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Mesto Prešov

ZÁPISNICA
z ll. riadneho zasadnutia výboru mestskej

Prítomní:

podľa prezenčnej

časti č.

7, ktoré sa konalo

dňa

8. ll. 2018

listiny

Zasadnutie Výboru mestskej časti č. 7 otvoril a viedol Ing. Stanislav Kahanec. V úvode
privítal poslancov, zamestnancov MsÚ a prítomných občanov. Zároveň ospravedlnil neúčasť
poslancov doc. PhDr. Štefánie Andraščíkovej , PhD. , MPH. a PhDr. Martina Ďurišina, PhD.
za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili:
Bc. Ladislav Kmec - MsP
PhDr. Eva S irotňáková - zapisovateľka

Požiadavky prítomných

občanov

p. J. S., M.S
- v medziblokovom priestore Ul. Ďumbierska l - 15 sa nachádza ihrisko, ktoré využívajú
obč ania všetkých vekových kategórií. Na ihrisku je už 4 roky rozbité pletivo, ktoré žiada
opraviť resp. nahradiť sieťami a doplniť lavičkou.
Ing. Kahanec - ihrisko bolo aj na základe podnetov občanov viackrát opravované, boli
osadené ochranné siete na zadné strany ihriska (za bránkami), ktoré nahradili
nevyhovujúce oceľové pletivo. Napriek tomu je však potrebná pravidelná kontrola
a údržba, aby sa vymenili poškodené upínacie prvky či siete. V blízkosti športového
ihriska sa obnovilo detské ihrisko, osadili sa nové hracie prvky. Ako už viackrát ponúkal,
aj teraz navrhuje, aby občania najmä na futbalové športové aktivity využívali úplne nové
hokejbalové ihrisko v areáli ZŠ Sibírska, ktoré od r. 2014 zíva prázdnotou a mohlo by sa
využívať podobne ako športové ihrisko v areáli ZŠ Šrobárova.
VMČ č. 7 žiada zrealizovat' na ihrisku v medziblokovom priestore, medzi ulicami
Magurská a Ďumbierska l - 15 výmenu poškodeného pletiva za ochranné siete, ako
aj potrebnú opravu či údržbu osadených ochranných sietí.
- pri komplexe obchodov na Ul. Exnárovej sa nachádza cca 50 stÍpov, ktoré sú olepené
starými aj novými plagátmi, najmä plagátmi kandidátov na voľby do štátnych
a samosprávnych orgánov. StÍpy nie sú výlepným miestom, preto žiada, aby vlastník,
resp. ich správca ich vyčistili a upravili.
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Ing. Kahanec - je potrebné urobiť poriadok s vylepovaním, najmä prijať účinné sankčné
opatrenia, aby sa eliminovalo vylepovanie rôznych, aj volebných plagátov, na miestach,
ktoré na to nie sú určené, ako napr. stÍpy pasáže pri obchodných prevádzkach na ul.
Exnárovej . Vylepené plagáty hyzdia toto verejné priestranstvo už dlhé roky.
VMČ č. 7 žiada mesto, aby zjednalo nápravu s vylepovaním plagátov v lokalite
pasáže okolo obchodných prevádzok na ul. Exnárovej a prijalo účinné sankčné
opatrenia voči tým, ktorí nebudú rešpektovať určené výlepné miesta.
Bc. Kmec - MsP - MsP má takéto plagáty zdokumentované, ale zatiaľ nie je voči týmto
ľuďom vyvodené žiadne správne konanie.
- chcú vedieť, čo je nové vo veci zotrvania prevádzky pošty na Ul. Exnárovej a prečo sa pri
prípadnom presune pošty neuvažovala o presune do ZOC MAX. Súčasná prevádzka
pošty je bližšie pre občanov VMČ č . 7. Žiadajú rokovať s poštou o zotrvaní prevádzky
pošty na doterajšom mieste.
Kahanec - rokovania o zotrvaní prevádzky pošty prebehli na úrovni primátorky mesta,
zatiaľ nedospeli k dohode. Podnet prípadného presťahovania pošty do ZOC MAX vidí
ako dobrý a reálny nápad.
VMČ č. 7 opakovane žiada rokovat', v záujme občanov lokality MČ č. 7 (ide predsa
o službu pre cca 14000 obyvatel'ov v lokalite MČ č. 7), o zotrvaní prevádzky pošty č.
9 na Exnárovej ulici. V prípade vážneho záujmu Slovenskej pošty o novšie priestory,
žiada rokovať s poštou, aby novú prevádzku umiestnila v obchodnom centre ZOC
MAX, ktoré je relatívne blízko pri súčasnej prevádzke Pošty č. 9.

p. P. B.
- na križovatke Ul. Východná - Rusínska - Kuzmányho je zle nastavená svetelná
signalizácia, čím vznikajú časté dopravné zápchy. Žiada, aby sa prestavili semafory od
železničnej stanice v intervale l O sekúnd a z ďalších strán v časovom intervale 20 sekúnd.
- navrhuje, aby na parkovisku pri VHV sa zmenilo kolmé parkovanie na šikmé státie.
Motorové vozidlá parkujú tak, že kolesá stoja na chodníkoch pre peších a vodiči sú
neustále pokutovaní MsP za státie na chodníku. Šikmé parkovanie je efektívnejšie,
hlavne pri cúvaní vozidlo potrebuje menej miesta na výjazd z parkovacieho miesta.
VMČ č. 7 žiada prehodnotit' podnety p. P.B. ohl'adne dopravného riešenia na
parkovisku pri VHV s možnosťou zjednosmernit' vjazd na parkovisko a vytvorit'
šikmé parkovanie, ako aj časového nastavenia svetelnej signalizácie na križovatke ulíc
Východná -Rusínska - Kuzmányho.

p.M.O.
- chce vedieť, či rekonštruované parkovisko pred bytovým domom na Ul. Sibírskej 21 je už
ukončené, resp. či sa tam budú prevádzať ešte nejaké dokončovacie práce.
Ing. Kahanec - zatiaľ je to neukončená oprava a údržba, parkovisko je schopné dočasnej
prevádzky. Po dokončení opravy a údržby poškodeného úseku cesty na ul. Sibírskej pred
predmetným parkoviskom bude dokončené aj vzájomné prepojenie opraveného
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parkoviska a cesty. Problém ukončenia súvisí s kapacitným plnením dodávateľa stavby
v aj v nadväznosti na kapacitu výroby asfaltovej zmesi v obaľovačke. V októbrovej
zápisnici VMČ č . 7 je aj zápis o možnosti prehodnotiť využitie plochy vo vnútrobloku
Ul. Sibírska ll - 35 na parkovanie. V prípade kladných stanovísk sa môže
plánovať realizácia budovania ďalšieho parkoviska.

p. M.K.
- žiada o informáciu, či už bolo vydané stavebné povolenie pre stavbu bytového domu na
Ul. Magurskej pre spoločnosť EKOPRIM, s.r.o. , Prešov, resp. či nastali nejaké nové
skutočnosti vo veci samej.
Ing. Kahanec - podľa dostupných informácií vo veci zatiaľ nenastal žiadny posun. Ak
chce investor zrealizovať stavbu je potrebné majetkovoprávne usporiadať aj susedné
pozemky dotknuté stavbou, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prešov. Zatiaľ investor mesto
Prešov nepožiadal o MPO pozemkov.
mesto Prešov buduje nové zariadenia pre deti, nové športoviská, ale nemyslí na
starých obyvate ľov, ktorí si vyžadujú neustálu starostlivosť a je potrebné ich umiestniť do
zariadení pre seniorov. Mesto Prešov ako tretie najväčšie mesto na Slovensku má iba
zariadenia na Ul. V ese lej a na Cemjate, čo kapacitne nepostačuje. Chce vedieť či mesto
Prešov neplánuj e postaviť na Sekčove domov dôchodcov.
Ing. Kahanec - je pravdou, že mesto má iba 2 domovy dôchodcov. Prešovský
samosprávny kraj má v správe ďalšie sociálne zariadenia a sú ešte ďalšie súkromné
zariadenia v Prešove a blízkom okolí, ktoré poskytujú opatrovateľskú službu. Žiaľ, denný
stacionár na ul. Exnárovej po zmenách zákonov ukončil svoju prevádzku.
Ing. Kahanec informoval o:
MsP zo dňa 23.10.2018 vo veci odpovede k upozorneniu na majiteľov
voľne pobehujúcich psov,
odpovedi MP KANAL zo dňa 29.10.2018 vo veci preverenia dažďovej kanalizácie
v nadväznosti na požiadavky VMČ č. 7 a odd. KS MsÚ,
liste náčelníka MsP zo dňa 23 .l 0.2018 vo veci vy kosenia pozemkov v lokalite Šalgovík,
mailovej pošte z OHA mesta zo dňa 15.10.2018 o stanoviskách OHAM vydaných
v poslednom období pre MČ č. 7,
vybavení podnetu p Ľ . H. zo dňa 11.10.2018 vo veci upratania po zrealizovaných
stavbách a oprave a údržbe (podnet obratom postúpil na kompetentných pracovníkov
mesta),

- liste
-

náče lníka

9

VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č. 7

Strana:
4/4

Mesto Prešov

- mailovej pošte z investičného odd. mesta zo dňa 8.10.2018 vo veci vyjadrenia v procese
ElA k zámeru "Úprava plochy vnútrobloku na ul. Exnárovej (Pl80)"
VMČ č. 7 zobral uvedené informácie na vedomie.

V Prešove

dňa

9. ll. 2018

Ing. Stanislav Kahanec, v. r.
predseda VMČ č . 7

Zapísala:
PhDr. Eva

S irotňáková

zapisovateľka VMČ č. 7

