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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 4

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
zo 4. zasad nutia Výboru v mestskej

Prítomní:

podľa
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čas ti č.
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Miesto konan ia: MsÚ Prešov, Jarková č. 24
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Otvorenie a p rivítanie hostí
L;videnčné čísl ll dof.'~~ pošty: ~§
Informácia o odpovediach a stanoviskách M estsR:ebO'lífäau v resove
Požiadavky o bčanov
E-mailové a písomné požiadavky občanov
Stanoviská VMČ 4
Požiadavky poslancov VMČ
Záver

Predsedníčka VMČ Ing. Fedorčíková privítala prítomných poslancov, občanov na zasadnutí
VMČ a oboznámila ich s programom zasadnutia. Naj bližšie zasadnutie výboru je plánované 06.

mája 2019.

l. Informácia o stanoviskách Mestského úradu a VMČ 4 v Prešove
Predsedníčka VMČ informovala o odpovediach z MsÚ a materiáloch, ktoré prichádzajú na

vedomie pre VMČ.

2. Požiadavky prítomných

občanov

l.

Peter A.
Stavebný úrad neustále zavádza pri herni na P av l ovičovom námestí.
VMČ žiad a poskytnút' stanovisko Okresného úradu Prešov - odbor výstavby
a bytovej politiky k predmetnému konaniu.
2. Mestská polícia nerieši nesprávne parkovanie.
VMČ žiada riešit' vnútroblok Pavlovičov o námestie pravidelne.
l.

2.

Barbora P.
l. Žiadame o výstavbu parkovacích miest vo vnútro bloku J. Borodáča č. 9.
VMČ žiada zaradit' do plánu investičn ej výstavby a zrealizovat'.

3.

Emil O.
1. Chodník pred Slovenskou sporiteľňou je prepadnutý.
VMČ žiada opravit'.
2. Reklamný pútač na ulici Masarykovej pri Pošte je osadený neoprávnene.
VMČ žiada preverit' SÚ.
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3.

Čistenie ulíc po zimnej údržbe Ku amfi teátru, Lesík delostrelcov nebolo v zozname, stalo

sa tak až po mojej urgencii ..
VMČ berie na vedomie, ale požaduje prekontrolovat' zoznamy pre údržbu
miestných komunikácii a chodníkov. S výsledkom oboznámit' VMČ písomne.
4.

Ani cm dlažby nie je urobený z fiktívnych faktúr.
VMČ berie na vedomie. Uvedené veci sú v štádiu preverovania.

5.

V zápisniciach nie sú všetky informácie ako boli povedané na stretnutí
VMČ ber ie na vedomie.

4.

Ľu d mil a

V.
l. Revitalizácia chodníkov a vnútro bloku na ulici Vajanského 12
podaný na MsÚ.
VMČ žiada zaradit' do plánu investičnej výstavby.

5.
l.

občan ov.

Ľubomír

vi ď .

príloha č .l , originál

B.
priechodu pre chodcov chýba tabuľka prechod pre chodcov na Pav lov i čovom

Označenie

námestí.
VMČ žiada doplnit'.

Budú sa priľahlé chodníky rieši ť pri výstavbe cyklochodníka na Masarykovej ulici.
VMČ žiada o informácie.
3. Chybajúce osvetelenie okolo Torysy od mosta na Duchnovičovom námestí okolo ulice
Sedliackého povstania ku UNIPU.
VMČ žiada doplnit'.

2.

Oľga Z.
Kedy sa začnú opravovať cesty od výtlkov po zimnej údržbe.
VMČ žiada termín.
2. Kde budú parkovacie miesta na SDH 5 po realizovaní nadstavby.
VMČ žiada odpoved'.
3. Pri realizácii fy Eurovia vo vnútrobloku na SDH, nie sú práce vykonané v poriadku.
VMČ žiada preverit' a riešit'.

6.

I.

7. Mária Ň.
1. Čo s Mlynským náhonom na SDH.
VMČ žiada odpoved', čo sa plánuje v uvedenej časti s pozostatkami Mlynského
náhonu.
2. Upraviť SDH 11-13 posúdiť kríky.
VMČ žiada o úpravu.
8. Edita Ň.
3. Opraviť lavičky na 17.novembra 1OO -114 ..
VMČ žiada opravit'.
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3. E-mailové a písomné požiadavky

občanov

l. Adriána B.
Dobrý deň prajem,
chcela by som sa informovať, či by mesto vedelo popri že lezni čnom priecestí na Pav lovi čovom
Námestí až 17 novembra urobiť protihlukovú zábranu. Zároveň by sa zabránilo aj nešťasti am na
železničnom priecestí, ktoré sú dosť časté . Prípadne, ak to nieje v kompetencii mesta, na koho sa
máme s týmto problémom obrátiť. Vopred ďakuj em za odpoveď .
S pozdravom Adriána B.
VMČ žiada odpoved'.

2. Ján V.
Ako domový dôverník v bytovke na P av lovi čovo m námestí č .22, týmto žiadam o zabezpečeni e
kontajnerov na triedenie komunálneho odpadu, pretože všade dookola tieto kontajnery sú
rozmiestnené, len pri našej bytovke 3859/22-26 tieto kontajnery nemáme. V bytovke býva veľa
dôchodcov, ktorí majú čas na triedenie odpadu, ale netriedia, lebo kontajnery na triedený odpad
sú veľmi ďaleko . Miesto na umiestnenie kontajnerov je za bytovkou, kde parkujú auta a blokujú
požiamú cestu a cestu smetiarom. Aj parkovanie áut je v okolí nedoriešené, pritom okolo
bytovky sú aj miesta vhodné pre parkovanie áut, po menších úpravách, len tento problém zatiaľ
nikto nerieši, nechápem prečo , keď za parkovanie v meste zodpovedá mesto.
S pozdravom

Ing. Ján V.

VMČ žiada doplnit' kontajnery na triedený odpad.

3. Juraj Z.
Dobrý deň ,
moje meno je Juraj Z. som konateľom spoločno sti ktorá prevádzkuje gastro zariadenia v Prešove
Jedna z prevádzok sa nachádza na ulici 17.Novembra 128 . Rad by som sa týmto e mailom
informoval či na tejto ulici je plánovaná úprava chodníkov a ak áno v akom časovom rozmedzí .
Pýtam sa to z dôvodu že na jednej strane ulici pred komercnimi priestormi sa už chodník
obnovoval a na strane kde sa nachádzame my (časť kde je reštaurácia hviezda ) ešte nie. Keďže k
nám chodí dosť veľa zákazníkov ktorý sa nám pravé na tieto chodníky sťažujú ( výzor,
bezpečnosť a podobne) sme sa Vám rozhodli napí sať
Za Vašu

odpoveď

Vám vopred

ďakujem.

s priateľským pozdravom Juraj Z.
VMČ žiada zaradit' do plánu opráv.
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4. Emil O.
Opraviť

deravý chodník na ulici Masarykovej pre Slovenskou sporiteľňou .

VMČ žiada opravit'.

5. Lívia K.
Dobrý deň prajem chcela by som Vás požiadať o osadenie nových lavičiek pred vchodom na
Plzenskej ulici 25 ,z dôvodu že tie čo to boli niekto vykopal poprosila by som 2 lavičky ako boli
aj doteraz.Poprosila by som aj pevnejšie ich osadi ť Ďakujem . K.
VMČ opätovne osadit'.

6. Tomáš B.
l. Preverit sposob vysypavani a odpadu z okolitych prevadzok do nadob urcenych pre
obyvatelov (TSmP + OKS?)
2. Zmonitorovat nedostatocny sposob umiestnenia malych kosov na liniovom chodniku (to
plati o celom priestore oproti vysokoskolskemu arealu (l O 000 studentov + l 000
zamestnancov)
3. Rokovat s investicnym oddelenim/OHAM o postupe pri revitalizacii tohto vnutrobloku
(vieme vobec, aky je predpokladany investicny naklad za spracovany projekt?). V
pripade neumernej ceny uvazovat o revitalizacii priestoru bez uzemia s problemovymi IS
(resp. v ich miestach nerobit prekladku siesti + asfaltovanie, ale alternovat zatravnenim
plochy (len idea).

Zatial

ďakujem

krásne.

S uctou,
Tomas B.
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VMČ žiada: Bod č.1,2 preverit' a podat' informácie o spôsobe realizácie vývozu odpadu

z prevádzok a zároveň doplniť malé koše do lokality. Bod
v minulých rokoch, oboznámit' VMČ písomne.

č.3 vrátiť

sa k pripravovanej PD

4. Stanoviská VMČ

l. Vyžiada nie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta,
Majetkovo-právne oddelenie.

Žiadost' o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemku parc. č . KNC 53 71 o výmere 585
m2 , k. ú. Prešov (č. sp. OSMM/2019/4384, list v archíve zápisnice).
Stanovisko VMČ č. 4: . VMČ súhlasí.

Za: 4; Proti : O; Zdržal sa: O. Nehlasoval: O
2. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta,
Ma jetkovo-právne oddelenie.
Žiadost' o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemku parc. č. KNC 4 136 o výmere 125

m2 , k.ú. Prešov (č. sp. OSMM/20 19/4633 , list v archíve zápisnice).
Stanovisko VMČ č. 4: . VMČ nesúhlasí, doložiť stanovisko OHAM a vytýčiť priestor
vo väč šom zobrazení od OSMM, nakoľko z uvedeného je pravdepodobné, že parcela
zasahuj e do parkoviska na ulici Vajanského.
Za: 4 ; Proti: O; Zdržal sa: O. Nehlasoval: O
3. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru sorávv majetku mesta,
Ma jetkovo-právne oddelenie.
Žiadost' o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemkov parc. č. KNC 5933/6 o výmere 3

m 2 a KNC 5933/7 o výmere 8 m 2 , k.ú. Prešov (č. sp. OSMM/2019/1334, list v archíve
zápisnice).
Stanovisko VMČ č. 4:. VMČ súhlasí.
Za: 4; Proti : O; Zdržal sa: l . Nehlasoval: O
4. Vyžiadanie stanoviska V M Č č . 4 k žiadostiam z Odboru správy maj etku mesta,
Majetkovo-právne odde lenie.
Žiadost' o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemku parc. č. KNC 5706 o výmere 22

m 2 , k.ú. Prešov (č . sp. OSMM/20 19/2826, list v archíve zápisnice).
Stanovisko VMČ č. 4:. VMČ súhlasí.

Za: 4; Proti : O; Zdržal sa: O. Nehlasoval: O
5. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta,
Ma jetkovo-právne oddelenie.
Žiadost' o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemku parc. č . KNC 553 7/4 o výmere 19

m2 , k.ú. Prešov (č . sp. OSMM/20 19/4384, list v archíve zápisnice).
Stanovisko VMČ č. 4: . VMČ súhlasí.
Za: 4; Proti: O; Zdržal sa: O. Nehlasoval: O
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6. Vyžiadanie sta noviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správv maietku mesta,
Majetkovo-právne oddelenie.

Žiadost' o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemku parc. č. KNC 5537/3 o výmere 19
m 2 , k.ú. Prešov (č. sp. OSMM/2019/4384, list v archíve zápisnice).
Stanovisko VMC č. 4: . VMČ súhlasí.
Za: 4; Proti: O; Zdržal sa: O. Nehlasoval: O

5. Požiadavky poslancov VMČ.
l. Doplniť podložie pod detské herné prvky Pavlovičovo námestie 42-45.
2. Vymeniť herné prvky vo vnútrobloku 14- 18.
3. Odstrániť, prípadne nahradiť novými nepoužívané sušiaky Pavlovičovo námestie 42 - 45.
4. Opraviť sušiaky a trepače na prádlo:
Štúrova 19-25,
Budovateľská 17-23
17. novembra 158-166
Tarasa Ševčenka 33-35
5. Spracovať projektovú dokumentáciu Lesík delostrelcov s využitím pôvodnej projektovej
dokumentácie.
6. Jarková- Weberova ulica ohradiť stojisko kontajnerov, z dôvodu neustáleho neporiadku
v ich okolí.
7. Vyšpárovať a opraviť dlažbu pri Dukle.
8. Neustálym poškodzovaním prejazdu po poďýrovej dlažbe pri výjazde z ulice Jarkovej,
navrhujeme uvedený výjazd nahradiť živičným povrchom červenej farby. Žiadame
o odborné písomné vyjadrenie OHAM, ODŽP,OO s možnost'ou výmeny.
9. Osadenie kvetináčov na Námestí Legionárov na zabránenie poškodzovania chodníka
vozidlami.

Záver
Predsedníčka poďakovala prítomným za účasť a pozvala na najbližšie zasadnutie VMČ .

....,

v c,...--....

.

.

V'"'

Ing. Renáta Fedorčvtvá
predsedníčka VMČ č. 4
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Príloha

č.

l
l 080 Ol Prešov, zástupca vlastníkov byt. domu

súp. č. 5664/12

Mestský úrad Prešov

Hlavná 73
080 Ol Prešov

VEC: Žiadosť o revitalizáciu vnútro bloku na ul. Vajanského č. 12

Oolupodpisani vlastníci bytového domu na ul. Vajanského č. 12 v Prešove /súp. č. 5664/12/ žiadame
o úpravu vnútrobloku. Svoju

žiadosť zdôvodňujeme

tým, že do parciel KNC 4101/2 , KNC 4100, KNC

4101/1, ktoré sú vo vlastníctva mesta, LV č. 6492, sa od 50-tých rokov neinvestovalo. Bezprostredné
okolie bytového domu sa dostalo do stavu, ktoré bráni ria dnemu užívaniu spevnených plôch.
Na týchto parcelách je potrebné opraviť prístupovú komunikáciu a chodník, vybudovať parkovacie
miesta, osvetlenie, zabezpečiť odvodnenie a úpravu zelene.
Verime, že naša žiadosť bude čo najskôr zaradená do plánu údržby alebo investícii mesta.

J
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