobloku na ul. Karpatská l
až 19", ktoré sa uskutočnilo 15.08.2018
- uskutočnenom preberacom konaní stavby "Úprava plochy oproti BD na ul. Sibírskej 34 až
38, ktoré sa uskutočnilo 15.08.2018
- čiastočnom harmonograme prác na stavbách "Komplexná rekonštrukcia a údržba
miestnych komunikácií na území mesta Prešov v roku 2018".
1
VMČ č. 7 žiada doplnit' vecnost' harmonogramu pre lokalitu MČ č. 7.
- podnetoch E.G. o vykonanie úprav pri riešení vnútroblokového priestoru, ktorý
prekonzultoval s E.G. a požiadal kompetentných pracovníkov mesta o zrealizovanie úprav
vyplývajúcich z podnetov E.G.
- pracovnom rokovaní k stavbe "Zastávka MHD ul. Sekčovská Prešov - Šalgovík"
a vyjadreniach zainteresovaných strán k tejto stavbe.
- oznámení dodávateľa, ktorým stavebnému dozoru oznámili ukončenie stavebných prác na
stavbe "Úprava plochy oproti BD na ul. Sibírskej 34-38" v termíne do 31.07.2018.
- o podnete M .M. k zrealizovanej stavbe nového parkoviska pri Vihorlatskej 7 a 8, ktorým
žiadala osadenie dopravného zrkadle pri výjazde z predmetného parkoviska na ul.
Vihorlatská - Sibírska, ktorú informoval, že VMČ č. 7 už v májovej zápisnici žiadal
o riešenie nebezpečného výjazdu na cestu z tohto parkoviska. Rovnako osadenie tohto
dopravného zrkadla osobne urgoval aj u kompetentných pracovníkov mesta a vedenie
mesta.
VMČ č. 7 opakovane žiada a urguje riešenie výjazdu z predmetného parkoviska
osadením dopravného zrkadla, ako aj nevybavené požiadavky k vyznačel!liu priechodu
pre chodcov ku supermarketu pri ul. Čergovskej 8.
- podnete ku komunikácii D.Š. s pracovníkmi mesta k ponechaniu stromu v rámci
parkovacej plochy na rekonštruovanom parkovisku pri Sibírskej 36, na ktorý osobne
upozornil kompetentných pracovníkov mesta
- podnete A.L. k aktivitám mládeže na športovom ihrisku vo vnútrobloku Sibírska 16-38
a pri tomto vnútrobloku, ktorým žiadala zvýšený dohľad mestskej polície a zabezpečenie
budovy výmenníka, na streche ktorej mládež hrá loptové hry. O podnete informoval vedenie
mesta i spoločnosť, ktorá spravuje predmetnú budovu výmenníka
- podnete E.G. k osadeniu dopravnej zábrany do podchodu medzi Karpatskou 4 a 5
apresunu smetných kontajnerov do vhodnejšieho priestoru vnútrobloku Karpatská 1-19.
Požiadavky konzultoval s kompetentnými pracovníkmi mesta.
VMČ č. 7 žiada osadit' dopravnú zábranu a pripravit' riešenie na presun kontajnerov
v zmysle požiadavky E.G.
-podnete J.J. k výstavbe prác parkovacích plôch pri Sibírskej 36-38 a navážaniu stavebného
odpadu pri tejto stavbe. Na problém upozornil a konzultoval ho s kompetentnými
pracovníkmi mesta
- o vyjadrení k doriešeniu zastávky v Šalgovíku, ktoré súvisí aj s umiestnením
spomaľovacieho prahu i plánovaným posadením nového vianočného stromčeka, ako aj
majetkoprávnym vysporiadaním potrebných pozemkov.
- doterajších podnetoch k nedostatočnému verejnému osvetleniu v niektorých lokalitách MČ
č . 7. Niektoré z nich už VMČ č. 7 žiadal zabezpečit'. Vzhľadom na bezpečnost' obyvateľov
navrhol požiadať mesto, resp. dodávateľa prác na rozšírenie VO do 3 svetelných bodov.

VMČ č. 7 žiada zabezpečit' realizáciu - doplnenie verejného osvetlenia v l'ámci údržby

do 3 svetelných bodov:
ll pri MŠ Jurkovičova v trase ku fontáne a zvonici
l ks
2/ na križovatke chodníkov od Podnikatel'ského centra (objekt bývalého HŠM) ku ZŠ
Šrobárova
l ks
3/ na chodníku okolo ZŠ Šrobárova pri ul. L. Novomeského (okolo Šalgovíckeho
potoka)
2ks
4/ na chodníku okolo Šalgovíckého potoka pri ihriskách pred ul Šrobárovou
2 ks
Zároveň

žiada sfunkčniť, resp. osadiť nové osvetlenie v rámci pasáže prii obchodných
prevádzkach na Exnárovej ulici
pri bývalej prevádzke SLSP
v podchode pri predajni autopotrieb
v dvoch podchodoch pri prevádzke Ambra

Najbližšie zasadnutie VMČ č. 7 sa uskutoční dňa 13. 9. 2018 o 17,30 hod na ZŠ
Šrobárova.

V Prešove

dňa

30. 8. 2018

Ing. Stanislav Kahanec, v. r.
predseda VMČ č. 7

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

