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ZÁP l SN lC A č. 5- 5/2019
z 5. zasadnutia Výboru mestskej časti č. 5 Solivar - Sol'ná Baňa - Šváby,
ktoré sa konalo dňa 1. apríla 2019 (pondelok)
Prítomní:
podl'a prezenčnej listiny
čas konania:
18.00 h- 21.15 h
Miesto konania: Kultúrne stredisko PKO , ul. Švábska 27, Prešov- Solivar
Program:

1. Otvorenie

2. Prij!~anie a vybavovanie požiadaviek
3. Poz1adavky, podnety a informácie VM
4. Stanoviská VMČ
5. Záver

K bodu 1 programu:
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Zasadnutie Výboru mestskej časti č. 5 otvoril a viedol predse'čiaVM C č. 5 Mgr. Peter ·~
Krajňák , ktorý v úvode privítal prítomných občanov, kolegov poslancov - členov VMČ ,
JUDr. Vladimíra Feľbabu , z neskoršieho príchodu ospravedlnil PaedDr. Miroslava Benka,
Ing. Ľudovíta Malagu, privítal tiež zapisovatel'ku VMČ č . 5 Mgr. Janku Hnatovú a Bc.
Ladislava Kmeca, zástupcu mestskej polície Sekčov.

K bodu 2 programu:
pani B.G.
-opätovne žiada odklonenie kamiónovej dopravy z ulice Arm . Gen. Svobodu a zároveň
požiadala o informáciu na koho sa majú občania obrátiť a kde informovať ohl'adom
vyriešenia tohto problému .
Mgr. Peter Krajňák - informoval, že bude potrebné od Slovenskej správy ciest a VUC
vyžiadať záväzné stanovisko o odklonení tranzitnej dopravy.
pani A.B.
- žiada informáciu , kedy bude dobudovaný vodovod na ul. Sol'nobanskej;
- žiada vykonávať kontrolu dodržiavania rýchlosti na ul. Soľnobanskej v časti pri cintoríne;
- žiada osadiť prístrešok MHD pri cintoríne na ul. Sol'nobanská;
- žiada inštalovať jeden svetelný bod na ul. Soľnobanskej (posledný dom v smere na
Teriakovce).
Mgr. Peter Krajňák - informoval, že VVS, a.s. deklarovala dobudovanie vodovodu
v tomto úseku v roku 2019. Žiada príslušný odbor o osadenie stacionárneho radaru na ul.
Soľnobanskej v úseku pri cintoríne (v smere do mesta).

9

Strana:

VÝBOR MESTSKEJ ČASTI Č . 5

2/3

Mesto Prešov

Pán M.M
-žiada o výrub čerešní na ul. Royovej ; požiadal o ich výrub z dôvodu znečisťovania
chodníka v čase dozrievania plodov a nemožnosti parkovania áut na ceste pod
korunami týchto stromov.
Pán M.F
-žiada vyznačenie parkovacích miest pomocou vodorovného dopravného
bielou farbou na ul. Švábskej (pri objekte pošty- pred a za bytovkou) .

značenia

Pán P.Š
-žiada vybudovať bezbariérové nábehy chodníkov na ul. Zlatobanskej (chodník za
mostíkom a smerom k ul. Terchovskej);
-žiada vyznačiť priechod pre chodcov v krížení ul. Zlatobanská- ul. Tokajícka a pri
novovybudovanej zastávke MHD č . 11 na ul. Zlatobanskej ;
-žiada osadiť merač rýchl osti na ul. Zlatobanskej pri zastávke MHD č . 11 (smer mesto) .
- žiada zabezpečiť namontovanie stacionárneho radaru a
možnosť vyznačenia priechodu pre chodcov na ul. Zlatobanskej.
Mgr. Peter

Krajňák

preveriť

Pán J.G
- žiada informáciu prečo nie je vyrúbaný strom na ul. Chalupkovej pri kruhovej križovatke,
ktorý je v "strede" chodníka;
-žiad a upraviť chodník na ul. Chalupkovej v smere k ZVL na bezbariérový.
Pán E.L
-žiada zabezpečiť výmenu povrchu na parkovisku za zvonicou ul. Royova ;
-žiada na ul. Royovej č. 1 opraviť chodník.
Pani G.Š
-žiada preveriť skládku odpadu na križovatke ul. Arm. Gen . Svobodu a Solivarskej č . 21 ;
- žiada preveriť vlastníctvo múra z bývalej MŠ a kto sa stará o údržbu .

K bodu 3 programu:

Poslanci VMČ č. 5 žiadajú MsÚ:
- potiahnuť káble Telecomu aj na ul. Gápl'ovú za objekt četerní NKP Solivar;
- opätovne vykonať stretnutie k výstavbe komun ikácie ul. Solivarská so zástupcami PSK;
- vybudovanie prvej etapy oplotených kontajnerových stojísk na sídlisku Šváby;
- upratovanie priestranstva parkoviska pred cintorínom- pozametanie a ostrihanie zelene
(ul. Pod Hrádkom);
- omaľovanie všetkých mostíkov vedúcich cez Soľný potok vrátane mosta na ul.
Švábskej ;
-opravu zamkovej dlažby na ul. Solivarskej pri farskom kostole - prepadnuté miesta
a miestam i chýbajúce obrubníky.
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K bodu 4 programu
Zaujatie stanoviska VMČ č. 5:
- stanovisko k žiadosti Msú (email zo dňa 15.3.2019) k zaradeniu do siete škôl
a školských zariadení SR Cirkevnej základnej školy Namia a Skolského klubu detr
žiadateľa: Združenie škôl C.S.Lewisa, ú.z. Beňadická 38, Bratislava zast. Mgr. Martin
Jurč , v priestoroch Základnej školy, Važecká 11, Prešov;
VMC č. 5 nesúhlasí
- stanovisko k žiadosti Msú (email zo dňa 15.3.2019) k zaradeniu do siete škôl
a školských zariadení SR Súkromnej materskej školy SOLIVARČEK na adrese
Cajkovského 836/22, Prešov-Solivar žiadateľa : Jana Rusnáková;
VMČ č. 5 nes úhlasí
- stanovisko k žiadosti č. OSMMn 1/2019 vo veci odkúpenia pozemkov a stavieb
komunikácie a mosta, ul. Jiráskova , k.ú Solivar;
VMČ č. 5 nesúhlasí (žiada pre d'alší proces posudzovania doplniť stanovisko
nového správcu m iestnych komunikácií)

- stanovisko k žiadosti č . OSMM/4448/2019 zo dňa 27.3.2019 vo veci odpredaja
pozemku parc. č. KNC 2600/11 o výmere 1100 m 2 na ul. Sornej, k.ú . Solivar;
VMČ č. 5 nesúhlasí

K bodu 5 programu
Predseda VMC č. 5 poďa koval všetkým prítomným za účasť a informoval, že najbližšie
zasadnutie VMC č. 5 Solivar, Soľná Baňa , Sváby sa uskutoční dňa 06.05.2019
o 18:00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO, uL Solivarská 80, Prešov - Solivar.
~

V Prešove

dňa

07.04.2019

Zap/sala: Mgr. Janka Hnatová,
sekretár VMC č. 5
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Krajň~k,

Mg: Peter
predseda VMC
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