9

Strana
1/4

VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 6

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia Výboru v mestskej

Prítomní:

podľa prezenčnej

časti č. 6 ,

ktoré sa konalo

listiny

Miesto konania: ZŠ Májové námestie

6.6.2019.

l

MESTO PREŠOV Mestský úrad v PreŠljVe 1
tisla spi!u:
-J?J ] Racisa. zmt~: U?!
Z.nak a lehota

1 4 -06- 2019

Oo~lo:

Program: l. Otvorenie a prezentácia
2. Požiadavky občanov
3. Požiadavky a info rmácie VMČ č. 6
4. Stanoviská VMČ č .6
5. Záver

dňa

l

Prťlohy:

Evider1čn~ ef~lo doilej p~:

l

u:c!e4a1D

Vybuaja:

12 ~u q' /2o19
..",.__

V úvode zasadnutia VMČ č.6 predsedníčka výboru Zuzana Tkáčová privítala prítomných
občanov a zamestnancov MsÚ. Predsedníčka výboru požiadala prítomných, aby predniesli
svoje požiadavky.

Požiadavky prítomných

o bčanov

A.Ž. - žiada o vysvetlenie, prečo sa nevybavujú jeho požiadavky týkajúce sa organizácie
dopravy na Ul. Pavla Horova. Na niektoré požiadavky bolo odpovedané, že sa odstupujú na
KR PZ na vyjadrenie, no takáto odpoveď predsa nie je vyriešením požiadavky. Žiada, aby sa
takéto odpovede prehodnotili a prepracovali a súčasne, aby sa zvolalo výj azdové rokovanie
v teréne aj za jeho účasti.
VMČ č.6 žiada odd. dopravy o zvolanie výjazdového rokovania v teréne vo veci
riešenia dopravnej situácie na Ul. Pavla Horova za účasti poslancov VMČ č.6, zástupcov
KR PZ a obča n ov tejto ulice.
J.L. - pýta sa, kedy budú oplotené kontajnery pri predajni Karmen v NS Opál, pretože
obyvatelia majú častokrát problém, kde vysyp ať komunálny odpad z dôvodu preplnených
kontajnerov. Do kontajnerov nosia vysyp ávať odpad ob čania, ktorí v tejto časti nebývajú.

Na požiadavku odpovedala priamo na zasadnutí predsedníčka VMČ č.6, ktorá
informovala, že problém sa už rieši, no je potrebné postupovat' v zmysle platnej
legislatívy a dodržať celý legislatívny proces, nakol'ko sa jedná o drobnú stavbu.

l

9

Strana
2/4

VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 6

Mesto Prešov
B.S. - žiada o odstránenie veľkého vyschnutého ihličnanu nachádzajúceho sa na pravej
strane hlavného chodníka vedľa bloku na Ul. Federátov 2-6 ( križovatka ulíc L.
Novomeského- Sekčovská) a orezať stromy pred BD Federátov 2-6. Konáre vŕba briez visia
tak nízko nad chodník, že sa po ňom bez predkláňania nedá prechádzať .
VMČ č.6 žiada odstránit' suchý ihličnan a zabezpečit' orezanie previsnutých konárov
stromov podľa požiadavky občana.

M.B. - pýta sa, kto je zodpovedný za nekvalitné kosenie, ktoré bolo urobené v poslednom
týždni na Sekčove. Štvorkolesové kosačky vyjazdili v trávniku hlboké koľaje, tráva je
pokosená nekvalitne, ostali nepokosené trsy vysokej trávy, ručnými kosačkami rozhádzali
trávu po celej ceste aj chodníkoch a všetko ostalo neupratané.
VMČ č.6 žiada o vyjadrenie, či bolo kosenie skontrolované a práce boli prevzaté
zamestnancom mesta.

M.B. - žiada dobudovať časť chodníka od konečnej zastávky MHD pod Šalgovíkom
smerom do mesta, aby po ňom mohli občania prejsť, keď prechádzajú na opačnú stranu cesty
na vybudovaný prepojovací chodník. V prípade nejasností, žiada o výjazdové rokovanie
v teréne, príp. zváženie, či by sa vec nedala vyriešiť teraz v rámci výstavby cyklochodníka na
Sekčovskej ulici.
VMČ č.6 žiada odd. inv. výstavby o vyjadrenie k požiadavke.

M.K. - žiada odstrániť, príp. aspoň radikálne orezať veľký strom pred BD Smreková 4
a v časti ulice, kde stromy chýbajú, doplniť výsadbu zelene.

VMČ č.6 žiada vykonat' kontrolu zelene v uvedenej lokalite podl'a požiadavky
občana.

A.C. - opakovane žiada o opravu prístupového chodníka a schodov k BD na Ul. A.
Matušku ll. Terén je potrebné vyspádovať, urobiť nový povrch a osadiť bezpečnostné
zábradlie okolo schodov.

VMČ č.6 žiada odd. inv. výstavby o vyjadrenie k požiadavke.
A.C.- upozornila, že po posledných dažďoch došlo k zaneseniu rigolu nad BD A. Matušku
11-13 hlinou a je potrebné ho urýchlene vyčistiť.

VMČ č.6 žiada zabezpečit' vyčistenie rigolu.

D.M. -žiada vymeniť prehnité a polámané dosky na lavičke na Ul. Smrekovej
J.H.- žiada opraviť lavičky na Ul. Martina Benku 2,4.
VMČ č.6 žiada skontrolovat' a opravit' lavičky v celej lokalite VMČ č.6.

č.
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M.P.- žiada urýchlene orezať veľké stromy na Ul. Smrekovej 6, ktoré
a dažďa poškodzujú konármi fasádu a okná bytového domu.

počas

silného vetra

VMČ č.6 žiada zabezpečit' orezanie stromov podl'a požiadavky občana.

A.S. - upozornila, že na Ul. Dargovskej
a obyvatelia nemajú kde vysypávať odpad.

č.7

sú kontajnery na KO

často

preplnené

VMČ č.6 žiada o monitorovanie naplnenosti kontajnerov na KO v tejto lokalite
a o zabezpečenie nápravy.
J.L.- žiada o opravu prepadnutého chodníka na Ul. Oravskej
hromadí voda a občania musia prechádzať po trávniku.

č.l-3 . Počas dažďa

sa tam

VMČ č.6 žiada zabezpečit' opravu chodníka na Ul. Oravskej.

M.K.- žiada preložiť kontajnery na separovaný zber, ktoré sú umiestnené pod oknami BD
na Ul. Martina Benku l. Najmä pri používaní kontajnera na sklo sú obyvatelia domu
vyrušovaní neprimeraným hlukom.
VMČ č.6 v súvislosti s touto požiadavkou žiada OKS o zvolanie výjazdového
rokovania v teréne za účasti poslancov VMČ č.6, zástupcu TsmP a občanov bytového
domu.

M.K. - upozornil, že po rekonštrukcii NS Opál pri prvom bezbariérovom zjazde sa na
chodníku z dôvodu nerovnosti terénu hromadí voda a zábradlie je už pokryté hrdzou. Zároveň
v okolí fontánky a priľahlého sedenia je veľké množstvo odpadkov, ktoré tam nanosili
neprispôsobivý obyvatelia. Všetko je potrebné vyčistiť.
VMČ č.6 žiada odd. inv. výstavby o uplatnenie reklamačného konania na chodník
a zábradlie v NS Opál.
VMČ č.6 žiada OKS o vyčis tenie a upratanie námestia v NS Opál.

K.J. -žiada o doplnenie kontajnera na separovaný zber -papier na Ul.

Justičná

VMČ č.6 žiada o doplnenie kontajnera podl'a požiadavky občana.

J.Š- žiada orezat' kríky pozdÍž chodníkov v parčíku na Ul. Pavla Horova.
VMČ žiada zabezpečit' orezanie kríkov a drevín na Ul. Pavla Horova.

6.

1;;;1

VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 6

Strana
4/4

Mesto Prešov

Požiadavky a informácie VMČ č. 6
VMČ ~.6 žiada na základe požiadavky obyvatel'ov MČ o orezanie všetkých stromov
v lokalite VMČ č.6 do výšky l m z dôvodu, že pod vel'ké stromy si bezdomovci donášajú
rôzne predmety z kontajnerov a prespávajú pod stromami.

VMČ č. žiada zabezpečit' opravu chodníka pred ZŠ Májové nám., kde sa po daždi hromadí
voda a je možné prechádzať len po trávniku.

VMČ č.6 žiada zabezpečit' ostrihanie živého plota pred ZŠ Májové nám., ktorý zasahuje
už do polovice chodníka a bráni prechádzaniu chodcov.
VMČ č.6 žiada doplniť schod v zadnej časti piistupu k Dennému stacionáru v NS Opál.

VMČ č.6 žiada na základe požiadavky obyvatel'ov o ošetrenie pňov, ktoré zostali po
výrube stromov v parčíku za Ul. Smrekovou. Stromy boli vyrúbané pred plánovanou
výstavbou parkoviska v tejto lokalite, no táto bola petíciou občanov zastavená. Na pňoch
ostali ostré triesky a hrozí poranenie tam hrajúcich sa detí.

Uznesenia a stanoviská VMČ č. 6
Na zasadnutie VMČ č.6 dňa 6.6.2019 boli predložené tieto žiadosti o vydanie stanoviska :
l. Žiadosť o bezodplatný prevod stavby - parkoviska a chodníka na Ul. Pavla Horova do
vlastníctva mesta Prešov.
2. Žiadosť o stanovisko k dlhodobému prenájmu nebytových priestorov na Ul. Bernolákovej
17, Prešov a dlhodobý prenájom časti pozemku.

VMČ č.6 neprijal k týmto žiadostiam žiadne stanoviská z dôvodu, že pre

ospravedlnenú neprítomnost' dvoch poslancov VMČ č.6 nebol uznášania schopný.
K žiadostiam bude prijaté stanovisko na najbližšom zasadnutí VMČ dňa 4.7.2019.

V Prešove,

dňa

12.6.2019

Zuzana Tkáčová
predseda VMČ č.6
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Mgr. Zuzana Mako-Martonová
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sekretár VMČ č.6
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