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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 4

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
z l. zasadnutia Výboru v mestskej

časti č.

prezenčnej

listiny

Prítomní: podl'a priloženej

4, konaného

dňa

3. decembra 2018

MESTO PlU.ŠOV Me!lits!\ý úrad v Prešove

Miesto konania: MsÚ Prešov, Jarková č. 24

Číslo spisu:

Program:

Došlo:

l.

2.
3.
4.
5.
6.

(Ó

6 ()

flGOí~tr. znana:

11 -12- 2018

Ú,t /
Znak a lehota

uloz;f?v

Otvor enie a privítanie hostí
Prnohy:
' -.-- -.Vol'ba predsedu VMČ č.4
~Evi::~.~~~.d~:.~~~-~.~~-~:_iZ1.r~€Informácia o odpovediach a stanoviskách Mestského úradu v Prešove
Požiadavky občanov
E-mailové a písomné požiadavky občanov
Stanoviská VMČ 4
Požiadavky poslancov VMČ
Záver

/~_!/.

Predsedníčka VMČ Ing. Fedorčí ková privítala prítomných poslancov, občanov na zasadnutí
VMČ a oboznámila ich s programom zasadnutia. Naj bližšie zasadnutie výboru je plánované 07.

januára 2019.

l.Vol'ba predsedu VMČ č. 4
Predsedom VMČ sa po dohode členov stala Ing. Renáta Fedorčíková

2.Informácia o stanoviskách Mestského úradu a VMČ 4 v Prešove
Predsedníčka VMČ info rmovala o odpovediach z MsÚ a materiáloch, ktoré prichádzajú na
vedomie pre VMČ.

2. Požiadavky prítomných občanov
P.Madziková
l . Opätovne poukazuje na neč innosť SÚ na zvody dažďovej vody, ktoré sú vyustené na
chodník na ulici Moyzesovej a ro hu ulíc Metodova - Vajanského. Uvedené
neodostatky boli prednesené v minulosti.
VMČ žiada SÚ o komplexnú informáciu ako majú byt' riešené zvody dažd'ovej
vody a ako boli riešené oba prípady.

l.

2. Polep na vyhliadkovej veži je poškodený.
VMČ žiada správcu o opravu.
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2. P. Alberty
l . Ulica Francisciho vchod do dvora Pavlovičovo námestie visí konár, hrozí
že sa odlomí úplne .
VMČ žiada konár odstránit'..
2. Zhodnotil prácu poslancov za štyri roky.
VMČ berie na vedomie.

nebezpečie

3. P. Bekeč
l. Zvody dažďovej vody sú vyvedené na chodník z niektorých objektov na ulici Hlavnej .
VMČ žiada riešit' príslušné oddelenie a informovat' VMČ.
2. Ulica Konštantínova- rýchlo jazdia vozidlá.
VMČ žiada o riešenie dopravnými zariadeniami a značkami.
3. Rekl amo vať dopravné značenie v centre mesta v septembri bolo o značen é
a v novembri už nie je vidieť .
VMČ žiada o kontrolu a prípadnú reklamáciu, informovat' o výsledku VMČ.
4. Ulica Konštantínova- jamy na ceste, nutná komplexná rekonštrukcia.
VMČ žiada o kontrolu a návrh riešenia príslušným oddelením.
5. Zapracovať do požiadaviek druhú stranu chodníka na ulici Kováčkej.
VMČ žiada zaradit' do plánu investičnej výstavby.
6. Ko ntro lovať pešiu zónu na ulici Kováčskej .
VMČ žiada MsP o kontrolu.

4.
l.
2.

3.
4.

5.

P.Osavčuk
Vypracovať

projektovú dokumentáciu obnova peších ťahov Lesík delostrelcov.
VMČ žiada o spracovanie a následnú realizáciu.
Zab ezpečiť projektovú dokumentáciu chodník Hollého + následná realizácia.
VMČ žiada OHAM o posúdenie, spracovanie a následnú realizáciu príslušných
oddelení
Od strániť kvetináče na ulici Sládkovičovej .
VMČ žiada o posúdenie odbor opodstatnenia kvetináčov.
Zaradi ť chodník ulica Weberova po pravej strane smer ulica Kúpeľná z Hlavnej , tak
ako je urobený chodník na ulici Kováčskej .
VMČ žiada žiada zaradit' do plánu investičnej výstavby.
Zastávka MHD ulica Masarykova Čierny most smer stanica bola zrekonštruavaná, bol
osadený iba jeden prístrešok, kde bude osadený druhý, ktorý bol na pôvodnej zastávke.
VMČ žiada o informáciu.

5. P. Kracl
l . Ulica Tarasa Ševčenka č . 24 , rastie krivo jedľa, požaduje výrub.
VMČ žiada o informáciu a odpoved'.
2. V tomto roku bol osadený stojan na optiku pri budove Tarasa Ševčenka č.24 , je možné
ho premi estni ť aby neprekažal?
VMČ žiada o stanovisko príslušný odbor.
3. Komplexne rieš iť vnútroblok Tarasa Ševčenka - Zápotockého .
VMČ žiada OSR o návrh riešenia.
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6. P. Podrazová
l . Zablahoželala k znovuzvoleniu a novým poslancom.
VMČ berie na vedomie.
2. Zriadi ť Denný stacionár pre dôchodcov na P av l ov i čov om námestí .
VMČ žiada Socialný odbor o stanovisko.
3. Problém so študentmi vracajucími sa domov v no č n ýc h hodinách na P av l ovi čovo m
námestí..
VMČ žiada kontrolu MsP.
4. Žiada o kontrolu prejazdu cez Pavlovičovo námestie na Škultétyho cez vnútroblok.
VMČ žiada o kontrolu MsP.
5. Spustiť rez id en čné parkovanie.
VMČ žiada o informácie.
7.
l.

P. Hartman
brezy na SDH .
VMČ žiada o orez stromov.

Presvetl iť

8. P. Jalč
l . Zablahoželal k znovuzvoleniu a novým poslanco m.
VMČ berie na vedomie.
2. Rieš iť parkovanie na SDH aj možno zatravňovacou dl ažbou.
VMČ žiada OHAM o stanovisko.
3. Riešiť osadenie kontajnerov na separovaný odpad.
VMČ žiada osadit' kontajnery na separovaný odpad na SDH.
4. Po rozkopávkach v tomto roku ostali poškodené trávniky.
VMČ žiada správcu o kontrolu a následne vyzvat' zhotovitel'a, aby uviedol do
pôvodného stavu.
9. P. Naďová
l . Nakol'ko pracovníci MsÚ pracujú ako pracujú, žiadam dodať na VMČ statický
posudok ku herni na Pav lovičovom námestí, vzhľadom na poškodenie moj ej
nehnutel'nosti .
VMČ žiada SÚ aby uvedený dokument poskytol.
10. P. Kimaková
l . Na P av l ov ičo vo m námestí zo stromov padaj ú konáre.
VMČ žiada zabezpečit' údržbu.
2. Na P avlovi čovo m námestí č. 39 je poškodený kontajner.
VMČ žiada opravit'.
3. Žiadame dop lniť nádoby na separovaný odpad.
VMČ žiada riešit' a doplnit'.
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3. E-mailové a písomné požiadavky

občanov

l. Madziková

Poprosila by som o info , ako bola riešená moja pripomienka u Congregatio Jesu, Slovenská
provincia-vý robňa hostíí Kmeťovo stromoradie 4 0801 Prešov 0511771191,
0908877131hostia@ mail.t-com.sk ohľadom stiekania zo zvodu dažďovej vody na rohu
Vajanského po Metodovej až ku Gymnáziu, kde v čase mrazov obyvatelia Táboriska
padajú a dochádza k úrazom, obdobne aj pán Pribula z Moyzesovej 50.
Problém pretrváva.
Vďaka .

l. Požiadavka na opravu poškodenej časti tienenia z vyhliadky Vodárenskej veže.
Zač i atko m roku 201 5 bolo na základe požiadavky o byvateľo v v okolí vyhliadky
z Vodárenskej veže realizované tienenie vo forme nalepenia nepri ehľadn ých
plastovýchpásov vo výške oč í stojacej osoby. Toto riešenie bolo zvolené s ohľadom na
minimalizáciu nákl adov riešenia. Po čas prevádzky vyhliadky dochádza k tomu, že
návštevníci časti tienenia úmyselne strhávajú. Naša požiadavka na opravu strhnutých
pásov bola zač i atkom roku 2018 riešená so sekretariátom ri adite ľa správcu Vodárenskej
veže Prešov Real s.r.o .. Konštatuj eme, že požiadavka napri ek viacerým urgenciám
doteraz nebola vyriešená.
2. P r oblém vy púšťania dažďovej vody z odkvapový rúr v lokalite Táborisko.
Požiadavka bola zaslaná 21.9.2017 poslancom VMČ 4 na riešeni e, doteraz bez odozvy.
Vzhľadom na daný stav bola teraz zaslaná na odkaz pre starostu Mesto Prešov.
3. Na základe doterajších negatívnych skúseností požadujem podávanie informácie
o postupe vybavovania požiadaviek.

F - MsÚ/SP-01 /26/ 1

9

VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 4

Strana
5/6

Mesto Prešov
VMČ žiada riešit' predmetné požiadavky a občanovi odpoved' písomne na VMČ

mailom vmc4@ presov.sk.
2. P. Kovalčínová

S po l očenstvo Družba, Pavlovi čovo nám. 3862/42-45, 080 Ol Prešov

Výbor v mestskej časti č.4
Prešov

Vážení novo zvole ní poslanci mesta Prešov.
Nadväzujem na m oj u žia d osť zo dň a 16.10.2017 a 25 .10.2017, kde som v mene vla stníkov
bytov zadala požia davku na výbor mestskej

čast i ohľadom :

- úpravy pa rkovacích miest s cestou pred bytovým domom spolu s odvodnením cesty
- nové obrubníky okolo cesty a parkovacích miest
- rozšíre nie

p o čt u

parkovacích miest pred vchodom

č íslo

45 .

- vydláždenie chodníka pred jednotlivými vchodmi
- ohra d iť miesto pre kontaj nery, postačuje vytvoriť dve ohrady s dvoma kontajnerm i
- separova ný odpad ponechať na terajšom mieste /pri garážach/
- vymeniť staré sušiaky prád la za nové menšie, ktoré by splnili te n istý účel
- dopln iť schody k l av ičkám
- dosadiť nízkokme nné kríky pred bytový dom
Na koľko

projekt ll. etapy P a vlovičov éh o námestia 42-45 z roku 11/2011 už nieje aktuálny,

žiadame pos lancov, aby z roz po čtu Mest a Preš ov uvoľn i l i potre bnú sum u na nový projekt
a následne zaradili túto akciu do investič ného plánu .

S pozdravom

V Prešove, d ňa 20.11.2018

VMČ žiada zaradit' do plánu investičných akcií.
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4. Stanoviská VMC
l. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru správy majetku mesta,
Majetkovo - právne oddelenie.

Žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti o prenájom pozemkov v majetku mesta za
účelom zriadenia stanovíšť pre zdielané bicykle .. (č. sp. M/2018/12707, list v archíve
zápisnice).
Stanovisko VMČ č. 4:. VMČ č. 4 súhlasi.

Za: 4; Proti: O; Zdržal sa: O. Nehlasoval: O

5 . Požiadavky poslancov VMČ.
Na základe otvorenia zmluvy so spoločnosťou Euro A WK Vás žiadame o doplnenie
pristreškov MHD na uvedené miesta:
Pod Táborom (Vyšné a Nižné lúky)
Plzenská
Pavlovičovo námestie (linka č.12)
Košická pri kruhovom objazde do a z mesta
Budovateľská komplet
VMČ žiada vyhodnotenie zmluvy t.j., kde boli zastávky zriadené, koľko zastávok nebolo

zrealizovaných, kde boli odstránené zastávky- preložené (napr. zastávka Vajanského ulica).
Kde bol osadený vyrezaný

ihličnatý

strom z Pavlovičovho námestia pre

vianočnú

výzdobu.

Záver
Predsedníčka poďakovala

prítomným za účasť a popriala príjemné prežitie
a novoročných sviatkov. Následne ukončila zasadnutie.

vianočných

,/

- , ;.'

,.,.;"

Ing. Renáta Fedorčíková
predsedníčka VMČ č. 4
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/ Ing. MCJrek Varga
/

sekr€t'är VMČ č. 4

