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Mesto Prešov

ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia Výboru v mestskej

Prítomní:

podľa

priloženej

prezenčnej

časti č.

listiny

4, konaného

dňa

2. júla 2018

~-~~;o P~lf.Š~ Mestsl<ý úrad v Prešove f-1 ]
Čfsln spisu: (J ()O \ Ro~istr. zna~ka: L7 ~ J l

Miesto konania: M sÚ Prešov, Jarková č. 24
Došlo:

- 4 -07- 2018

Program:

l

Príl ohy:

l.

2.
3.
4.
5.

Znak a lehota !

uložf~ť.--

.

Vyb<.VUIS:

, Evidenčnéčísl~ došlej pošty: ·12 ~ JJ>4 /Zo 1g
Otvorenie a privítanie hostí
Informácia o odpovediach a stanoviskách Mestského úradu v Presove
Požiadavky občanov
E-mailové a písomné požiadavky občanov
Stanoviská VMČ 4
Požiadavky poslancov VMČ
Záver

Predsedníčka VMČ Ing. Fedorčíková privítala prítomných poslancov, občanov na zasadnutí
VMČ a oboznámila ich s programom zasadnutia. Najbližšie zasadnutie výboru je plánované 03.

septembra 2018.

l. Informácia o stanoviskách Mestského úradu a VMČ 4 v Prešove
Predsedníčka VMČ informovala o odpovediach z MsÚ a materiáloch, ktoré prichádzajú na
vedomie pre VMČ .

2. Požiadavky prítomných

občanov

P. Nagyová
l . Ako je to s povolením pre prevádzku
VMČ priama odpoved'.

l.

H erňa

na

Pav lov ičovom

námestí?

2. P. Alberty
l . Pri p. Belejovi na Pav l ov i čov om námestí upratujú MOS ako to je s č i stením chodníka?
VMČ priama odpoved'.
2. Parkovanie na Pav lov i čovom námesti nie v súlade so zákonom, pre koho pracuje
Mestská polícia?
VMČ priama odpoved' príslušníka MsP.
3. Má Mestská polícia záznamové zariadenie, kde občania hlásia nedostatky?
VMČ priama odpoved' príslušníka MsP.
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4. P. Osavčuk
l . Vozidlá devastujú trávnate porasty v meste, Mestská polícia nekontroluje.
VMČ žiada riešit'.
2. V májovej zápisnici nebolo zapísané, že na Kpt. Nálepku zabezpečím na vlastné
náklady zábrany, aby vozidlá neparkovali na uvedenej ulici a Námestí legionárov.
VMČ žiada posúdit' a odpovedat'.
3.

Obnoviť

vodorovné DZ pre chodcov v celej mestskej
VMČ žiada riešenie a termín.

časti.

4. Nedostal som odpoveď na riešenie zastávky MHD na ulici Plzenskej - doplnenie
panelov pripájam fotto .
VMČ opätovne žiada preverit' či došlo k doplneniu panelov na zastávke MHD.
V odpovedi V4-34-2018, zo dňa 26.03.2018 je uvedené, že doplnenie bolo zadané
zhotovitel'ovi bežnej a súvislej údržby miestnych komunikácií na realizáciu.
5. Pre DP MP by malo byť samozrejmosťou
VMČ priama odpoved'.
6. Je slabé čerpanie výboru mestskej
VMČ priama odpoved'.

časti

vymeniť

cestovné poriadky.

k 31.05 .2018.

7. Kedy bude konečne osadené DZ na ulici Plzenskej.
VMČ žiada v čo najkratšom čase osadit' z hl'adiska bezpečnosti.
8. Na Námestí legionárov sú nevhodne osadené
žiadam zmenšiť rozostup.
VMČ žiada doplnit' kvetinače a zmenšit'.

kvetináče

a znovu tam parkujú vozidla,

5. P. Eddy
l. Je možné ulicu Tarasa Ševčenka zmeniť na jednosmernú a vytvoriť parkovacie miesta
na ulici.
VMČ priama odpoved' a zároveň požiadal o spoluprácu občana.
6.
l.

P. Babej
Pavlovičovo

námestie 27 - 33 nie sú kontajnery na zber separovaného odpadu .
VMČ žiada doplnit' zberné nádoby na separovaný odpad.

7. P. Štetinová
l. Vnútroblok Požiarnícka- 17. Novembra (za bývalou Tatrou) po rekonštrukcii nebolo
okolité priestranstvo uvedené dop~odného stavu.
VMČ žiada o riešenie.
8.
l.

P. Hartman
urýchlene vodorovné DZ na ulicu Baštovú- priechody.
VMČ žiada v čo najkratšom čase doplnit'.

Doplniť

F - MsÚ/SP-01 /26/1
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3. E-mailové a písomné požiadavky

občanov

l.Osavčuk

V parku Lesík delostrelcov orezať konár stromu, pretože je súchy.Viď foto č. l .
VMČ žiada orez.
V parkuu Lesík delostrelcov orezať živý polot. Viď foto č. 2.
Dôvod: Nevidno dopranú znáčku a zužuje cestu.
VMČ žiada orez.
Na niektorých uliciach treba obnoviť vodorovné značenie pre chodcov. Viď foto č. 3.
Napríklad: Slovenská - Kováčská.
VMČ žiada v čo najkratšom čase doplnit'.
Dňa l. februára 2018 žiadal som doplniť panel na zastávke MHD na ulici Plzenskej. Viď foto č.
4 z 28. 6. 2018
VMČ žiada informáciu prečo do dnešnej doby nebol osadený panel, ak v odpovedi je, že už
to bolo vyriešené. Zároveň v čo najbližšom čase osadiť panel.
Dad' do pôvodného stavu zámkovú dlážbu na ulici Bayerovej. Viď foto č. 5.
VMČ žiada o opravu.
Foto

č.

l.

Foto

Foto

č.
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Sta noviská VMČ
l . Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z O d boru spnívy majetku mesta,
Oddelenie majetku .

Žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti k odpredaju nehnutel'nosti na ulici
Zápotockého ulica - *Nebytové pri estory, podiel na pozemku a podiel na spoločných
častiac h bytového domu (č . sp. OSMM/8363/2018 , list v archive zápisnice).
Stanovisko VMČ: č. 4:. V M("' č. 4 súhlasi.

Za: 3; Proti: O; Zdržal sa: O. Ne hlasoval: O

5.

Požiad avl<y poslancov VMČ

Návdt opráv MK a chodn íkov pr e rok 2018 z BÚ v sume 80 000 €
Chodník okolo Torysy od Du chno v i č o vho námest ia smerom k ulici
J. Pavla II , min k lávke cez rieku Torysa smer zimný štadión.
Ulica Železničiarska - vyspraviť prepadnutú dlažbu
Vajanského 2,4,6 - vnútroblok, vyspádovať chodník aby nezatekalo
do bytového domu a časť chodníka vedúce OO PZ SR Vaj anského
Chodník Webcmva od Hlav neJ k ul. Jarkowj z porfýro v~i dlažby tak
ako Kováčska
Ulica Krátka osadiť obrubníky a betoné prvky na odvodnenie podľa
projektovej dokumentácie
Dilongová ulica vyspraviť v súvislým kobercom a to od ulice
Moyzesovej po ulicu Šafárikovu
Pri estranstvo pred zdravotným zariadením Reimanus vysprav iť
povrch cestného telesa po_~k o'('}~~ní _maj~ko v éh o prevodu.

> žiadame opraviť porfýrovú dlažbu v centre mesta a doplniť chýbajúcu dlažbu a chýbaj úce
kocky na schodoch v centre mesta

> Odvodnenie na SDH 18 z~iver
P red sed n i(~h.a poďa kovala
viď.

pr.ítomn ých za účasť a uko n č ila zasadnutie. Výbor príjal uznesenie

Príloha č . 2

v

Ing. Renáta Fedorčíkóva
predsedníčka V .MČ č . 4
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Ing. Marek Varga
sekretár VMČ č. 4

