1;;:;1

,

y

VYBOR V MESTSKEJ CASTI

č.

Strana
1/3

6

Mesto Prešov

Z Á PI S NI CA
zo 6. zasadnutia Výboru v mestskej

časti č.6,

ktoré sa konalo dňa 2.5.2019.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Miesto konania : ZŠ Májové námestie

D!i~lo:

Pr ogram: 1. Otvorenie a prezentácia
2. Požiadavky občanov
3. Požiadavky a informácie VMČ č.6
4. Stanoviská VMČ č.6
5. Záver

1 o -05- 2019

ff~jžj

V úvode zasadnutia VMČ č.6 predsedníčka výboru Zuzana Tkáčová privítala prítomných
občanov a zamestnancov MsÚ. Predsednička výboru požiadala prítomných, aby predniesli
svoje požiadavky.

Požiadavky prítomných

občanov

M.S. - žiada, aby sa pri výjazde z Ul. Smrekovej (nepárne čísl a) na Ul. Višňovú osadili
dopravné značky Zákaz státia áut z dôvodu, že ak na ulici pri výjazde parkujú autá, výjazd
z ulice je neprehľadný a sú ohrozovaní tí, ktorí sa pohybujú alebo prechádzajú po Ul.
Višňovej.

VMČ č.6 žiada zabezpečit' osadenie dopravných značiek a v prípade potreby zvolat'
výjazdové rokovanie vo veci riešenia dopravy v lokalite Ul. Vi š ňovej a Smrekovej.
R.T. - upozornil poslancov, že na Ul. A. Matušku pred garážami je upchatý kanál, ktorého
je zabezpečená ocel'ovou mrežou, ktorá sa nedá dvihn úť. Je potrebné zabezpečiť
vyčistenie kanála, aby sa zabránilo vytopeniu garáží.
VMČ č.6 žiada OKS o vykonanie kontroly kanála a o zabezpečenie jeho vyčistenia.
vpusť

M.P. - pýta sa, kedy bude v Prešove konečne spustený do prevádzky útulok pre zvieratá
v Šalgovíku, pretože na Sekčove sa medzi blokm i pohybuje množstvo túlavých mačiek, ktoré
je potrebné umiestniť do útulku.
VMČ č.6 žiada o podanie informácie o termíne odovzdania útulk u zvierat do
prevádzky na najbližšie zasad nu tie VMČ v júni 2019.
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F.J., A.Ž - žiadajú o vysvetlenie, prečo sa neriešia ich požiadavky ohl'ado m organizácie
dopravy na Ul. Pavla Horova. Už niekoľkokrát upozorňovali na nu tnosť vyznače ni a
priechodov pre chodcov na začiatku ulice a na potrebu umiestnenia dopravných zrkadiel
v časti pri PSK Aréne, mal sa uskutočniť výjazd kompetentných v teréne, no doteraz ich nikto
nekontaktoval a nič sa vo veci riešenia ich požiadaviek nerobí.
VMČ č.6 opakovane žiada odbor dopravy v spolupráci KDI o zvolanie výjazdového
rokovania na Ul. P. Horova v termíne po dohode s poslancami VMČ č.6.

Z.L. - upozornila, že cesta na Ul. Pavla Horova 6-1 7 potrebuje opravu, rovnako ako aj
chodník okolo prevádzky pizzerie na tejto ulici.

VMČ č.6 žiada zabezpečit' opravu chodníka a cesty na tejto ulici.
M .H .- pýta sa, či by sa nemohJo dať opäť do prevádzky pieskovisko na Ul. A. Matušku
pod Ul. Zimnou, ktoré bolo zrušené, no ak by sa doplnil piesok, mali by sa kde hrať menšie
deti , ktorých je v súčasnom období v tejto časti ulice viac.

VMČ č.6 žiada o OKS o návrh možného opätovného dobudovania pieskoviska v tejto
lokalite.

Požiadavky a informácie VMČ č. 6
VMČ č.6 žiada TsmP, a.s. o vykonanie rekonštrukcie a o doplnenie herných prvkov na
detskom ihrisku na Ul. Justi č nej (v hodnote cca 33.000,- €).

VMČ č.6 žiada TsmP, a.s. o vykonanie opravy detských ihrísk na Ul. Federátov
a Oravskej, a to o výmenu dopadových zón - pod herné prvky osadi ť plastové rohože
a v ostatných častiach vymeniť kamienky za asfalt (oprava v hodnote cca 45.000,- €).
VMČ č.6 žiada v spo lupráci sa spol. J.V.S . Prešov zabezpeči t' výstavbu detského
dopravného ihriska na U l. Višňovej (v hodnote cca 45.000,- €).
VMČ č.6 žiada ihned' zabezpečit' vyčistenie priestoru pod smetnými košmi v celej lokalite

VMČč.6.

VMČ č.6 žiada OSMM o vydanie súhlasného stanoviska k vymaľovani u podchodu vedl'a
denného stacionára v N S Opál, ktorú by zrealizovala Šarišská galéria v Prešove v spolupráci
so Strednou umeleckou školou v Prešove.
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Uznesenia a stanoviská VMC

č.
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Na zasadnutí VMČ č.6 dňa 2.5.2019 neboli prijaté žiadne stanoviská VMČ.

V Prešove, dňa 6.5.2019

Zuzana Tkáčová
predseda VMČ č.6

Mgr. Zuzana Mako-Martonová
sekretár VMČ č.6
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