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Mesto Prešov

ZÁPISNICA

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Prnohy:
Evidenčné číslo došlej pošty:

'/9

Zasadnutie výboru v mestskej časti (VMČ) otvorila a viedla predsedníčka VMC č. 2 Mgr.
Jaroslava Kutajová, ktorá v úvode privítala členov VMČ Ing. Lenku Kohániovú, Ing. Richarda
Drutarovského, prítomných obyvateľov a zástupcu Mestskej polície p. Petra Compeľa.
Predsedníčka VMČ oboznámila prítomných občanov o došlých odpovediach na požiadavky
VMČ, vyjadreniach, stanoviskách a taktiež o došlých žiadostiach o zaujatie stanovísk.
Mgr. Jaroslava Kutajová informovala prítomných občanov otom, že v prezenčnej listine
môžu uviesť svoj telefonický kontakt, ktorý bude slúžiť na interné účely (nebude zverejnený na
internete) pre zamestnancov MsÚ pri riešení požiadaviek občanov.

OiTíWiifl
pani D. B. (adresa a tel. kontakt je u sekretára VMČ)
•••. Ul. Bachingerovka - pyrotechnika, ktorá sa používala toku roku na Silvestra to bolo niečo
strašné. Odpad z pyrotechniky som zbierala všade. VZN mesta Prešov o používaní
pyrotechnických výrobkov zakazuje používať pyrotechniku (kategórie F2, F3, TI a Pl) vo
vzdialenosti menšej ako 50 m od steny bytovej budovy. Taktiež sú tam určené aj hodiny, ale
nikto to nerešpektuje. Som majiteľkou psíka a v čase Silvestra sme ho museli ísť vyvenčiť mimo
mesta. Chcela by som vedieť na koho by som sa mala v takejto situácii obrátiť, keď je
ohrozovaný môj majetok, keďže zapálené a horiace petardy padali na náš pozemok a dom
a taktiež, či by sa stým nedalo niečo robiť, napr. zmena, resp. úprava VZN.
Odpovedal: Peter Compeľ, veliteľpracoviska MsP
Ing. Richard Drutarovský, člen VMČČ. 2
pani A. H. (adresa je u sekretára VMČ)
•••. Opakovane žiadam opravu podjazdu na ul. Obr. mieru 58-60. To čo tam bolo v roku 2018
zrealizované, aby sa zabránilo zatápaniu podjazdu počas dažďov nesplnilo svoj účel. Je potrebné,
aby sa tam kompetentní prišli pozrieť v čase, keď naprší.
•••. V rámci prerozdelenia finančných prostriedkov na údržbu žiadame zrealizovať opravu
nástupných plôch na zastávkach na ul. Obr. mieru (v oboch smeroch).
•••. Bol položený koberec od chodníka Obr. mieru smerom k podjazdu, zrealizoval sa tam .Jirboľ",
ktorý mal zabrániť tomu, aby sa voda pri daždi vlievala do podchodu (nesplnilo to svoj účel voda je v podchode stále po každom daždi). Tiež som niekoľko krát žiadala o vyspravenie, resp.
opravu chodníka a obrubníkov (pri BD na ul. Obr. mieru 56), ktorý sa napája na prechod pre
chodcov cez štvorprúdovú komunikáciu. Neviem prečo tento neopravili (viď fotodokumentácia).
F - MsÚ/SP-Ol/26/1
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pán M. S. (adresa je II sekretára VMČ)
•••. Komunikácia Obrancov mieru je veľmi frekventovaná a autá po nej jazdia veľmi rýchlo.
Radar, ktorý je tam osadený má len psychologický efekt - nikto ho nerešpektuje. Je treba tlačiť
na štátnu políciu, aby tam častejšie merali rýchlosť, ak by tam stáli, tak by si zarobili aj na
odmeny alebo dať tam fotopascu.
•••. Tiež chcem upozorniť na podchod na opačnej strane, kde je taký istý problém s vodou, ktorá
sa do podchodu dostane po každom daždi lebo chodník je vyššie ako podchod.
pani Z. B. (adresa je u sekretára VMČ)
•••. Na novembrovom zasadnutí VMČ som podala podnet č.V192/2018 ohľadom dopravnej štúdie,
pretože pán poslanec Drutarovský informoval, že spracovateľ nebude rešpektovať podnety
obyvateľov. Podnet bol odborom hl. architekta zaslaný spracovateľovi štúdie, aby podal
fundovanú odpoveď. Už je január a odpoved" nemám. V septembri 2018 sa na VMČ č.2
uskutočnilo verejné prejednanie dopravnej štúdie.
1. Námietky obyvateľov boli Ing. arch. Krištofom zápisnične podchytené
2. V lehote do 31.10.2018 mali obyvatelia možnosť predložiť a uplatniť svoje pripomienky,
návrhy a podnety k zverejnenej štúdii na Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Odbor
hlavného architekta mesta. Zverejnená štúdia - aj variant A, aj variant B riešil dopravnú
obslužnosť cez pozemok KNC 6959/2 na Terchovskej ulici.
3. Zhotoviteľ štúdie ISPO, inžinierske stavby, spol. s r.o. v lehote mal do 30.11.2018
predložiť Mestu Prešov, Mestskému úradu v Prešove, Odboru hlavného architekta mesta
finálnu verziu štúdie.

F - MsÚ/SP-O1/26/1

1;;:;1

Výbor v mestskej časti č. 2

Strana:

3/6

Mesto Prešov
Štúdia mala byť do konca novembra hotová. Občania boli na úrade v decembri a bolo im
povedané, že nie je a zatiaľ nie je zverejnená ani na webe mesta. Chcem vedieť, čo je výsledkom
štúdie. Akje iný ako bol prezentovaný, tak sme boli oklamaní.
•••. Zamyslel sa niekto nad tým, či si TSmP, a.s. nenechali fin. prostriedky neoprávnene za
vyťaženú drevnú hmotu, ktorá bola vyťažená pri stavbe diaľnice? Podľa mňa tieto financie patria
mestu. Je pravda, že TSmP spravujú mestské lesy a výťažok z vyťaženej drevnej hmoty im
ostáva. Lenže toto je výnos z predaného majetku a ten by podľa môjho názoru mal patriť
majiteľovi lesa (mestu) a nie správcovi (TSmP) - podobne, ako to bolo s výnosom za predaj
pozemkov. Drevnú hmotu vyťažil a na skládku uložil zhotoviteľ diaľnice. TSmP ju len predalo.
Nemám informácie, kto zabezpečoval a platil drvenie na štiepku. Pýtam sa kompetentných, ako
to je, pretože ten finančný efekt je dosť veľký.
Pani D. Č. (adresa a je II sekretára VMČ)
•••. Ulica Obrancov mieru - v minulom roku bola podaná petícia za osadenie svetelnej signalizácie
cez prechod pre chodcov pri Lesnom závode. Ide o dosť frekventovaný prechod, cez ktorý
prechádza dosť ľudí. Chcem sa opýtať ako skončila táto aktivita.
•••. Veľkokapacitné kontajnery - chcela by som požiadať, aby frekvencia ich vynášania bola
častejšia, alebo ich dať viac, lebo po pristavení sa hneď zaplnia a odpad potom obyvatelia dávajú
vedľa nich.
•••. Kontajnery pri polícii na ul. Mojmírova a 19. Januára - kontajnery na triedený odpad sú
preplnené, človek sa cíti ako keby býval v osade. Je potrebné ich dať viac, alebo ich častejšie
vynášať.
•••. Ulica 19. januára 5 - chodník je nižšie ako cesta - požiadavka na opravu.
pán J. M. (adresa a je II sekretára VMČ)
•••. Podzemné kontajnery - pred pár rokmi tu na VMČ nám TSmP, a.s. prezentovala takýto
projekt. A boli zrealizované na cintoríne. Chcem sa opýtať prečo nemôžu byť aj na sídliskách.
pán V. Č. (adresa a je II sekretára VMČ)
•••. Mesto nedodržalo nič z toho k čomu sa minulý rok uznesením zaviazalo ohľadom prechodu
pri Lesnom závode. Bolo prijaté uznesenie, mala byť spracovaná projektová dokumentácia
a malo to byť schválené v pláne investícií na rok 2019.Riešime tu megalománske stavby (zimný,
futbalový štadión....) ajednoduché veci, ktoré sú pre bezpečnosť obyvateľov, tak to nerieši
vôbec. Jedná sa o všetky prechody cez štvorprúdové komunikácie, ktoré by mali byť ošetrené
svetelnou signalizáciou.
•••. Pred rokmi to tak fungovalo na úrade, že komisia dostávala informáciu o veľkých investičných
akciách iných subjektov - plynárne, elektrárne, mobilní operátori a pod. Teraz to tak nie je? Je
treba to žiadať, aby sme nerozkopávali niečo, kde bol položený nový asfalt, parkovisko.
pán P. B. (adresa a je II sekretára VMČ)
•••. Téma semafórov - chcel by som Vás požiadať, aby ste určili medzi priority CSS pri Lesnom
závode pri februárovom schvaľovaní ďalšej časti investičného plánu.
F - MsÚ/SP-O1/26/1
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•••. Pri veľkokapacitných kontajneroch by bolo vhodné osadiť informáciu, čo sa má dať do
kontajnera a čo mimo neho, pretože obyvatelia tam často nahádžu veci, ktoré tam nepatria.
•••. Kto robí kontrolu upratovania okolia takýchto kontajnerov?
•••. Údržba v mesta - v zimných mesiacoch, keď napadne "centimeter" snehu sa sypú kamienky,
ktoré sú na komunikáciách (krajniciach) až do apríla. Myslím si, že pri takej malej nádielke
snehu by stačilo prejsť len pluhom .
•••. Ulica Obrancov mieru - prechod pre chodcov pri predajni Anna (opačná strana) - tvorí sa tam
obrovská mláka, čo pri dažďoch spôsobuje, že sa nedá prejsť cez prechod a človek musí stúpiť
do mláky lebo ju ani nepreskočí.
•••. To isté je aj na ulici Kollárovej - je tam novo položený asfalt, treba to reklamovať .
•••. Regulatív vysielačov - na MsZ má byť opäť otvorený Územný plán mesta Prešov. Chcem
porosiť, ak sa táto téma otvorí, aby ste si to načítali a preštudovali.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, člen VMČ
_------~
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STANOVISKA a POZIADAVKY VMC č. 2:

1. VMČ 2 žiada na základe požiadaviek obyvatel'ov:
• Doplniť jeden kontajner na plasty - stojisko ul. Mojmírova - 19. Januára
• Vymeniť tri kovové, ťažko uzatvárateľné kontajnery na komunálny odpad za tri
plastové kontajnery v pomere 2x komunálny odpad a Ix plasty - ide o dve
stojiská na ul. Nábrežná 4-8.

2. VMČ 2 žiada zabezpečovat' zimnú údržbu v lokalitách Vydumanec, Cemjata, Za
Kalváriou !! Niektoré cesty neboli po viacerých dňoch sneženia vôbec odhrnuté.

3. VMČ 2 žiada onacenenie zvýraznených položiek v tabul'ke:
N

>U

~

>-

určenie
poradia
priority
VMČ2

určenie
poradia
priority
MsÚ

miesto vykonania údržby

1

Lávka cez Torysu
k Zimnému štadiónu

2

Námestie mládeže, park

3

Marka Čulena 18-24, cesta

4

Marka Čulena 35-39,
chodník, vjazdy ku garážam

5

Marka Čulena 42-50, cesta

6

Marka Čulena 29-33,
chodník, vjazdy ku garážam

F - MsÚ/SP-O1/26/1

navrhovaná
úprava
Oprava betónovej
rímsy
Odstránenie ZK,
oprava obrubníkov,
úprava podkladu, ŽK
Rezanie a odstránenie
ŽK, vyrovnanie
podkladu, ŽK
Rezanie a odstránenie
ŽK, vyrovnanie
podkladu, ŽK
Rezanie a odstránenie
ŽK, vyrovnanie
podkladu, ŽK
Rezanie a odstránenie
ŽK, vyrovnanie
podkladu, ŽK

výmera v
m2

predpokladaný
náklad v €

Poznámka

21 m
550

420

270

Spracovaná PI
z 04/2018 na
OIČ

288

261

Spracovaná PI
z 04/2018 na

mč
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7

Marka Čulena 47-51,
chodník, vjazdy ku garážam

8

Marka Čulena 41-45,
chodník. Vjazdy ku garážam

9

Levočská 81 - 83, 85-93
chodníky

Rezanie a odstránenie
ŽK, vyrovnanie
podkladu, ŽK
Rezanie a odstránenie
ŽK, vyrovnanie
podkladu, ŽK
Odstránenie ZK,
oprava obrubníkov,
výšk. úprava šácht,

300
272

Spracovaná PJ
z 04/2018 na
OIČ
Spracovaná PJ
z 04/2018 na

mč

270

ŽK

10

Októbrová

14-28, chodník

Levočská 95, 97,99,
chodník

11

Obrancov mieru v smere na

17. novembra, oprava MK na

12

moste, pravá strana

Oprava chodníka
Vybúranie ZK,
oprava obrubníkov,
oprava podložia, ŽK
Súvislá údržba
vrchného krytu cesty

13

Vydumanec, chodník

Oprava chodníka

14

Zastávky MHD Obr. mieru

Oprava nástupných
plôch

15

Zimný potok, cesta

Doasfaltovanie cesty

16

M. Čulena, chodníky
v okolí bývalej Jednoty

Oprava chodníkov

17

Odborárska

2-20 (u-čko)

Priorita
mesta
Priorita
mesta

Petôflho, chodník

Dokončenie opravy
chodníka

19

Pod Kamennou baňou 17, od
Pražskej po Zimný potok

Oprava cesty

20

Križovatka ul. Zimný potok
- Pod Kamennou baňou

Odvodňovacia
priekopa

21

Pod Wilec hôrkou, slepá

Vysypanie cestyspevnenie (p.č.
E3l54/3)

Zároveň VMČ žiada nacenit' :
Ul. Terchovská - cesta, súvislá oprava v úsekoch:
a. po Súl'ovskú
b. od Súl'ovskej po obratisko
c. od obratiska až po ďalšiu križovatku (tvaru "Y")

•
•

Po nacenení jednotlivých položiek a vykonaní ohliadky jednotlivých miest sa VMČ
rozhodne pre svoje priority v r. 2019.
Výbor zároveň žiada doplnenie predloženého zoznamu nakoľko evidujeme aj iné
dôležité požiadavky obyvateľov predložených na výboroch MČ, uvedených
v jednotlivých zápisniciach a tieto sa v zozname bežnej údržby nenachádzajú.
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Priorita
mesta

Súvisi á oprava
poklesu cesty a
chodníka

18

•

Priorita
mesta
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V závere Mgr. Jaroslava Kutajová, predsedníčka VMČ č. 2 poďakovala všetkým prítomným za
účasť a informovala, že najbližšie zasadnutie VMČ Č. 2 sa uskutoční dňa 7.2.2019 o 17:00 hod.
na obvyklom mieste - v jedálni ZŠ Čsl. armády na ul. Odborárskej.

Mgr. Jaroslava Kutajová
predsedníčka VMČ Č. 2
Mgr. Jana Grešová
zapisovateľka VMČ Č. 2

V Prešove dňa 10.1.2019
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