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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 6

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia Výboru v mestskej

Prítomní:

podľa prezenčnej

časti č .6 ,

ktoré sa konalo

dňa

7.3.2019.

listiny

Miesto konania : ZŠ Májové námestie
Došlo:

Program: l. Otvorenie a prezentácia
2. Požiadavky obč anov
3. Požiadavky a informácie VMČ č. 6
4. Stanoviská VMČ č .6
5. Záver

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

Požiadavky prítomných

občanov

R.T. -žiada, aby sa cestná svetelná signalizácia na ul. Arm. Gen. Svobodu pri predajni
LIDL nastavila na interval o 5 sekúnd dlhší tak, aby sa dalo plynule prejsť na jednu zelenú
cez celú komunikáciu. V súčasnej dobe je interval zelenej krátky a chodci ostávajú na
ostrovčeku uprostred komunikácie, kde sú z obidvoch strán ohrozovaní prechádzajúcimi
vozidlami.
VMČ č.6 opakovane žiada zabezpečit' nastavenie CSS v tomto úseku cesty.

A.Ž - upozornil poslancov, že už viackrát sa obrátil na VMČ č . 6 s požiadavkou na
dopravného značenia a umiestnenie príslušných dopravných značiek na Ul. Pavla
Horova, ktoré je potrebné zreal izovať z dôvodu zvýšeného pohybu vozidiel, ktoré navštevujú
PSK Arénu.
vyznačenie

VMČ č.6 žiada odbor dopravy MsÚ o zabezpečenie účasti zamestnanca odboru na
zasadnutí VMČ č.6 dňa 4.4.2019, ktorý bude odpovedat' na otázky občanov k tejto
požiadavke, príp. k iným požiadavkám týkajúcich sa dopravného značenia v lokalite
VMČ č.6.
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M.K. - žiada, aby sa osadilo zábradlie pri schodisku medzi bytovým domom na Ul. Arm.
Gen. Svobodu 26 a bytovým domom na ul. Arm. Gen. Svobodu 28.
VMČ č. 6 žiada o osadenie bezpečnostného zábradlia pri schodoch podl'a požiadavky.

A.S. - žiada o doplnenie lavičiek do parčíka pre ZŠ Májové nám. a o premiestnenie
smetného koša od BD na ul. Dargovskej 7 vedľa chodníka pozdÍž areálu ZŠ Májové nám.
smerom na Solivar v blízkosti nejakej lavičky.
VMČ č.6 žiada
požiadavky.

o doplnenie lavičiek a premiestnenie smetného koša podl'a

Požiadavky a informácie VMČ č. 6
VMČ č.6 žiada OKS v spolupráci s TsmP, a.s. o zabezpečenie výmeny dopadových plôch
na detských ihriskách vo vnútrobloku ulíc Federátov - Justičná a ulíc Popradská - L.
Novomeského.
VMČ č.6 žiada o zvolanie výjazdového rokovania za účasti poslancov VMČ č.6 ,
Technických služieb mesta Prešov a zamestnancov MsÚ, odd. komunálnych služieb na Ul.
Justičnej č . 6 z dôvodu prehodnotenia umiestnenia kontajnerov na tejto ulici . Termín sa určí po
dohode zúčastnených strán.
VMČ č.6 žiada o urýchlenú opravu a rekonštrukciu vrchného krytu cestnej komunikácie
a priľahlého chodníka za NS Opál na Ul. Martina Benku- havarijný stav!

VMČ č.6 žiada o odborné posúdenie výrubu 4 ks stromov vedľa areálu MŠ Bratislavská.
Stromy poškodzujú oplotenie škôlky a zasahujú do detského ihriska škôlky.

VMČ č.6 žiada odbor dopravy o odborné stanovisko k možnosti vybudovania parkovacích
miest v lokalite Ul. Bratislavskej - bližšie určenie plôch na výjazdovom rokovaní v teréne.
VMČ č.6 žiada OKS o zabezpečenie vyčistenia betónového ihriska vo vnútrobloku ulíc
Bratislavská - Arm. Gen. Svobodu od rozbitého skla.
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Uznesenia a stanoviská VMČ č. 6
Na zasadnutí VMČ č. 6 v marci 2019 boli prijaté stanoviská VMČ k týmto žiadostiam:
Žiadost' OSMM o stanovisko k žiadosti E.S., ktorá žiada o odkúpenie pozemku parc. č. KNC
14792/44 , k.ú. Prešov a o dlhodobý prenájom pozemkov parc.č. KNC 14792/12 a 14792/34,
lokalita Ul.Zimná .

VMČ č.6 nesúhlasí s odpredajom a prenájmom uvedených pozemkov.

V Prešove,

dňa

11.3.20 19

Zuzana Tkáčová
predseda VMČ č.6
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Mgr. Zuzana Mako-Martonová
sekretár VMČ č.6
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