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Mesto Prešov
ZÁP l SN lC A č. 4-5/2019
z 4. zasadnutia Výboru mestskej časti č . 5 Solivar - Soľná Baňa - Šváby,
ktoré sa konalo dňa 4. marca 2019 (pondelok)
Prítomní:
podľa preze nčnej listiny
Čas konania:
18.00 h- 21 .15 h
Miesto konania: Kultúrne stredisko PKO, Ul. Solivarská 80, Prešov - Solivar
Program:

1. Otvorenie
2. Prijímanie a vybavovanie požiadavie
3. Požiadavky, podnety a informácie V
4. Stanoviská VMČ
i---·

5. Záver
K bod u 1 programu:
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Zasadnutie Výboru mestskej časti č. 5 otvoril a viedol predseda VMC č . 5 Mgr. Peter
Krajňák , ktorý v úvode privítal prítomných občanov , kolegov poslancov - členov VMČ Ing.
Ľudovíta Malagu, JUDr. Vladimíra Fefbabu , PaedDr. Miroslava Benka, MBA,
zapisovateľku VMČ č. 5 Mgr. Janku Hnatovú a Bc. Ladislava Kmeca , zástupcu mestskej
polície Sekčov .
K bodu 2 programu:
pani M.H.
- žiada opraviť komunikáciu na Ul. Kysucká č . 12, 14 je tam prepadnutá cesta pri
spomaľovacom retardéri /uviedla, že je to veľmi hlučné/ ;
- upozornila na rozbité dopravné značenie a žiada odstrán iť retardéri na ul. Kysuckej.

Mgr. Peter Krajňák - informoval, že ide o dopravnú stavbu, ktorá bola schválená
dopravnými policajtmi, ale žiada častejšiu kontrolu dodržiavania rýchlosti.
Ing. Ľudovít Malaga skonštatoval, že zimnú údržbu robí firma JVS a vodič musí byť
upozornený na to, že sa tam nachádzajú zlučovacie retardéri - ide o opakujúci sa
problém pri zimnej údržbe. Opätovne poukázal na to, že výbor mestskej časti
nedisponuje postačujúcimi finančnými prostriedkami na to, aby ich použilo na všetky
požiadavky občanov.
pani L. O.
- žiada , aby sa dalo parkovať v areáli ZŠ Važecká a to v ranných a poobedňajších
hodinách, keď rodičia privážajú deti do školy, kde je teraz dočasne aj materská škola .

Mgr. Peter Krajňák - žiada Odbor doprav a životného prostredia Msú o dočasnú zmenu
dopravného značenia ohl'adom parkovania pri základnej škole (kde je dočasne
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umiestnená aj materská škola) a zároveň žiada komunikovať s riaditeľom ZŠ Važecká
o možnosti vstupu do priestorov školy aj cez zadný vchod.
Pani O.K.
- žiada pomoc pri riešení s výrubom, prípadne orezom ihličnanov nachádzajúcich sa v jej
záhrade na ul. Na Brehu 7;
- žiada vyčistiť vodný tok, ktorý ide poza jej záhradu , ktorý je veľmi znečistený a
zarastený.

Mgr. Peter Krajňák žiada Msú zabezpečiť vyčistenie tohto vodného toku tzv. "Debry",
ktorá tečie popod ul. Valkovskú, pozdÍž ul. Na Brehu s vyústením do Solivarského
potoka.
Ing. Ľudovít Malaga ponúkol svoju pomoc pri riešení s výrubom, prípadne orezom
stromov.
Pani B.G.
- žiada o opravu vodiaceho pásu vedúceho cez priechod pre chodcov - ul. Arm. gen.
Svobodu - Kraskova, ktorý pri intenzite kamiónovej dopravy spôsobuje nadmernú
h lu čnosť a zároveň dochádza k znehodnocovaniu nehnuteľností nachádzajúcich sa na ul.
Kraskovej /praskanie stien/.

Mgr. Peter Krajňák - žiada vyfrézovaný pás upraviť a urobiť podľa normy tak, aby sa
odstránila hlučnosť pri prejazde kamiónov. K frekvencii kamiónovej dopravy informoval,
že pokiaľ nebude dokončená stavba rozšírenia ul. Solivarská a obchvat R4, bude
riešenie kamiónovej dopravy vel'mi zložité. Žiada odbor dopravy, aby bolo realizované
plánované trasovanie kamiónov a to cez ul. Východnú a ul. Rusínsku.
Ing. Ľudovít Malaga žiada odbor dopravy a životného prostredia o písomné stanovisko
k trasovaniu kamiónov.
Pán M.S.
- žiada informáciu pod ľa akého kľúča sa robí bežná údržba miestnych komunikácii;
- žiada informáciu či a kedy bude rekonštrukcia ulíc Jesenná, Jelšová a Pionierska;
- žiada informáciu či a kedy bude dobudované multifunkčné ihrisko pri ZŠ Važecká.

Mgr. Peter Krajňák informoval, že je cieľom Msú skvalitniť pravidelný monitoring
miestnych komunikácii a pravidelne ho aktualizovať na stránke mesta. Firma JVS
vykonáva tento monitoring a predkladá ho Msú. Informoval, že je potrebná postupná
oprava mostov v miestnej časti. Co sa týka opravy ul. Jesenná kvôli nedostatku
finančných zdrojov sa bude etapovite plánovať jej postupná rekonštrukcia.
Ing.

Ľudovít

Malaga žiada, aby bola vykonaná kontrola

ukončených

stavieb za rok 2018.
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Pán P.S.
-žiada opraviť škáru na novom moste na ul. Švábska (oproti Grekovi), kde sa vytvorila
trhlina, medzi telesom cesty a mostom ;
-žiada informácie ohľadom rekonštrukcie ul. Solivarská a výjazdu z ul. Okrajová na ul.
Solivarskú a vjazdov k domom .
Ing. Ľudovít Malaga informoval, že bude mať stretnutie s projektantom, na ktorom sa
bude riešiť zapracovanie všetkých požiadaviek. Zároveň pozval pána P. S. na stretnutie.

Pán P.Š.
- žiada o informáciu k trasovanie novej výstavby obytnej zóny Stavenec;
-žiada o informáciu, kedy sa bude robiť oprava zvyšnej časti ulice Valkovskej a tiež pri
starom cintoríne;
-žiada o doplnenie svetelného bodu v časti Ul. Zlatobanská- oproti vyústeniu ul. Pod
Debrami.
Mgr. Peter Krajňák informoval, že v ďalšej etape rozširovania verejného osvetlenia sa
dá osvetlenie na túto ulicu. Žiada o kontrolu asfaltovéjho krytu na ul. Valkovskej,
(súbežná cesta s ul. Zlatobanskou), kde je poškodený asfalt. Zároveň žiada
o odstránenie bodovej závady na ceste pred domom ul. Valkovská 1/A.

Pán P.S.
- žiad a, aby tranzit kamiónov nechodil cez sídlisko Šváby, ale cez ul. Rusínsku ;
-navrhuje svetelnú signalizáciu na križovatku ul. Švábska a ul. Jesenná;
- žiada realizáciu výstavby komunikácie Vlčie doly - Jesenná - ZVL.
Pán F.K.
- žiada vyčistenie Solivarského potoka od bahna vrátane časti pod mostom;
- žiada predÍženie trasy linky MHD č. 19, tak aby obsluhovala aj ul. Valkovskú;
- žiada informáciu o ďalšom využití budovy bývalej koniarne (budova PSK na ul.
Zlatobanskej).
Pani Z.S .
- žiada vybudovanie nových parkovacích miest na ul. Palárikovej (zelený pás medzi
cestou a chodníkom) formou zatrávňovačov resp. iným vhodným spôsobom , aby bol
zachovaný zelený pás líniovej zelene (požiadavka už vznesená v roku 2012) ;
-žiada o úpravu verejnej zelene a čistenie chodníka na križovatke ul. Palárikovej a ul.
Lesníckej (budova bývalých potravín a skladu na zákrute oproti radovkám)- zeleň
zasahuje do chodníka a opadané a mokré lístie môže spôsobiť úraz.
Pán N.L.
-žiada opravu detského pieskoviska pred vchodom na ul. Lesnícka 26-28- výmena
piesku a drevenej vrchnej lišty po celom obvode;
- žiada o výrez vyschnutého listnatého stromu pred vchod ul. Lesnícka 18 (pri studni) .
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K bodu 3 pro~ramu:
Poslanci VM c. 5 prerokovali návrh plánu bežneJ údržby c1est a chodníkov na
území mesta Prešov za Výbor mestskej časti č.5 Solivar-Soľná Baňa-Šváby na
rok 2019 a žiadajú naceniť a prioritne realizovať tieto stavby:
- ul. Švábska - oprava schodov pri zdravotnom stredisku (bolo tam inštalované nové
zábradlie);
- ul. Solivarská- nový asfaltový kryt v úseku cca 20 m (prístup k farskému úradu);
- ul. Švábska 47-51 -nový povrch chodníka;
- ul. Švábska 53-57- oprava povrchu parkoviska, pod ktorým sú obchodné prevádzky
(zateká do Kaderníctva);
- ul. Bencúrova- dokončenie opravy cesty cca 20m;
- ul. Kysucká (blízko napojenia s ul. Kukučí novou) -zvýšenie obrubníkov pri retardéri;
- ul. Solivarská - oprava dvoch schodíšť pri Súkromnom gymnáziu, Solivarská 28 (pri
Milk-Agro)
Poslanci VMČ č. 5 žiadajú Msú:
- osadiť smetné koše na novovybudovanom cyklochodníku na Sigord;
- žiada intenzívnejšie vysypávanie kontajnerov na Solivarskom cintoríne;
- žiada na Sofnobanskom cintoríne vybudovať nový chodník a osvetliť ho 6 svetelnými
bodmi- dvojvýložníkmi;
- žiada oddelenie kultúry a cestovného ruchu zvolať stretnutie k spracovaniu nového
erbu MČ Solivar za prítomnosti pána Ferdinanda Uličného a pána Marcela Bodnára.
K bodu 4 programu
Zaujatie stanoviska VMČ č. 5:
-stanovisko k žiadosti č. OSMM/12180/2018 k odpredaju pozemku parc. č . KNE 440 na
ul. Zlatobanskej, k. ú. Solivar.
VMČ č. 5 súhlasí s podmienkou ponechania územnej rezervy pre výstavbu
chodníka a výjazdu z ul. Padlých hrdinov
-stanovisko k žiadosti č. OSMM/932/2019 o odkúpenie pozemku parc. č. KNC 3168/2
o výmere 6720 m2. ostaná plocha k. ú. Solivar. lokalita Ul. Petrovianska .
VMČ č. 5 nesúhlasí, vzhľadom na stanovisko OHAM
- stanovisko k žiadosti č. OSMMn1/2019 vo veci odkúpenia pozemkov a stavieb
komunikácie a mosta, ul. Jiráskova, k.ú Solivar
VMČ č. 5 sa vyjadrí na zasadnutí VMČ č. 5 v mesiaci apríl 2019
K bodu 5 pro~ramu
Predseda VM č. 5 poďakoval všetkým prítomf'!ým za účasť a informoval, že najbližšie
zasadnutie VMČ č. 5 Solivar, Soľná Baňa, Sváby sa uskutoční dňa 01.04.2019
o 18.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO, ul. Švábska 27, Prešov- Solivar.

V Prešove

dňa

08.03.2019

Zapísala: Mgr. Janka Hnatová,
sekretár VMC č. 5

/
/'

/ Mgr. Peter Krajňák,
predseda VMČ č. 5

