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VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č. 7

Mesto Prešov
ZÁPISNICA

z 3. riadneho zasadnutia výboru mestskej

časti č.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili:
Bc. Ladislav Kmec - MsP
PhDr. Eva Sirotňáková - zapi s ovateľka
Miesto konanía : ZŠ Šrobárova
Program : l Otvorenie a privítanie hostí
2. Požiadavky občanov
3. Stanoviská VMČ č . 7
4. Záver

7, ktoré sa konalo

dňa

7. 2. 2019
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l. Otvorenie a privítanie hostí:
Zasadnutie Výboru mestskej časti č . 7 otvoril a viedol predseda p. Lukáš Anderko.
V úvode privítal poslancov, zamestnancov MsÚ a prítomných občanov.

2. Požiadavky prítomných

občanov:

p.J.Z.
l. zástupkyňa vlastníkov a nájomníkov obchodných prevádzok na Ul. Exnárovej prišla vo
veci presťahovani a prevádzky pošty z Ul. Exnárovej do obchodného centra Eperia.
Podotkla, že naj väč šie prešovské sídlisko, kde žije okolo 14 tisíc ľudí bude mať len jednu
prevádzku pošty (prevádzka v NS OPÁL bola zrušená), čím dôjde k zhoršeniu dostupnosti
poštových služieb. Zrušenie sa dotklo hlavne starších ľudí , ktorí nemajú vedomosť o jej
zatvorení a presťahovaní do Eperie. Pre obyvateľov je problémom, že pri nákupnom
centre nie je zastávka MHD a ďalšou nevýhodou je, že prevádzka pošty sa nachádza na
poschodí a na vybavenie čakajú niekedy aj hodinu. Ľudia veľakrát využívajú poštu
v miestnej časti Šarišské Lúky, kde sa dopravia autobusom MHD. Od doby zrušenia
prevádzky pociťujú aj pokles tržieb, čo je pre nich dosť likvidačná situácia. Žiada
o riešenie vzniknutého problému a možnosť obnovenia prevádzky resp. vytvorenia
prevádzky v ZOC MAX. K tejto problematike vystúpila aj p. J. L. , ktorá sa vyjadrila, že
petíciu proti zrušeniu prevádzky podpísalo viac ako 5 tisíc občanov a chce vedieť čo
všetko urobilo mesto preto, aby prevádzka na Ul. Exnárovej zostala zachovaná. Nie je
možné, aby masa 5 tisíc ľudí nepohla s problémom.
PhDr. Antolová - vedenie pošty bolo oslovené v mene pani primátorky za zotrvanie
prevádzky na Ul. Exnárovej . Pošta svoje rozhodnutie odísť argumentovala, že priestory sú
zastaralé a nevyhovujúce. Keďže poštu vlastní istá finančná skupina, ktorá je za
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modernizáciu, svoje prevádzky umiestňuje do modernejších obchodných centier s vysokou
koncetráciou ľudí.
Ing. L uká č - je zato, aby sa rokovalo s vedením ZOC MAX o možnosti umiestnenia
prevádzky pošty v ich priestoroch, resp. za zriadenie prevádzky Pošty partner, ktorá by
poskytovala poštové služby, prijímala dopisy, balíky, poštové poukážky a zároveň
sprostredkovala ďalšie peňažné a poštovné služby, prípadne iný doplnkový predaj.
VMČ č. 7 na základe požiadaviek občanov žiada aby mesto Prešov rokovalo
s majiteľmi ZOC MAX o možnosti umiestnenia prevádzky pošty v ich priestoroch,
alebo na Ul. Exnárovej zriadilo prevádzku Pošta partner na poskytovanie poštových
služieb.

2. žiada o informáciu vo veci zriadených nových prevádzok herní v lokalite Ul. Jurkovičova.
p. Anderko - od odborných útvarov mesta obdržal stanovisko, že vo veci zriadenia
nových prevádzok herní nebol porušený žiadny zákon a všetky vydané rozhodnutia
o umiestnení prevádzky sú v súlade s platnou právnou legislatívou.
p.J. B.
l. na konečnej zastávke MHD Ul. Sibírska smerom z mesta predÍžiť zastávkovú plochu na
takú úroveň, ako je to na opačnej strane zastávky smerom do mesta, aby tam mohli
zastaviť dva autobusy za sebou.

2. na novovybudovanom detskom ihrisku vo vnútrobloku Ul. Sibírska 16-38 osadiť kameru
MsP, aby ihrisko bolo monitorované a aby nedochádzalo k jeho poškodzovaniu.
Bc Kmec - MsP - kamerový systém sa osadzuje tam, kde je páchaná trestná činnosť .
Štátna polícia vyhodnocuje miesta, kde je páchaná trestná činnost' a nepredpokladá, aby
preventívne bola kamera osadená na DI.
VMČ č. 7 žiada, aby hliadky MSP viac monitorovali priestor vnútrobloku, hlavne vo
večerných hodinách.
3. na detskom ihrisku vo vnútrobloku Ul. Sibírska 16-38 žiada

lezeckú stenu

(multifunkčnú

doplniť

nový prvok - detskú

stenu s lanom).

4. na Ul. Sibírskej 16 pred vchodom žiada zrezať brezu.

5. žiada o informáciu, či sa plánuje prepojiť chodníkom zastávka MHD na Ul. Jurkovičovej
(poliklinika Pro Care) so zastávkou MHD Vyšné Lúky.
PhDr. S irotňáková - investičná akcia je v procese realizácie, je potrebné urobiť
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov dotknutých chodníkom od súkromného vlastníka
a PSK.
Obyvatelia Ul. Labutej
l. niekoľkokrát žiadali o vybudovanie verejného osvetlenia na Ul. Labutej v Šalgovíku.
K svojej požiadavke obdržali odpoveď zo strany mesta, že verejné osvetlenie nie je možné
realizovať na pozemku, ktorý je vo vlastníctve súkromných osôb. Svoju opätovnú
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požiadavku o dôvodňujú tým, že verejné osvetlenie bolo realizované na susednej ulici aj
napriek tomu, že pozemky sú vo vlastníctve súkromných osôb. Žiadajú zvolať rokovanie
na úrovni odborných útvarov mesta a nájsť kompromis a dohodu v riešení problému.
Telefónny kontakt na zástupcov obyvateľov Ul. Labutej sa nachádza u zapisovateľky
VMČč. 7.
2. chce vedieť, či sa plánuje s vybudovaním chodníka pre peších na frekventovanej Ul.
Teriakovskej.
PhDr. Antolová - realizácia chodníka pre peších je v pláne investičnej výstavby na tento
rok. Podmienkou jej realizácie je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov dotknutých
chodníkom od súkromných vlastníkov.
3. v zákrute smerom z Teriakoviec do mesta požadujú posunúť zastávku MHD a pred
zastávku osadiť dopravnú značku Zníženie rýchlosti z dôvodu neprimeranej rýchlosti
prechádzajúcich motorových vozidiel.
linku MHD č . 22 do obce Teriakovce z dôvodu prebiehajúcej rozsiahlej
investičnej bytovej výstavby v miestnej časti Šalgovík.

4. žiadajú

posi l niť

p.M.O.
l. opätovná požiadavka vo veci vybudovania parkoviska vo vnútrobloku Ul. Sibírska 11-35
tak, aby sa ubralo z plochy existujúceho ihriska, ktoré sa nevyužíva. Zároveň žiada
o odstránenie ostnatého drôtu.
PhDr. S irotňáková - požiadavka vo veci dobudovania parkovacích plôch vo vnútrobloku
Ul. Sibírska 11-35 je evidovaný na webovej stránke Prešov pod č. V7-117/2018,
s odpoveďou, že požiadavka na dobudovanie parkovacích plôch vo vnútrobloku 11-35
bola zaradená do evidencie investičných požiadaviek, ktorá slúži ako podklad pre
prípravu návrhu plánu inve stičnej výstavby na nasledujúce obdobie. V prípade schválenia
finančných prostriedkov na túto akciu oddelenie investičnej činnosti MsÚ zabezpečí
prípravu a následne aj realizáciu stavebných prác.

2. chce vedi eť keby sa bude realizovať križovatka na Ul. Vihorlatskej. Motorové vozidlá,
ale hlavne autobusy MHD majú problém pre zhustenú premávku vyjsť na hlavnú ulicu
arm. gen. Svobodu.
PhDr. Antolová - križovatka pri Hypernove sa bude realizovať v roku 2020.
p. P.I.
l. oproti vchodom Ul. Čergovská 26-28 sa nachádzajú 2 parkovacie státia, ktoré nemajú
status oficiálnych parkovacích miest. Teraz je tam odstavná plocha vysypaná drťou, ktorá
je vyjazdená a v prípade nepriaznivého počasie tam stojí voda. Žiada, aby bolo urobené
odvodnenie do kanála a plochu vydláždiť , resp . použiť zatrávňovacie tvárnice. Zároveň
žiada o úpravu vjazdu/výjazdu na parkovisko na úkor trávnatej plochy. Najmä v zime pri
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vstupe na parkovisko a smerom z parkoviska dochádza k situácii, že autá sa šmýkajú
a sú neovládateľné a je len otázkou času kedy dôjde ku kolízii a haváriám.
2. na chodníku pre peších Ul. Čergovská 26-28 parkujú osobné motorové vozidlá. Už pred
dvomi rokmi riešil na MsÚ, aby tam bola osadená dopravná značka Zákaz zastavenia.
Žiada, aby osobné motorové vozidlá mohli po chodníku iba prechádzať, nie parkovať.
Pri smetných košoch parkujú autá a v prípade udalostí, záchranné zložky sa nedostanú na
tvar miesta.
3. na Ul. Čergovskej 26-28 v rámci údržby sa zabúda na čistenie chodníka pre peších.
Údržbu chodníka si vykonávajú sami. Žiadajú o jeho údržbu.
4. opätovná požiadavka vo veci opravy ochrannej siete na detskom ihrisku vo vnútrobloku
Ul. Čergovská 26-28.
PhDr. S irotňáková - požiadavka vo veci opravy ochrannej siete je evidovaná na webovej
stránke mesta Prešov pod č . V7-139/2018 s odpoveďou, že požiadavka bola zaslaná
zmluvnému partnerovi na zaradenie do bežnej údržby mestského majetku, ktorý má
v správcovskej činnosti. Predpoklad realizácie l. polrok 2019.
5. pred vchodom na Ul. Čergovskej 28 sú vysadené dva stromy. Jeden strom žiadajú orezať
a druhý zrezať.
JUDr. Eštočák - pre rýchlej šie vyriešenie požiadavky riešiť žiadosť podaním cez webovú
stránku mesta Prešov - odkaz pre starostu.
p. J.K.
l. chce vedi eť, aký je schválený rozpočet finančných prostriedkov na rok 2019 pre
realizáciu v jednotlivých VMČ.
PhDr. Antolová - pre všetky VMČ bol schválený jeden veľký balík finančných
prostriedkov vo výške 250 000 €. Najviac finančných prostriedkov pravdepodobne bude
preinvestovaných vo VMČ č . 4.
p. Anderko - medzi priority vo VMČ č. 7 v roku 2019, na ktoré bude použité najviac
prostriedkov patrí ukončenie križovatky Ul. Pod Táborom - Jurkovičova, nová strecha na
MŠ Jurkovičova a chodník pre peších na Ul. Teriakovskej.
3. Stanoviská VMČ č. 7:
l. List odboru správy majetku mesta - Žiadosť o zaujatie stanoviska k odpredaju časti
pozemku parc. č . KNC 14302/168.
VMČ č. 7 neodporúča odpredaj časti pozemku parc. č. KNC 14302/168.
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4. Záver:
V závere predseda VMČ č . 7 pod'akoval prítomným za účasť a informoval, že
najbližšie zasadnutie VMČ č. 7 sa uskutoční dňa 7. 3. 2019 o 16,30 hod na ZŠ Šrobárova.

V Prešove dňa ll. 2. 2019

Lukáš Anderko
predseda VMČ č. 7

Zapísala:
PhDr. Eva Sirotňáková
zapisovatel'ka VMČ č . 7

