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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. l

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
z 10. zasadnutia Výboru v mestskej

časti č.

l, ktoré sa konalo

dňa
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Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Miesto: Kultúrne stredisko PKO Centrum, Ul.
Čas: 17:00 h
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2. Návrh programu
3. Prijímanie občanov a vybavovanie ich požiadaviek
4. Korešpondencia MsÚ - prerokovanie materiálov príslušných organizačných útvarov a
zaujatie stanovísk VMC č. l
5. Rôzne
6. Záver

l. Otvorenie

Zasadnutie Výboru mestskej časti č. l
Komanický.

otvoril a viedol predseda VMČ PhDr. Mikuláš

2. Návrh programu

Program bol odsúhlasený prítomnými poslancami VMČ č. l bezo zmien.

3. Prijímanie občanov a vybavovanie ich požiadaviek
Požiadavky prítomných

l.

'1-

· T ra
v r:.,;.:~l.:ý úrad v Prelove
. ·· ·; ·;;i~~~---~V-TR;;;r.

občanov

p. M . N.
• Prišiel sa informovať ako sa pokročilo vo veci výstavby parkoviska na Ul. M. Nešpora
17-21 (KDI) .

Odpovedal: PhDr. M Komanický

2. Zástupcovia občanov Ul. Holländerovej p. V.T. a E.E.
• Žiadosť o vyjadrenie a vyriešenie vzniknutej situácie na Ul. Holländerovej vo veci
parkovania na mestskej komunikácii (vysvetlili dôvody
blokovania ich áut
obyvateľkou bývajúcou na vyššie menovanej ulice a oznámenia na MsP)
Príloha č. l : žiadosť
Odpovedali: všetci prítomní členovia VMČ č. 1
Po preverení, či prijazdová komunikácia je vo vlastníctve mesta Prešov, VMČ č. 1
odpovie občanom na tento problém na zasadnutí VMČ č. 1 v januári 2019.

•
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4. Korešoondencia MsÚ a prerokovanie materiálov príslušných
organizačných útvarov a zauiatie stanovísk VMČ č. l
VMČ č. l berie na vedomie odpovede na požiadavky zjednotlivých odborných útvarov
MsÚ a konštatuje, že na všetky požiadavky VMČ č. l , ktoré boli pridelené v roku 2018
jednotlivým odborným útvarom Msú, boli zaslané odpovede v CG ISS.

S. Rôzne
Predseda VMČ č. l PhDr. Mikuláš Komanický pod'akoval členom VMČ č. l za spoluprácu vo
volebnom období r. 2015·20 18.

»

Najbližšie zasadnutie VMČ č . l sa uskutoční 6. 12. 2018.

6. Záver

Prešov 20. ll. 2018

l

PhDr. M ikuláš Koka'nický
predseda VMČ č. l

v
Alžbeta Polačková
sekretár VMČ č. l

P~i2m4 6~1
Občania

ulice Holländerova, 080 01 Prešov

Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove
Hlavná 73
080 01 Prešov

V Prešove,

dňa

08.11.2018

VEC : Žiadost' o vyjadrenie a vyriešenie vzniknutej situácie

My

občania

ulice

Holländerovej,

Prešov

sme

neustále

konfrontovan í mestskou políciou, ktorá na podnet rodiny Chovanovej , ul.

Holländerova č . 1 , Prešov, nás opakovane upozorňuje a vypočúva .
Doposia!' sme neboli nijako sankcionovaní, vzhl'adom k tomu, že sme nič
neporušili. V poslednom čase je mestská polícia privolaná rodinou
Chovanovou aj kvôli parkovaniu áut na našej ulici (remeselníci, návštevy
a pod .). Obzvlášť aj keď pán Chovan sám roky parkoval na ulici. Nie sme
si vedomí, že naše správanie je v rozpore s pravidlami dobrého
spolunažívania. Na našej ulici všetci navzájom máme vel'mi dobré
susedské vzťahy okrem rodiny Chovanej. Roky sme to prehliadali až do
momentu, keď pani Chovanová, úmyselne blokovala auta remeselníkov
pri stavbe rodinného domu jedného z nás. Týmto vznikajú škody a zlé
vzťah y , ktoré na zlepšenie situácie nenapomáhajú .
Týmto žiadame o pomoc a vyriešenie pre nás neriešitel'nej situácie.Za
kladné vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme.

