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VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č. 7

Mesto Prešov
ZÁPI S NICA
zo 7. riadneho zasadnutia výboru mestskej

časti č.

7, ktoré sa konalo

dňa

6. 6. 2019

Prítomní: po dľa prezenčnej listiny
za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastni li :
Bc. Ladislav Kmec - MsP
PhDr. Eva Sirotňáková - zapisovateľka
Miesto konania : ZŠ Šrobárova
Program : l . Otvorenie a privítanie hostí
2. Požiadavky občanov
3. Požiadavky VMČ č . 7
4. Záver
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l. Otvorenie a privítanie hostí:

Zasadnutie Výboru mestskej časti č . 7 otvoril a viedol predseda p. Lukáš Anderko .
V úvode privítal poslancov, zamestnancov MsÚ a prítomných občanov. Zároveň ospravedlnil
neúčasť poslankyne doc. PhDr. Štefánie Andraščíkovej , PhD., MPH.
2. Požiadavky prít omných

občanov :

p.I.B.
l. obyvateľka Ul. Šrobárovej , ktorá tu býva 35 rokov sa sťažuje na rozbitú cestu pred
bytovým domom na Ul. Šrobárovej l - 8. Sú na nej hlboké diery, ktoré sa už nedajú ani
obísť, aby do nich auto nezapadlo. Je to dlhodobá zál ežitosť a už párkrát menila na aute
tlmiče. Ide o havarijný stav. Žiada o okamžité riešenie a opravu vozovky.
p. Anderko - na budúci týždeň sa stretnú s ko nateľo m spo ločnosti MP kanál, ktorá bude
realizovať opravu, bude urgovať nacenenie prác, aby sa čím skôr vykonala oprava
a odstránil sa havarijný stav.
p.J. B.
l. žiada o vyznačenie prechodu pre chodcov na
dopravnej značky Prechod pre chodov.

konečnej

MHD Ul. Sibírska a osadenie

2. opakovaná požiadavka vo veci vyznačenia nového prechodu pre chodov medzi ZOC
MAX a BILLA smerom na Ul. Čergovskú.
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pp. M.H., A. S., T.R.
l . sú vlastníčkami pozemkov v lokalite Ul. Pod Šalgovíkom, kde mesto zrealizovalo výstavbu
mestského parku Sekčov. Sú vyzývaní od orgánov štátnej správy, aby svoje pozemky
kosili a ich udržiavali . Chodia im upomienky a aj pokuty. Pozemky sú svahovité a dosť
zlé prístupné na ich údržbu. Žiadajú o informáciu, či mesto Prešov nebude vykupovať
pozemky na rozšírenie mestského parku Sekčov .
PhDr. Sirotňáková - mesto Prešov zrealizovalo výstavbu Mestského parku Sekčov
výlučne na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov a na 2 pozemkoch, ktoré má prenajaté
nájomnou zmluvou na dobu neurčitú . Mesto Prešov nemá v pláne investičnej výstavby na
rok 2019 s výhľadom na roky 2020 - 2021 rozšírenie mestského parku Sekčov , preto ani
neuvažuje s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov v súkromnom vlastníctve.
PhDr. Antolová - prioritou mesta Prešov je vybudovanie Centrálneho mestského parku
v lokalite Ul. Pod Táborom, kde vzhľadom na dosť rozsiahlu výmeru mesto potrebuje na
výkup veľký obnos finančných prostriedkov. Mesto Prešov pristupuje k postupnému
usporiadávaniu pozemkov v tejto lokalite.

p.D.L.
l . obyvateľka ulice Pod Šalgovíkom vyzvala prítomných poslancov, aby sa vyjadrili, či si
prečítali hydrogeologický prieskum Ul. Pod Šalgovíkom, vypracovaný RNDr. Jánom
Grechom z r. 2017, ktorý hovorí o nestabilite tohto územia a o potrebe vykonať merania
a iné s tým súvisiace práce. Chce vedieť, či poslanci sa prešli v tomto období po Ul. Pod
Šalgovíkom, v akom stave je vozovka a aké sú na nej priehlbiny.
p. Anderko - priznáva, že správu si nepozrel , ale má vedomosť o tom, že tam budú
v priebehu 2 rokov vykonávané sanačné práce, monitorovanie územia, ktoré preukážu
nestabilitu územia. Na ceste sa bol prejsť aj autom, chodí tam behať ale voľným okom nie
je vidno žiadnu vadu. Nie si je istý, či pri vydávaní stavebných povolení na výstavbu
rodinných domov v tejto lokalite nepochybil stavebný úrad, keď vydal povolenia na
výstavbu v tomto území.
PhDr. Antolová - chodieva tam peši, naposledy sa bola previezť autom, ale výrazné
nedostatky po priehlbinách nenašla. Čo sa týka hydrogeologického prieskumu, ten si prešla
a zhodnotila, že podľa neho je stav vážny.
Ing. Lukáč - chodí sa tam prejsť, ale taktiež nezbadal žiadne vážnejšie nedostatky na
ceste. Nebojuje za zokruhovanie ulíc Pod Šalgovíkom a Ul. Sibírskou. Na Ul. Sibírskej
a Vihorlatskej oslovil domových dôverníkov dotknutých bytových domov, aby sa urobila
verejná anketa občano v, č i sú za zokruhovanie, alebo sú proti. Zatiaľ ešte nevie výsledok
prieskumu.
JUDr. Eštočák - cestu dobre pozná, ale na ceste nezbadal žiadne priehlbiny. Na
facebookovej stránke 4. 5. 2019 otvoril verejný prieskum občanov s otázkou, ktorí občania
chcú zokruhovanie a ktorí sú proti. Za 7 dní od spustenia hlasovania hlasovalo asi 1400
občanov , z ktorých j e 70 % za zokruhovanie a 30 %je proti.
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p. M. P.- na výstavbu rodinných domov na Ul. Pod Šalgovkom boli vydané podmienečné
stavebné povolenia práve pre nestabilitu územia a vlastníci začali stavať až po zrušení
stavebnej uzávery v zmysle Územného plánu mesta Prešov.
PhDr. A ntolová, p. Anderko - je potrebné k danej problematike vyvolať stretnutie
a odbornú diskusiu za účasti p. primátorky, stavebným úradom a občanmi . Navrhla, aby sa
p. M. P. zúčastnil na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
a vystúpil v rámci bodu programu Vystúpenia obyvateľov mesta a tam predniesol svoje
podnety a požiadavky.

2. smerom od konečnej · zastávky MHD na Ul. Pod Šalgovíkom
doplniť a opraviť na chodníku prepadnuté dlaždice.

po ľavej strane žiada

p. V.T.
l. na Ul. Karpatskej 13 ,14,1 5 žiada o opravu prepadnutého chodníka pre peších, ktorý je

utopený v teréne a v

č ase

nepriaznivého

počasia

na

ňom

stojí voda.

2. opakovane žiada o vybudovanie bezbariérového vstupu do vchodu 13 na Ul. Karpatskej
z dôvodu, že tam bývajú zdravotne postihnutí občania. Súhlasné stanovisko
k vybudovaniu bezbariérového vstupu majú aj od p. primátorky.
p. V .P.

l. problémom je frekventovaná ulica Sekčovská. Pribúdajú autá smerujúce do priemyselného
parku (bývalé hydinárske závody) a smerom do Teriakoviec, kde sa rozmáha individuálna
bytová výstavba. Motoristi jazdia rýchlosťou 80 - 90 km/hod každé 3 sekundy. Problém
má vyjsť autom z dvora. Situácia je neúnosná, treba ju urýchlene ri ešiť . Navrhuje osadiť
pred vstupom do Šalgovíka a na koniec obce svetelný radar, alebo osadiť retardéry, alebo
osadiť dopravnú značku obmedzená rýchlosť. S vedením DPMP, riešili osadenie
retardérov, ale DPMP nesúhlasilo s ich osadením pre možné otrasy. Odporúča, aby polícia
v strede obce viac merala rýchlosť a pokutovala za nedodržanie rýchlosti. S p. P. súhlasí aj
p. F. ktorý je obyvateľ Šalgovíka a už párkrát poukázal na dopravnú situáciu, ale so
žiadnym výsledkom.
VMČ č. 7 žiada odborné útvary mesta okamžite riešit' dopravnú situáciu v miestnej
časti Šalgovík.
2. vo vnútrobloku Ul. Karpatská l - 8 je potrebné
aby sa voda nezlievala na parkovisko.

prečistiť

kanály a odtoky na parkovisku,

3. žiada zástupcu, aby sa MsP zamerala na voľne pobehujúce psy v lokalite Šalgovíka. Má
suseda, ktorý má psa, je voľne pustený a pobehuje aj mimo dvora.
p. P.F.
l. opätovne vyzýva poslancov, aby sa riešil na území mesta v obytných zónach chov
hospodárskych zvierat a to prijatím právnej normy a to Všeobecne záväzného nariadenia,
ktoré má oporu v prijatom zákone. VZN by stanovilo v akých zónach sa majú chovať
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hospodárske zvieratá a za akých podmienok. Má suseda, ktorý chová hov. dobytok,
hnojisko má hneď za domom, po dvore behajú potkany, šíri sa dookola smrad.
PhDr. Antolová - ešte vr. 2015 iniciovala riešenie chovu hospodárskych zvierat, bude
zato, aby bolo schválené VZN za reguláciu chovu.
2. súhlasí s p. V. P. , že dopravná situácia v Šalgovíku, je neúnosná pre hustú a rýchlu
premávku. Nevie vyjsť autom z dvora, nevie sa zorientovať pri cúvaní. Vzniknutú
situáciu navrhuj e rieš iť osadením spomaľovacích retardérov, alebo svetelným radarom.
4. opätovne žiada o úpravu stromov a kríkov na Ul.
Sekčova do Šalgovíka.

Sekčovskej

po

ľavej

strane smerom od

5. opätovne poukazuje na frekventovanú Ul. Teriakovskú, ktorá je nebezpečná pre peších.
Žiada, aby mesto pristúpilo k vysporiadaniu pozemkov a vybudovalo chodník.

l.

p.M. P.
v zmysle zákona č. 211 /2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám požiadal mesto
o poskytnutie informácií, o doloženie dokumentov týkajúcich sa zokruhovania ulíc Pod
Šalgovíkom a Ul. Sibírskou. Obdržal odpovede na svoje dotazy, ale nie všetky. Niektoré
tvrdenia v odpovediach sú rozporuplné a protirečia si. V rámci poskytnutých informácií
mu bola doložená aj objednávka mesta na práce a to monitorovanie svahových
deformácií na Ul. Pod Šalgovíkom v Prešove a údržbu subhorizontálnych vrtov na sumu
12 739,20 €. Chce vedieť či bola uskutočnená úhrada za vykonané práce. Mesto Prešov
doposiaľ neefektívne vynaložilo
na projekt prepojenia a iné práce nemalé finančné
prostriedky. Vyjadril sa tiež k facebookovej ankete zokruhovania ulíc Pod Šalgovíkom
a Ul. Sibírskou spustenú JUDr. Eštočákom. Ľudia hlasujúci za zokruhovanie hlasujú, ale
nemajú vedomo sť o stave. Hlasovania sa zúčastňujú aj občania, ktorí nie sú
občanmi Prešova alebo ktorých sa to bytostne nedotýka, preto výsledky prieskumu sú
skreslené a neodpovedajú realite.
Opätovne žiada, aby na projekt prepojenia Ul. Sibírska a Pod Šalgovíkom nebolo
vydané územné rozhodnutie až do doby, pokiaľ sa neuskutoční stretnutie s p.
primátorkou na zasadnutí VMČ č. 7 a aby sa dalo zablokovat' vydanie územného
rozhodnutia a aby bol projekt zokruhovania zastavený. Má vedomosť o tom, že na
obec Petrovany bol podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia, ale jeho vydanie
bolo pozastavené do doby doloženia určitých chýbajúcich podkladov.

p.A.V.
l . občan bývajúci na Ul. Sibírskej poukazuje na rómov, ktorí vyberajú kontajnery a robia
okolo nich neporiadok. Ešte v decembri po upozornení sa dostal s nimi do konfliktu
a situácia sa ďal ej stupňuje . Nepomáhajú ani napomenutia, chodia starí, mladí, ale aj
malé deti z priľ ahlých obcí (Jakubovian, z obce Svinia). Vzniká problém s hygienou,
prenášajú sa choroby. V niektorých mestách napr. Pezinku, Svite riešia tento problém
osadením tabúľ Zákaz vyberania odpadu. V meste Prievidza je to v štádiu riešenia.
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p. Seman- je to cel oročný a stály rozšírený problém. T. r. sa začalo s úpravou stojísk a
to osadením uzamykate ľných mreží na Ul. Volgogradskej , Urbánkovej . Keď chcú
stojiská uzamykať je potrebná dohoda všetkých občanov v bytových domov. Postupne sa
to rieši v rámci celého mesta. Podzemné kontajnery sú osadené na cintoríne na Solivare,
ale finančne je to náročné . Pred l O rokmi bol predstavený projekt podzemných
kontajnerov, ale na jeho realizáciu je potrebný veľký objem finančných prostriedkov.
2. vo vnútrobloku Ul. Sibírska 16 - 38 sa postavilo parkovisko a vysadili sa stromy. Stromy
sú oschnuté od psov, preto je potrebné vysadiť väčšie a odolnejšie stromy, aby prežili
a nové stromy ohradiť ochrannou sieťkou. Ďalej žiada dosadiť trávu okolo detského
ihriska.
3. chce vedieť ako je to so svahom pod ZŠ Sibírska. V prípade dažďov steká hlina zo svahu,
je potrebné ho spevniť, aby bahno nestekalo do vnútrobloku na parkovisko a detské
ihrisko.
3. pýta sa, komu pomôže prepojenie Ul. Pod Šalgovíkom s Ul. Sibírskou. MHD linky sa
predÍžia, cesta je nevyhovujúca, zruší sa cca 50 - 60 pozdÍžnych parkovacích miest.
Premávka sa znásobí. Spustí sa doprava hlavne z Teriakoviec a odľahčí sa dopravná
situácia smerom na Ul. arm. gen. Svobodu.
3. Požiadavky VMČ č. 7
VMČ č. 7 žiada:
l. Magurská ulica 12 - 14. Žiada vyspravenie na umelo vytvoreného parkovacieho miesta,
prípadne dať zatrávňovacie tvárnice. Ak zaprší, sú tam veľké mláky, ľudia tam aj tak
parkujú. V danej lokalite je problém s parkovaním. Foto l .
2. Magurská ulica 12 - 14. Daná oblasť najmä po daždi je problémová, bolo by dobre od
podchodu na Ďumbierskej ulici smerom k bytovému domu Magurská 12, 14, napr.
betónovými dlaždi čkami vytvoriť chodníček . Ľudia (aj starší) mnohokrát po zablatenej
cestičke prechádzaj ú smerom k Ul. Magurskej , Čergovskej , k Maxu. Foto 2.
3. Magurská ulica 12 - 14. Na tomto úseku žiada umiestniť väčšie kamene, prípadne
zábrany. Autá prechádzajú z parkoviska na Ďumbierskej ul. po tráve smerom na
parkovacie miesta na Magurskej ulici. Foto 3 a 5.
4. Magurská ulica 12- 14. Na daných úsekoch vysadiť stromčeky. Jeden pri kontajneroch a
druhý vedľa (vys adiť po dľa priložených foto 4 a 6). V minulosti boli, ale vyschli.
Oprava textu v zápisnici VMČ č. 7 zo d ňa 2. S. 2019 v časti:
2. Požiadavky prítomných občanov:
p. P.O.
l. ako občan bývajúci na Ul. Pod Šalgovíkom nesúhlasí s prepojením Ul. Pod Šalgovíkom s
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Ul. Sibírskou a vyzval prítomných poslancov, ako zvolených zástupcov do orgánov
samosprávy, aby zaujali svoj e stanovisko k prepojeniu ulíc.

nové znenie:
JUDr. Eš to čák - zokruhovanie sa bytostne dotýka nielen jeho, nakoľko vyrastal v tejto
lokalite, ale hlavne občanov Ul. Sibírskej a Vihorlatskej. Projektu veľmi naklonený nie je,
nevie si to celkom predstaviť. Ak to obyvatelia danej lokality, nebudú chcieť, bude hl asovať
proti.
4. Záver:
V závere predseda VMČ č . 7 poďakoval prítomným za účasť a informoval, že
najbližšie zasadnutie VMČ č. 7 sa uskutoční dňa 4. 7. 2019 o 16,30 hod na ZŠ Šrobárova.

V Prešove

dňa

12. 6. 2019

Lukáš Anderko, v. r.
predseda VMČ č. 7
Zapísala:
PhDr. Eva Sirotňáková
zapisovateľka VMČ č. 7

