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listiny

Zasadnutie výboru v mestskej časti (VM Č) otvoril a viedol Ing. Ri chard Drutarovský,
predseda VMČ , ktorý v úvode privítal prítomných obyvatel'ov, č l enov VMČ Mgr. Jaros lavu
Kutajovú, JUDr. Reného Puchera a zástupcu Mestskej polície p. Štefana Molitorisa. Nás ledne
predseda VMČ oboznám il prítomných občanov o doš lých odpovedi ach na požiadavky VMČ ,
vyjadreniach, stanoviskách a taktiež o došlých žiadostiach o za uj atie stanovísk.
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 informoval príto mných občanov o tom, že
v prezenčnej listine môžu u viesť svoj te lefo nický kontakt, ktorý bude s lú ž i ť na interné úče l y
(nebude zverejnený na internete) pre zamestnancov M sÚ pri riešení požiadav iek občanov .

Diskusia:
p. Andre j Krakovský (v prezenčnej listine uviedol tel. kontakt)
.... Už dlhodobo dáva požiadavku, aby sa uro bila cesta na ul. M. Čul ena 2-8 z dôvodu , že za
dažďa tam máme rybník. Rea lizova lo sa to tam, ale pred vchodmi č l 0-1 6. Opätovne požiadal
poslancov , aby podporil i túto akciu .
.... Opakovaná požiadavka, aby na ul. Čs l. armády - zastávka MHD Októ brová bol um iestnený
prístrešok. Žiadali sme osadenie prístrešku preto, lebo žiac i, ktorí navštev ujú ZŠ Čs l. armády
čakajú na MHD a zdržiavajú sa na miestnom pi eskov isku, detskom ihri sku a v prípade
nepriaznivého počasia využ ívaj ú aj príslušné vstupy do BD č . 2-8, č ím dochádza
k poškodzovaniu. Osadenie prístreš ku by malo svoj význam (v iď fotodokumentác ia) .
~--JI

Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2
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►Požiadavka, aby bola zriadená výstupná zastávka pre autobus SAD a MHD č. 21 (tie aj tak
prechádzajú cez ul. Čsl. armády smerom na Obr. mieru), ktoré zvážajú deti do ZŠ Čsl. armády
pri ihrisku na ul. Čsl. armády z dôvodu, že deti, ktoré vystúpia z autobusov na ul. M. Čulena
prebehujú v rannej špičke cez cestu a je len otázka času kedy tam dôjde k nehode.
VMČ č. 2 žiada na túto požiadavku zaslať písomnú odpoveď.
►Na každom parkovisku by mali byť naznačené čiary, aby vodiči vedeli ako majú parkovať.
U nás na M. Čulena 2-8 je 51 parkovacích miest, ale zaparkovaných je len cca 40 lebo vodiči
nevedia zaparkovať. Určite by pomohlo namaľovanie čiar.
p. Anna Heribanová (v prezenčnej listine uviedla tel. kontakt)
►Bol položený koberec od chodníka Obr. mieru smerom k podjazdu, zrealizoval sa tam hrboľ,
ktorý ma zabrániť tomu, aby sa voda pri daždi vlievala do podchodu. Uvidíme pri prvom daždi,
či ešte budeme mať tento problém. Tiež som mala požiadavku na vyspravenie, resp. opravu
chodníka (pred vchodom pri BD na ul. Obr. mieru 56), ktorý sa napája na prechod pre chodcov
cez štvorprúdovú komunikáciu. Neviem prečo tento neopravili.

►Taktiež bola zrealizovaná oprava prepadnutého kanálu vo vnútrobloku na ul. Obr. mieru medzi
vchodmi 58-60. Poprosím, aby sa tam prišli pozrieť, opäť sa to prepadáva.
►Po ul. Obr. mieru boli povolené rozkopávky pre operátorov – zostali tam po nich káble, ktoré
sú pohodené na zemi. Požiadavky, aby to prišli odpratať.
p. Július Michalides (adresa je u sekretára VMČ)
►Požiadavka na vyčistenie zberných košov, ktoré sa nachádzajú v kanalizačných vpustiach.
Majú sa čistiť raz ročne, ale u nás neboli čistené roky.
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►Začalo sa s výstavbou križovatky ul. Levočská – Obr. mieru – Vl. Clementisa. Zaujímalo by
ma, ako bude riešená doprava v tejto lokalite počas výstavby.
VMČ č. 2 žiada, aby táto informácia bola doručená do najbližšieho zasadnutia výboru aj
členom výboru v mestskej časti.
►Požiadavky, aby sa začalo s maľovaním prechodov a čiar na cestách.
►Oproti predajni Arma na ul. Fučíkovej je jama, ktorú je treba vyspraviť.
►Pri zastávke MHD na ul. Odborárskej je skládka narezaných konárov zo stromov. Z malej
kopy sa o chvíľu stane kopa veľká. Požiadavka na odpratanie konárov.
p. Tatiana Kazimi (v prezenčnej listine uviedla tel. kontakt)
►Maľovanie čiar na cestách – požiadavka, aby sa pri maľovaní nezabudlo, že ul. Odborárska
(smerom na ul. Sázavského) má odbočenie a je tam potrebné urobiť prerušovanú čiaru (viď foto).

►Na ul. Petöfiho sa robila plynofikácia, kde sa prepadol chodník. Mesto ak vydáva povolenia na
rozkopávky, by malo aj kontrolovať realizované práce a hneď reklamovať tieto práce.
►Aktivačné práce – zamestnanci, ktorí čistia mesto tak čistia len hlavné komunikácie
a chodníky. Požiadavky, aby sa čistili aj bočné (konkrétne Odborárska 8) lebo aj obyvatelia
takýchto ulíc platia dane.
►Výstavba detského ihriska Engelsova – Októbrová, ja podporujem výstavbu tohto detského
ihriska.
p. Peter Blichár (v prezenčnej listine uviedol tel. kontakt)
►Mesto vydáva povolenia operátorom na ťahanie optických káblov – súvisí s tým aj napojenie
do BD, kde sa operátori prevŕtavajú cez podlažia. Bytovky sú ako ementál.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2
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►Smetné nádoby pri parkovisku NS Centrál – sú položené na chodníku. Ak chcete prejsť na
parkovisko tak sa nedá a ľudia si vyšľapali chodník cez trávnik. Bolo by vhodné umiestniť ich
niekde inde alebo inak, napr. zapustením do trávnatých plôch, aby sa uvoľnil chodník na
parkovisko (viď fotodokumentácia).

►Požiadavka, aby na parkovisko pri NS Centrál boli vyznačené parkovné miesta čiarami
z dôvodu, že autá parkujú až na chodníku, čím blokujú nájazdy (hlavne ten pri pošte), ktoré sú
tam zriadené pre vozičkárov a mamičky s kočiarmi
p. Korčáková (v prezenčnej listine uviedla adresu)
►Ulica Októbrová 50 a 52, požiadavka, aby pri umeleckej škole bolo spevnené podložie
z dôvodu, že tam parkujú autá a keď prší tak stoja v blate. Bolo by vhodné tam vyliať asfalt.
►Ulica M. Čulena 28-32, bolo tam urobené parkovisko a vysadené nové stromy. Začali sa nám
tam na tom obrovskom zelenom priestore schádzať psíčkari z okolia, ktorí tam venčia svojich
miláčikov. Psy nám „ocikávajú“ čerstvo posadené stromčeky. Ak sa naraz stretne viac psíčkarov,
tak psy brešú, čím rušia ostatných bývajúcich. Požiadavka, aby tam bola osadená značka zákaz
vstupu psov.
p. Hilda Hanobíková (v prezenčnej listine uviedla tel. kontakt)
►Požiadavka, aby MsP mala v rannej špičke službu na ul. Odborárskej v čase, keď rodičia
dovážajú deti do ZŠ.
►Požiadavka, aby na konci ul. Čerešňovej bola zriadená otočka.
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►Požiadavka na zriadenie priechodu pre chodcov na zastávke MHD, kde stojí autobus č. 12 (pri
vjazde do ul. Atriovej). Vystupujúci prebehujú cez cestu a hlavne v rannej špičke je tam problém.
Najbližší prechod je pri ZŠ na ul. Odborárskej.

STANOVISKÁ a POŽIADAVKY VMČ č. 2:
1.
OSMM/8285/2018 (Mgr. Janíková) – Žiadosť o. z. Združený oddiel vodnej turistiky Prešov
o odkúpenie časti pozemkov parc. č. KNC 6616/4 o výmere 190 m², parc. č. KNC 6616/104
o výmere 100 m² a dlhodobý prenájom priľahlých častí uvedených pozemkov a to pozemok
parc. č. KNC 6616/4 o výmere 600 m² a parc. č. KNC 6616/104 o výmere 1 260 m².
VMČ č. 2 – súhlasí s odpredajom a prenájmom nehnuteľností.
2.
OSMM/6631/2018 (JUDr. Brumerčíková) – Žiadosť o stanovisko k zámeru mesta Prešov
v otázke predaja bytu v BD na ul. Nábrežnej č. 4.
VMČ č. 2 – súhlasí s odpredajom bytu č. 11 o výmere 17 m², garzónky, na 3. poschodí, vchodu
č. 4 bytového domu na ul. Nábrežná č. 4 (LV č. 9158).
3.
OSMM/5482/2018 (Ing. Adam) – Žiadosť Mgr. Jozefa Kužmu, Prešov o odkúpenie
pozemku parc. č. KNC 6284/6, ostatná plocha o výmere 872 m², lokalita ul. Pod Wilec
hôrkou.
VMČ č. 2 – súhlasí za predpokladu dodržania podmienok zákona o majetku obcí.
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4.
Na základe zaslaného podnetu JUDr. Vladimíra Figuru, ktorého prílohu tvoria podpisy
obyvateľov z ul. Engelsova 2-10 a Októbrová 49-55 sa VMČ č. 2 rozhodol nerealizovať
investičnú akciu „Výstavba detského ihriska Engelsova 2-10 a Októbrová 51-53.
VMČ č. 2 namiesto tejto lokality žiada o výstavbu detského ihriska na ul. M. Čulena 44
(vnútroblok).

5.
Na základe požiadavky majiteľov prvého rodinného domu, ktorým autá opakovane zničili
rýchlou jazdou plot na ul. M. Čulena 53 (smer od Lidl-u), p. Oravcová, žiadame osadiť retardér,
ktorý bol odstránený ul. Kollárovej č. 49.
VMČ č. 2 – žiada doručiť odpoveď Ing. Richardovi Drutarovskému, predsedovi VMČ č. 2 do
poslaneckej schránky
6.
Začala sa realizácia investičnej akcie „Rek. a CSS križ. ulíc Arm. gen. L. Svobodu, Pod
Táborom, Jurkovičova“. Požiadavka VMČ č. 2, aby asfaltová suť bola použitá na ulice, ktoré
výbor vo svojom volebnom obvode žiadal vysypať asfaltovou drťou.
7.
Uznesenie MsZ č. 835/2018 – položka „Bežná údržba – REZERVA pre VMČ č. 1-7 (mimo
bežnej údržby MK – suma spolu 210 000 €) VMČ č. 2 má schválenú čiastku = 30 000 €.
VMČ č. 2 žiada z tejto čiastky 12 000 € použiť na opravu starých a doplnenie nových herných
prvkov, ktoré budú zadefinované v spolupráci s VMČ.
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8. Úprava tabuľky zo dňa 5.4.2018 – Zmena položky č. 18!!!
Návrh opráv MK a chodníkov na rok 2018
Poznámka: Uvedená zmena v bode 18 nasledujúcej tabuľky platí len za predpokladu, že dôjde
k realizácii rekonštrukcie resp. údržby Terchovskej ulice v zmysle požiadavky č. 11, uvedenej
nižšie v tejto zápisnici.
Kalkulácia
VMČ č. 2
1 Ul. Čsl. armády – MK, od ul. Obr. mieru po Októbrovú

1700

37 000,00

Ul. Engelsova – chodník po ĽS od Čsl. armády po ul.
Rombauerovú

203

5 970,00

160 m

9 950,00

4 Ul. Októbrová – chodník od ABC po Čsl. armády

408

9 500,00

5 Ul. Gorkého – chodník, PS od Sázavského po Októbrovú

280

12 000,00

2

3 Ul. Vydumanec – odvodňovacia mreža

6 Ul. Vydumanec – odbočka z hlavnej cesty na panelovú
7 Ul. Jelenia – cesta, výjazd na štátnu cestu

1 500,00
220

8 Ul. Medvedia – odvodnenie, prekop a za krčmou žľabovka

5 990,00
4 800,00

9 Ul. Nábrežná - ku kurtom, úprava nájazdu na parkovisko

50

2 600,00

10 Ul. Obrancov mieru č.58-60 – chodník, odvodnenie

15

680,00

324

7 400,00

11 Ul. Petöfiho – cesta, oprava jedného označ. hav. miesta
12 Ul. Levočská 95 – odvod. chodníka do vsakovacej jamy

1 340,00

13 Ul. Levočská 81-83 – trativod

1 420,00

14 Ul. Obrancov mieru 36 – oprava prepad. chodníka

7

300,00

15 Ul. Obrancov mieru 32 – prepadnutý chodník pri šupátku

5

250,00

250

11 700,00

90

5 200,00

1470

34 760,00

700

20 790,00

16 Ul. Odborárska - chodník od trafačky po Fučíkovu
17

Ul. Októbrova – cesta od Fučíkovej po Kollárovu (oprava
prepadnutých UV a 8 ks lokálnych vysprávok)

18 Ul. Terchovská – cesta, súvislá oprava v obidvoch úsekoch:
1. po Súľovskú
2. od Súľovskej po obratisko
18

Vyasfaltovať úsek ul. Terchovská od mreže (ktorú treba
opraviť) až po začiatok ul. Ku Brezinám

34 760,00

19

Vyasfaltovať Ul. Zimný potok (po lesný sklad)

20 790,00

20

Ul. Medvedia – od skládky dreva po RD č. 15 (vysypanie

F – MsÚ/SP-01/26/1
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a prevalcovanie)
Spolu:

188 150,00

9.
VMČ č. 2 žiada o čistenie priestoru schodov a okolia pri BD na ul. Obr. mieru 23-25. Z dôvodu,
že sa tam sústreďuje mládež, po ktorej zostáva neporiadok.
10.
VMČ č. 2 zásadne nesúhlasí s tým, aby sa zrušilo odbočenie doľava z ulice Obrancov mieru do
ul. Čsl. armády /v smere od Košíc na Poprad/. Sú indície, že by sa tak malo údajne stať. Ak
projekt úpravy križovatky pri Jednote bude riešiť aj vyššie spomínané odbočenie doľava, tak to je
samozrejme pre obyvateľov tejto mestskej časti prínosom, ale ak nie, tak žiadame zmenu stavby
pred dokončením, či úpravu PD už teraz pre začiatkom stavby. Zákaz odbočenia doľava by ešte
viac skomlikoval dopravné napojenia do tejto časti mesta /sídl. II/ a spôsobilo by to všeobecnú
nevôľu, negatívne reakcie a komplikáciu stovkám obyvateľov tejto lokality.
Vznikom dvoch odbočovacích pruhov na križovatke pri Kauflande, smer na PP, sa už teraz
výrazne zlepšila prejazdnosť po ul. Obrancov mieru, a vyššie spomínané odbočenie doľava /na
sídl. II/ už nie je v súčasnosti tak komplikované.
11.
V rámci „Komplexnej rekonštrukcie a údržby MK na území mesta Prešov“ mala byť v roku 2018
realizovaná cesta Pod Wilec hôrkou v objeme 160 000 €. Keďže sa nebude realizovať z dôvodu,
prípravy výstavba kanalizácie v tejto lokalite VMČ č. 2 žiada z týchto finančných prostriedkov
zrealizovať tieto akcie:
1. Ul. Súľovská
20 000 €
2. Ul. Terchovská – cesta, súvislá oprava v obidvoch úsekoch:
a. po Súľovskú
34 760 €
b. od Súľovskej po obratisko
20 790 €
c. od obratiska až po ďalšiu križovatku (tvaru „Y“)
10 000 €
3. Ul. Za Kalváriou č. 66-56 (odbočka za RD Za Kalváriou 32)
20 000 €
4. Cesta okolo umeleckej školy ul. Októbrová č. 50-56
20 000 €
5. Ul. Odborárska č. 2-20 (učko) – chodník + cesta
30 000 €
Spolu:
155 550 €
12.
Uznesením MsZ č. 934/2018 boli schválené v rámci Programu 7 – Všeobecne prospešné služby
finančné prostriedky pre VMČ č. 2 – Oprava a údržba ciest a chodníkov vo výške 80 000 €.
VMČ č. 2 prerozdelil tieto finančné prostriedky takto:
1. Chodník cez Torysu po oboch stranách
Chodník Petöfiho
10 000 €
2. Vyasfaltovanie plôch medzi garážami na Nábrežnej ulici
15 000 €
3. Vyasfaltovanie plochy na ul. M. Čulena (pri objekte predajne okien)
5 000 €
4. Ul. Mojmírova (medzi 19. januára a Gorkého)
- chodník po oboch stranách
20 000 €
5. Chodník Októbrová (od ul. Čsl. armády po Fučíkovú)
- Opačná strana ako je vstup do ZŠ Čsl. armády
15 000 €
6. Ul. M. Čulena 2-8
20 000 €
Spolu:
80 000 €
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13.
Na ul. Nábrežná 4-8 bolo realizované parkovisko, na ktorom stojí voda. Požiadavka na
reklamáciu.

Poznámka:
Najbližšie zasadnutie VMČ č. 2 sa bude konať 6.9.2018 (štvrtok) o 17:00 hod. v priestoroch
jedálne ZŠ Čsl. armády na Odborárskej ulici.
Ing. Richard Drutarovský
predseda VMČ č. 2
Mgr. Jana Grešová
zapisovateľka VMČ č. 2
V Prešove dňa 10. 07. 2018
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