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Výboru vmestsk~ č:~~:~~~:~~o~:s::~~;_g~~
Prítomní:

podľa prezenčnej

listiny

Zasadnutie výboru v mestskej časti (VMČ) otvorila a viedla predsedníčka VMČ č. 2 Mgr.
Jaroslava Kutajová, ktorá v úvode privítala členov VMČ Ing. Lenku Kohániovú, Ing. Richarda
Drutarovského, prítomných obyvateľov a zástupcu Mestskej polície p. Štefana Molitorisa.
Predsedníčka VMČ oboznámila prítomných občanov o došlých odpovediach na požiadavky
VMČ, vyjadreniach, stanoviskách a taktiež o došlých žiadostiach o zaujatie stanovísk.
Mgr. Jaroslava Kutajová informovala prítomných občanov o tom, že v prezenčnej listine
môžu uviesť svoj telefonický kontakt, ktorý bude slúžiť na interné účely (nebude zverejnený na
internete) pre zamestnancov MsÚ pri riešení požiadaviek občanov .

...,.. Bolo vydané územné rozhodnutie pre tlakovú kanalizáciu na ul. Pod Wilec hôrkou .
...,.. V utorok 7.5.2019 na zasadnutí Komisie MsZ pre ÚP, dopravu, výstavbu a ŽP bude
predstavená a bude sa prerokovávať štúdia dopravného riešenia celej lokality Vydumanec - Za
Kalváriou. O tom sme tu v minulom roku dosť rozprávali a bolo tu aj jedno veľké stretnutie .
...,.. Na komisii má byť taktiež predstavený návrh nariadenia o parkovaní na území mesta Prešov statické parkovanie v meste. Zasadnutia komisie sú verejné a meteriály by mali byť zverejnené
na webovej stránke mesta. Takže kto má o tieto témy záujem môže si ich pozrieť tam.
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pán M. M. (adresa a tel. kontakt je u sekretára VMČ)
...,.. Sme tu kvôli ceste Za Kalváriou, ul. Turistická. Máme tam strašné problémy
Nechce nás tam púšťať (blokuje cestu autom) a mi tak máme problém dostať sa k záhradkám. Je
to vraj jeho cesta, to tak on môže jednať s ľuďmi? Osadil tam tabuľku, že je to súkromný
pozemok a prechod (prejazd) je možný len so súhlasom majiteľa. Je potrebné to poriešiť . Okrem
telekomunikačného stÍpu je tam cez 40 pozemkov. Niektorí tam už aj bývajú. Ľudia tam pracujú
na záhradkách a pokiaľ by došlo k úrazu, tak sa tam nedostane ani sanitka, ani požiarnici.
Odpovedala: Mgr. Jaroslava Kutajová, predsedníčka VMČ
Dňa 7. 5.2019 o 14:00 hod. v zasadačke na III poschodí, ul. Jarkova 24- zasadá Komisia MsZ
pre ÚP, dopravu, výstavbu a ŽP a bolo by dobré, aby ste tam prišli.
pani Z. B. (adresa je u sekretára VMČ)
...,.. Štyri roky chodili po našej ceste a mali si to poriešiť s majiteľmi. Zanedbali to. Tí, ktorí sa
budujú u nás, majú malé deti a nepriali si, aby sa chodilo po našej ceste (l OO áut denne). Cesta
má viac ako 150 rokov, ale ona keď v roku 1979 boli zriadené záhradkárske osady, tak bola
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oficiálne zriadená ako prístupová komunikácia k záhradkárskym osadám. Lenže v roku 2000 sa
prihlásil vlastník
, dal to všetko vymazať z katastra (spodnú časť, že je to roľa a že je to
jeho). Má na to list vlastníctva. Je potrebné s ním jednať.
Záhradkári sú na neho krátky a preto by malo mesto pomôcť. Tu nejde len o to, že je prístupová
cesta k záhradkárskym osadám, ale aj o to, že tam ide aj vysoké napätie, je tam telekomunikačná
veža. Máme zákon o obrane štátu a ten hovorím, že prístup k týmto zariadeniam musí byť . Jeden
záhradkár v januári už vyhral súd (je to na liste vlastníctva).

pán P. L. (adresa a tel. kontakt je u sekretára VMČ)
..,... Máme stanovisko úradu z roku 2014 (Sekcia st. úradu a urbanistiky, odd. DEaŽP, sp.
č.1 0313/2014, Ing. Sýkorová), v ktorom sa píše, že "pozemná komunikácia na Turistickej ulici
v Prešove, ktorá sa nachádza na pozemkoch parc. č. KN-C7008/ J a KN-E ú. Prešov, vo
vlastníctve súkromných vlastníkov je verejnou účelovou komunikáciou zabezpe čujúcou
dopravný prístup k existujúcim RD a pozemkom v záhradkárskej osade ".
Neviem nakoľko je tento doklad relevantný a či ho môžeme používať, keď je problém sa tam
dostať. Ja som tam dostal minulého roku stavebné povolenie. Turistická ulica je vedená až po
vysielač. Od roku 1979 chodíme po tejto ceste, čiže mohli by to byť riešené aj právom prechodu.
VMČ č. 2 žiada, aby OSMM oslovil vlastníka pozemku a v stúpil s ním do jednania.
pani A. K. (adresa je u sekretára VMČ)
..,... Chcem sa opýtat' na zmysel tých reatrdérov, ktoré sú na M. Čulena, Odborárskej , Sázavského,
Kollárová. Mi, čo tam bývame v bytovkách na vyšších poschodiach s tým máme problém .
Odpovedala: Mgr. Jaroslava Kutajová, predsedníčka VMČ
F- MsÚ/SP-01/26/1
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pani I. B. (adresa a tel. kontakt je u sekretára VMČ)
~ Požiadavka o opravu časti zámkovej dlažby na prístupovom chodníčku k vchodu č. 28 . Pred
časom boli vykonávané výkopové práce pre vedenie optických sietí pred našou bytovkou, kde
bolo nutné odstrániť aj zámkovú dlažbu pred vstupným vchodom. Zamestnanci firmy
vykonávajúci tieto práce dali síce dlažbu do pôvodného stavu, ale zemina klesla a dlažba sadla.
Je len otázkou času kedy tam dôjde k úrazu, keďže už dva pády dopadli našťasti e bez ujmy na
zdraví (fotodokumentácia- príloha č . l).
~ Zároveň žiadame o opravu zámko vej dlažby na novo vybudovanom parkovisku v úrovni nášho
vchodu (M. Čulena 28). Dlažba o rozlohe 0,5x0,5 m je uvol'nená a vystupuje nad úroveň
okolitého terénu.
~ Vnútroblok M. Čulena 28 - už viac krát sme žiadali o osadenie tabule zákaz venčenia psov.
Z okolice si tam chodia vyvenčiť psov
pán M. P. (adresa je u sekretára VMČ)
~ Investičný plán mesta - bola schválená nejaká tabuľka "A", v ktorej sú strategické zámery
mesta. Tabuľku "B" a "C" tvorili väčš inou projekty, ktoré by sa mali real izo vať na sídliskách toto bolo stiahnuté z rokovania z dôvodu, že mestské časti si majú určiť priority. Výbory tak
urobili, potom to išlo na ďalšie zastupiteľstvo a tam sa to stiahlo s tým, že sa to bude
prerokovávať spolu s rozpočtovým opatrením.
Odpovedala: Mgr. Jaroslava Kutajová, predsedníčka VMČ
Druhý krát sa to stiahlo z rokovania z dôvodu, že sa čaká na záverečný úče t mesta a keď sa
ukáže, že sú finančné prostriedky, tak p otom sa schváli tabuľka B a C.
pani T. K. (adresa je u sekretára VMČ)
..,.. Ešte v minulom roku sme podali petíciu (PET-07-2018) na opravu kanalizácie a opravu
miestnej komunikácie na Odborárskej ulici. Bolo nám odpovedané, že " Vaša petícia o opravu
kanalizácie a miestnej komunikácie j e opodstatnená. Pri miestnom šetrení na tvare miesta bolo
zistené, že chodníky sú v zlom stavebnotechnickom stave. Výbor mestskej časti, v ktorej sa
predmetné ulice nachádzajú schválil opravu. S realizáciou opráv sa začne v druhej polovici roku
2018 ". S realizáciou sa nezačalo dodnes. Boli voľby a ja som sa pýtala, či to opätovne máme
podať a bolo mi povedané, že keď to už raz bolo schválené, tak sa to bude realizovať . Máme máj
a s prácami sa doteraz nezačalo. To aký ďalší postup máme zvoliť, máme ísť súdnou cestou?
..,.. V máji budú zápisy do materských škôl (MŠ Čsl. armády, MŠ Fraňa Kráľa) - nedalo by sa
upozorniť na riaditeľstvá, aby boli uprednostňované v prvom rade deti zo sídl. II a ž potom
z okolitých obcí.
Odpovedala: Mgr. Jaroslava Kutajová, predsedníčka VMČ
pán J. M. (adresa a tel. kontakt je u sekretára VMČ)
..,.. Som tu za záhradkárov z Vydumanca a aj za tých ktorí tam bývajú. Máme problém
s dopravou. Bola tam autobusová zastávka "Lachôrka", ktorá sa zrušila. Zastávka je zrušená dva
roky a obyvatelia musia vystúp iť hore, až na Vydumanci a potom sa vracať . Je tu šanca, že by
mohla byť zastávka obnovená? Mohla by byt' na pravej strane tam, kde je trafostanica. Tam je
dosť priestoru.

F - MsÚ/SP-01126/1

9

Výbor v mestskej

časti č.

2

Strana:

4/6

Mesto Prešov
Odpovedala: Mgr. Jaroslava Kutajová, predsedníčka VMČ
Hovorila som s riadite ľom DPmP - dopravný podnik s tým nemá problém, len potrebuje, aby mu
ODaŽP vytypoval miesto, kde by tá zastávka mohla byť umiestnená.
..". Vydumanec - je tam strašný zápach. Je tam vyriešená kanalizácia alebo tam majú žumpy.

pani J. Č. (adresa je u sekretára VMČ)
..". Chceme o dpoveď, ako mesto bude riešiť ten prechod pre chodcov na ul. Obr. mieru pri
Lesnom závode. Čo pre to, ako naši zástupcovia môžete urobit', aby sa tým prechodom mesto
zapodievalo a aby sa aspoň časť z toho naplnila, čo mesto sľúbilo urobiť, že tam bude
zrealizovaná svetelná signalizácia, prípadne nejaké iné opatrenia. Vieme, že nie sú na to
schválené peniaze v rozpočte, ale chceli by sme cez Vás oficiálnu odpoveď. Jedným z návrhov
tých ďalších riešení zo strany mesta bol aj poslanecký návrh, aby tam boli hliadky v čase, keď
deti idú do školy, resp. v čase špičky.
Odpovedala: Mgr. Jaroslava Kutajová, predsedníčka VMČ
Svetelná signalizácia sa tam teraz riešiť nebude, lebo je stanovisko SSP, že 5 rokov sa do cesty
nemôže zasahova( Teraz sme na MsZ sme schvaľovali žiadosti o projekty, kde sa majú
nasvecovať priechody pre chodcov a bol tam aj priechod pri Lesnom závode. Takže toto by
mohlo byť celkom rýchle a nie veľmi drahé riešenie.
Do investičného p lánu sme to dali, bohužiaľ tabul'ka B a C sa neprerokovávali lebo materiál bol
stiahnutý z rokovania.
..".Požiadavka, aby hlavný kontrolór prešetril realizáciu akcie - výstavba oporného múra Za
Kalváriou z dôvodu, či neboli neadekvátne využité finančné prostriedky
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parc. č. KNC 15323/1 o výmere 274 m2 a KNC 15435/2
o výmere 135m2, k.ú. Prešov, vedených na LV 6492.
VMČ č. 2 súhlasí s odpredajom predmetných pozemkov v uvedenej výmere.
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..". Žiadame osloviť Povodie Bodrogu a Hornádu, aby vyregulovali a vyčistili korytá potokov
Malkovský a Medzník.
..". Na základe podnetov od záhradkárov žiadame, aby mesto rokovalo s majiteľom pozemku p. B.
ohľadom prístupu cez ul. Turistickú do záhradkárskej osady. Záhradkári využívajú na prístup k
svojim nehnuteľnostiam obslužnú komunikáciu na ul. Turistickej. V poslednej dobe sú od
majiteľa pozemku vyvíj ané aktivity k zamedzeniu vstupu na komunikáciu, čím je znemožnený
prístup k záhradkám. K záhradkám nevedie iná komunikácia, nehovoriac o prístupe záchranárov
a elektrikárov k trafo stanici.
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...,.. Opätovná požiadavka na osadenie dopravnej značky zákaz vjazdu okrem dopravnej obsluhy na
vstup do vnútro bloku ul. Nábrežnál Obr. mieru. Odpoveď na požiadavku V2-92/20 18 hovorí o
zákaze z Obr. mieru na ul. Nábrežnú. Požiadavka ale znie na osadenie značky na ul. Nábrežnej
do vnútrobloku Nábrežná l Obr. mieru. /viďfoto smer do/'ava/

...,.. Oprava chodníka na ul. Pod Kalváriou /viď foto/. Žiadame o opravu dlažby na uvedenom
úseku chodníka keďže už došlo k úrazu s trvalými následkami. Chodník je vo veľkej miere
využívaný cyklistami a nešťastné nabehnutie na vyvýšené dlažby kolesom spôsobuje pády.

F- MsÚ/SP-01126/1

GJ

l

Výbor v mestskej

časti č.

2

Strana:

6/6

Mesto Prešov

V závere Mgr. Jaroslava Kutajová, predsedníčka VMČ č. 2 pod'akovala všetkým prítomným za
účasť a informovala, že naj bližšie zasadnutie VMČ č. 2 sa uskutoční dňa 6.6.2019 o 17:00 hod.
na obvyklom mieste- v jedálni ZŠ Čsl. armády na ul. Odborárskej.

Mgr. Jaroslava Kutajová
predsedníčka VMČ č. 2

Mgr. Jana Grešová
zapisovatel'ka VMČ č. 2

V Prešove dňa 07.05.2019
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