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ZÁPISNICA
1 Evidenfnl! čfslo du~lej poSty:

t.o v i o

Prítomní:

jlJi..ll-I.J zo 4. riadneho zasadnutia
estskej časti č. 2, ktoré sa konalo dna 07.03.2019
v

podľa prezenčnej

listiny

Zasadnutie výboru v mestskej časti (VMČ) otvorila a viedla predsedníčka VMČ č. 2 Mgr.
Jaroslava Kutajová, ktorá v úvode privítala členov VMČ Ing. Lenku Kohániovú, Ing. Richarda
Drutarovského, prítomných obyvatel'ov a zástupcu Mestskej polície p. Štefana Molitorisa.
Predsedníčka VMČ oboznámila prítomných občanov o došlých odpovediach na požiadavky
VMČ , vyjadreniach, stanoviskách a taktiež o došlých žiadostiach o zaujatie stanovísk.
Mgr. Jaroslava Kutajová informovala prítomných občanov o tom, že v prezenčnej listine
môžu uviesť svoj telefonický kontakt, ktorý bude slúžiť na interné účely (nebude zverejnený na
internete) pre zamestnancov MsÚ pri riešení požiadaviek občanov.

Požiadavky, podnety

doručené

listom, mailom, SMS, telefonicky:

pán. J. Š. (adresa je u sekretára VMČ)
~ Retardér pri ZŠ Čsl. armády na Odborárskej ulici upraviť tak, aby autá nemohli tento retardér
obchádzať a ohrozovať tak deti pri škole.
~ Žiada zakázať prejazd nákladných vozidiel cez celú lokalitu od NC Lidl až po Kolmanku.
~ Žiada kvôli bezpečnosti spomaliť dopravu aj pri zastávkach MHD na Sázavského ulici pri
križovatke s Fučíkovou ulicou.
pán P. Š. (adresa je u sekretára VMČ)
~ Požiadavka na zriadenie ihriska pre deti v lokalite oproti Arme, aj tam žijú rodiny s deťmi
a starí rodičia.

Diskusia:
pani A. H. (adresa je u sekretára VMČ)
~ Ulica Obrancov mieru - bola vyčistená, ale bolo by dobré, aby sa obmedzila prašnosť, aby
bola komunikácia umytá, resp. vystriekaná, aby sa tak neprášilo.
Odpovedala: Mgr. Jaroslava Kutajová, predsedníčka VMC
~ Nástupné plochy na zastávkach MHD na ul. Obr. mieru - niekde v meste sa robia a na tieto sa
stále nenašli peniaze.
pán P. K. (adresa je u sekretára VMČ)
~ Požiadavka, aby do budúcna mohli obyvatelia ul. Engelsovej voliť v okrskoch na ZŠ Čs l.
armády alebo v ABC-ečku . Okrsok na Strednej lesníckej škole je pre nich ďaleko .
~ Ulica Engelsova - rastú tam vysoké jedle, ktoré tienia do bytov a taktiež kvôli nim je tam zlý
televízny signál. Z tohto dôvodu je potrebné ich vyrúbať .
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~ Parkovanie

áut podnikateľov na parkoviskách pri bytových domoch. Každý z nich by mal
p arkovať tam, kde má firmu. Bežne podnikateľ parkuje na parkovisku aj 3 autá a miestny nemajú
kde zaparkovať.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, člen VMČ
pani A. M. (adresa a tel. kontakt je u sekretára VMČ)
~ UL Pod Kamennou baňou - paralelná ulica s Pražskou - vzniká tam problém s tým, že je tam
pár voľných pozemkov, kde sa majú stavať bytovky. Chcem sa opýtať, či je možné s tým niečo
robiť. Je tam stará zástavba rodinných domov a ak tam vyrastú bytovky, tak to naruší celkový
vzhľad tejto lokality.
Zároveň žiadame o vyčistenie konca slepej ulice Pod kamennou baňou od nánosov hliny a
kamienkov, ktoré sa tam nachádzajú od výstavby nábrežnej komunikácie. V lete je na ulici

ll\ ID

-

Odpovedala: Mgr. Jaroslava Kutajová, predsedníčka VMČ
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, člen VMČ
pán M. K. (adresa je u sekretára VMČ)
~ Ulica Za Kalváriou 12- ide o najhorší úsek cesty. Vedelo sa, že ja tam neprehľadná zákruta,
tak neviem prečo sa pri oprave ten múr neposunul, aby sa cesta rozšírila, ale sa postavil na to isté
miesto. Prechádzajúce autá vychádzajú až na chodník, čo spôsobilo, že sa rozbil. Jazdia tam aj
domiešavače - neviem prečo , keď majú svoju cestu. Je potrebné požiadať NDS-ku, aby
upozornila svojich vodičov, aby si neskracovali cestu cez ul. Za Kalváriou. Je potrebné s tým
niečo robiť lebo sa nechcem dožiť, že sa ocitne naložené auto v mojom dome.

F - MsÚ/SP-0 112611
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tejto lokalite boli pre 15-timi rokmi tri obchody s potravinami. Dnes tam nie je ani jeden.
Žije tam veľa dôchodcov, ktorí si musia niekedy len pre jeden chlieb ísť do "mesta".
Odpovedala: Mgr. Jaroslava Kutajová, predsedníčka VMČ
pani J . B. (adresa a je u sekretára VMČ)
~ Plochy určené na bývanie - firmy si kupujú RD a stavajú tam parkoviská. Toto sa deje na ul.
Pod kamennou baňou 81. Zúčastnili sme sa aj stavebného konania - firma si zakúpila pozemok
za rodinným domom, ktorý si tiež zakúpili a pravdepodobne tam bude prevádzkovať nejakú
činnosť s tým, že už teraz tam parkuje cudzie autá. Vlastne si tam vytvorili odstavnú plochu pre
l O-ll aut denne, ktoré chodia po ul. Pod Kamennou baňou, čo je slepá ulica. Porušili tam nejaké
zákony, pretože to začali stavať na čierno - vysypali tam kamenie na 4,5 ára, čo nie je malá
plocha na parkovanie, urobili tam nejaké el. prípojky, vykopali studňu - majú tam robiť nejakú
výrobnú činnosť. Až na podnet občanov, ktorý bol podaný na mesto tá firma požiadala
o dodatočné stavebné konanie. Neuskutočnilo sa ani územné konanie ohľadom toho parkoviska.
Ako občania sme to začali riešiť. Stavebné aktivity boli začaté protizákonne - nebola podaná
žiadosť o st . povolenie, dokonca si odkúpili pás, aby nemuseli ani susedov žiadať o povolenie.
Doslovne ide o špekulatívny proces. Bola by som veľmi rada, aby ste sa na to aj vy poslanci
pozreli, aby sme si medzi RD nevpustili firmy.
~ Medzi Ekoparkom a Botanickou ulicou je súkromný pozemok, ktorý nie je vôbec pokosený.
Dávali sme podnet na mesto, ale nikto to doteraz neriešil. Asi je to chránený človek. Je to cca 60
árová plocha, ktorá viac ako 5 rokov nebola kosená a niekto to ani nerieši - burina je tam vysoká
ako dospelý človek.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, člen VMČ
pán M . L. (adresa a tel. kontakt a je u sekretára VMČ)
~ Parkovisko , ktoré oni začali stavať za záhradami (aj za susedovým domom) je cca 40 m dlhé
a 15 m široké a stavali ho na čierno. Dali sme podnet na St. úrad, ktorý to zastavil, ale oni
požiadali o dodato čné stavebné povolenie. A pri tom stavebnom zákone §39, bod c) sa píše, že
plochy- parkoviská, ihriská, atď . musia prejsť cez územné konanie. On porušil zákon a teraz
podal žiadosť o dadatočné st. povolenie a obíde celú tú legislatívu. Tu ide o porušenie nie len
stavebného zákona, ale aj záväznej časti ÚP mesta Prešov pre bytové a RD, kde sa píše, že také
areály sa nesmú zriadzovať lebo tam neparkuje on, ako majiteľ domu, resp. konateľ firmy, ale
parkujú tam nejakí živnostníci, ktorí v meste pracujú sadnú do dodávok a potom večer sa tam
opäť vracajú. Chcem Vás preto požiadať, aby ste sa vy ako poslanci zastali, aby tieto zákony boli
dodržané. Taktiež nie je podľa ÚP dodržané ponechanie 30% zelene.
pani M. M. (adresa a je u sekretára VMČ)
~ Chcem sa opýtať, že akým spôsobom sa roznášali oznámenky o veľkých kontajneroch na
biologicky rozložiteľný odpad. Ja som nedostala žiadne oznámenie a ani moji susedia. Na celej
ulici jediný človek dostal to oznámenie.
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pán S. L. (adresa a tel. kontakt a je u sekretára VMČ)
..,. V roku 2018 bol na ul. Čsl. armády ll schválený orez 6-tich stromov. Dodnes nebol vykonaný
(viď priložený list).
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Vec: Návrh na orezanie d revín vo vere jne j zeleni
Mestu Prešov bolo dňa 23 .5.201 8 d o ruče ný Váš návrh na orezanie 6 ks drevín druhu
javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides), l ks lipa malolistá (Ti/ia cordara), l ks javor
mliečny (Acer platanoides) rastúcich na ulici Československej armády ll v Prešove.
Dreviny plnia biologickú, hygienickú, mikroklimatickú funkciu (zlepšuje kvalitu
ovzdušia), estetickú a izo l ačnú funkciu (protihluková, protiprašná a protiemisná bariéra),
pôdoochrannú funkciu a ďalšie dôležité funkcie v systéme mestskej zelene.
Stav drevín bol odborne posúdený v teréne. Odborné orezanie drevín bolo zadané
a bude zrealizované vo vegetačnom období (t. j . l . apríl - 30.
september) v súlade s platnou legislatívou a normou STN 83 70 l O.

dodávateľskej spoločnosti

S pozdravom
it.á.~S'ľO PREŠOV
Mestský úrad v Prešove

ORGANIZAČNÝ ODBOR
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~
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Fere~já
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pani M. B. (adresa a tel. kontakt je u sekretára VMČ)
.,... Čsl. armády 15 - oprava parkoviska. Podali sme žiadosť a prišla nám odpoveď z odd. KS , že
naša požiadavka je opodstatnená a že je to zaradené v zozname. Sú tam dosť veľké diery, ktoré
by bolo dobré vyspraviť.
pán J . R . (adresa a tel. kontakt a je u sekretára VMČ)
.,... Už viac ako tri roky žiadam o opravu rigolu na ul. Pod Kamennou baňou - urobím to po
svojom a na vlastné náklady .
.,... Prinavrátil som mestu pozemok takže žiadam, aby ho mesto čistilo a kosilo .
.,... Chcem požiadať mesto, aby výtlky na ul. Pod Kamennou baňou boli vyspravené lebo ich dám
urobiť na vlastné náklady a faktúru dám preplatiť mestu. Už niekoľko rokov čakáme kedy ich
vysprav1a .
.,... Žiadali sme, aby na ul. Pod kamennou baňou bol pristavený WOK - nebol.
.,.. Chcel som požiadať, aby tam boli umiestnené aj kontajnery na triedený odpad. Vedľa môjho
pozemku je mestský, na ktorý by sa dali postaviť .
pani E . K. a A. L. (adresa a tel. kontakt je u sekretára VMČ)
.,... Parkovisko ul. Levo č ská 59-65, ktoré bolo vybudované v roku 2018 - požiadavka, aby
kontajnery na odpad boli umiestnené tak. Ako boli pred tým - nie pod našimi oknami, resp. na
opačnú stranu.
pán V. B. (adresa a je u sekretára VMČ)
.,... Ďakujem za osadenie retardéra na ul. M. Čulena 7 .
.,.. Chcem požiadať, aby bol vyznačený prechod pre chodcov na komunikácii smerom z M.
Čulena na ul. Odborársku (rázcestie ul. Čsl. armády - M. Čulena - Odborárska) tak, ako bol pred
opravou cesty (viď obrázok).
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..,.. Taktiež chcem požiadať o osadenie dopravenej značky "prechod pre chodcov" na ďalšom
prechode na ul. Čsl. armády- Októbrová, ktorá pred rekonštrukciou cesty tam bola osadená (viď
obrázok) .

..,.. Požiadavka na vyčistenie chodníka na ul. Obr. mieru - šiel tam

čistiaci

voz, ale vôbec to nie je

vyčistené .

pani A. M. (adresa a tel. kontakt je u sekretára VMČ)
..,.. Ulica Pod Wilec hôrkou - bývam 50 m od výstavby východného portálu. Je to kritický úsek.
Je tam osadená dopravná značka, že je tam povolená rýchlosť 30krn/h, ktorú nikto nerešpektuje.
S tým je spojená aj vysoká prašno sť na tomto úseku z dôvodu, že komunikácia je zašpinená
a nevyčistená. Cesta je aj strašne úzka a krajnice cesty sú v hroznom stave lebo oproti sebe idúce
autá sa vyhýbajú. Navrhovala som, aby v úseku cesty (cca 200 m) boli krajnice vysypané
kamením, aby sa cesta trochu rozšírila. Bolo mi odpísané, že sa tam bude robiť kanalizácia. Bude
sa vôbec robiť? Žiadam, aby cesta bola poriadne čistená .
..,.. Riešením na obmedzenie rýchlosti by bolo aj osadenie spomaľovacích retardérov na začiatku
a na konci cesty.
..,.. V ÚP mesta Prešov nie je v tejto časti (Pod Wilec hôrkou) povolená žiadna priemyselná
výroba. Firma EBA nám tam znepríjemňuje život. Zvážajú sa tam tuky a oleje - zápach je
katastrofálny. Vozia sa tam veci, ktoré sa tam nesmú voziť . Ako je možné, že každých 5 rokov
dostanú povolenie na prevádzku. Sťažovali sme sa aj na odbore ŽP- odkiaľ nám prišla odpoveď,
že to nie je zdraviu škodlivé. Ako je možné, že v ÚP to nie je dovolené a aj napriek tomu tam
taká prevádzka je .
..,.. Ďalší problém je zvoz dreva cez ul. Pod Wilec hôrkou. Denne tadiaľ prechádzajú plne
naložené autá. To mestu nezáleží na tom, aby sa našlo riešenie, aby sa drevo zvážalo inakade?
Dnes len za doobedie som narátala 7 plne naložených áut. Tá cesta nie je stavaná na takúto záťaž .
Požiadavka, aby tam boli osadené retardéry.
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STANOVISKÁ a POŽIADAVKY VMČ č. 2:
l.
VMČ trvá na tom, aby OO - odd. KS začal s realizáciou týchto akcií v uvedenom poradí,

ako bolo uvedené aj vo februárovej zápisnici:
l. Ul. Terchovská - cesta, súvislá oprava v obidvoch úsekoch:
34 760 €
a. po Súľovskú
b. od Súľovskej po obratisko
20 790 €
c. od obratiska až po ďalšiu križovatku (tvaru "Y")
lO 000 €
(Na základe nacenenia a schválenia fin. prostriedkov to malo byť zrealizované v roku 2018
(viď o dpoveď nižšie) argument, že je potrebné odvodnenie tejto ulice neakceptujeme. Ulica
H orárska nebola odvodnená a aj napriek tomu bol po celej dÍžke položený asfalt.)
2. UL Odborárska č. 2-20 (učko) - chodník + cesta
3. Zimný potok- cesta
hllpso//dauclmoiinlro.m.llr.'lpoth:/oltidiiEIIIIigl6w - ~............. - WinrlawJJnlernot ~
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(Bez predmetu)

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE

A

Hlavné 73
080 01 Pretov

Jaroslava Kutajova <jarka.kutajova@gmail.com >
Dnes, 13-18
Jaroslava Kutajoví
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vu. p&t
Ing. Richard Drutarovský
poslanecká schrinka MsÚ
Hlavná 73
080 Ol Prešov
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Odpoved' oa interpeláciu 1·122-2018

Vážený pán poslanec
na základe Va!ej interpelácie V1Jlesenej na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Pr~ove vo veci opravy Terchovskej ulice, Vám zasielame nasledujúcu odpoved'.
Súvislá oprava krytu vozovky na Terchovskej ulici sa začne podľa dodaného
harmonogramu dňa 04.10.2018 a ukončÍ sa dňa 12.10.2018. Harmonogram prác Inžinierskych
stavieb a.s., ktoré budú realizovať predmetnú opravu sme Vám poslali mailom.
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Terchovská ulica mala byt' urobená v roku 2018 nakol'ko VMČ na túto ulicu vyčlenilo
financie. Všetko nasvedčovalo tomu, že ulica bude do konca r. 2018 hotová. Nestalo sa tak.
Preto žiadame, aby tak bolo urobené v tomto roku.

2.
VMC žiada v rámci jarného upratovania o umiestnenie vel'kokapacitného kontajnera na ul. Pod
Kamennou baňou , ako aj na ul. Turistickú - ku transformátoru v mesiaci apríl.

3.
VMC žiada o reklamovanie rozkopávky, ktorá bola urobená na úseku cesty Jabloňová Petofiho (viď fotodokumentácia).
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4.
VMČ žiada preveriť, prečo a na základe akého povolenia bolo vyrúbaných 20 ks stromov

v areáli plynárenskej stanice na ul. Nábrežnej - vedľa tenisových kurtov. Podľa získaných
informácií predsedníčkou VMČ p. Kutajovou, na výrub stromov nebolo vydané povolenie ani
Okresným úradom ani MsÚ Prešov. Žiadame tento výrub stromov prešetriť /bez povolenia j e
možné vyrúbať stromy nachádzajúce sa v trase plynovodu, tento dôvod to asi nebude, keďže
desa ťročia tieto stromy nikomu neprekážali/ a následne zabezpečiť náhradnú výsadbu nakoľko
stromy tvorili hlukovú bariéru od železníc.
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robíf lebo sa nechcem dožif , že sa ocitne naložené auto v mojom dome.
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5.
VMČ žiada orezať stromy na parkovisku vo vnútrobloku ul. Októbrová a M. Čulena nakoľko

stromy svojimi konármi poškodzujú parkujúce autá.

(D i& httpsJ/www.google.com/maps/@48.9995449.21.2210631.3a 75y.71.3lh.86.18t/data= !3m6!le1 !3m4!1sYtlgOS_Qa905Xr
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6.
M/15245/2018 (Alena Buzgoóvá)
Žiadosť o odkúpenie RD súp. č. 4193 na pozemku parc. č. KNC 6616/42, pozemok parc. č.
6616/71, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 234 m2, pozemok parc. č. KNC 6616/42,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 320m2, LV č. 10662, k. ú. Prešov, ul. Pražská za účelom
vysporiadania cyklistického areálu.
VMČ č. 2 súhlasí s odkúpením a zároveň žiada, aby aj ostatné parcely (KNC 6616/57
a 6616172), na ktoré je upozornené boli vykúpené.
7.
OSMM/3274/2019 (Mgr. Michaela Janíková)
Žiadosť o vyriešenie dopravnej situácie odkúpením pozemkov pod komunikáciami
parcela E č. 2766/2, LV 14349- odkúpením
parcela C č. 15902/9, 15902/ 10, LV 13557 - odkúpením za l euro
parcela E č. 27651103, LV 14861 -odkúpením
parcela E č. 2765/101 , LV 14860- odkúpením
parcela E č. 2766/3, LV 15505- odkúpením
parcela C č. 15890/2, L V 7302 - bezplatný prevod
parcela E č. 27 58/2, LV 7065- zámenou za parcelu č. 15865/23, LV 6492
parcela E č. 2768/4, LV 10071- odkúpením
parcela E č. 3463/3, L V 11421 - bezplatný prevod
VMČ č. 2 súhlasí s odkúpením parciel, ktoré sú ponúkané za l € a navrhuje, aby s touto cenou
(l €) boli oslovení aj ostatní vlastníci.

V závere Mgr. Jaroslava Kutajová, predsedníčka VMČ č . 2 poďakovala všetkým prítomným za
účasť a informovala, že najbližšie zasadnutie VMČ č. 2 sa uskutoční dňa 4.4.2019 o 17:00 hod.
na obvyklom mieste - v jedálni ZŠ Čsl. armády na ul. Odborárskej.

Mgr. Jaroslava Kutajová
predsedníčka VMČ č. 2

Mgr. Jana Grešová
zapisovateľka VMČ č. 2

V Prešove dňa 13 .3.2019
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