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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. l

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
z 8. zasadnutia Výboru v mestskej

časti č.

l, ktoré sa konalo

dňa

6. 9. 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
r;,;;--~ ---~---~~. ~--~
_
Miesto: Kultúrne stredisko PKO Centrum, Ul. Prostejovsk ' ~~~o PREŠOV Mestský úrad v Prešove 1 J
Čas : 17:00 h
.g
ľleg istr. značk~: (/;L
l

--

l

J

lzm:ka lehota

i

Program:
Došlo:
1 1 -09- 2018 uloze~: f
l . Otvorenie
H O ~,
l
2. Návrh programu
Pn1ohy:
.
J~~~·JV:;ic;:
i
3. Prijímanie občanov a, vybavovanie ich požiadaviek _Evl~~~"~~~~~i.~ rťLl<-t
1 d' l
-4. Korešpondencia Ms U- prerokovanie materiálov príslušných organizačných útvarov a
zaujatie stanovísk VMČ č . l
5. Rôzne
6. Záver

Lk

1.

Otvorenie
Zasadnutie Výboru mestskej časti č. l otvoril a viedol predseda VMČ PhDr. Mikuláš
Komanický.

2. Návrh programu
Program bol odsúhlasený prítomnými poslancami VMČ č. l bezo zmien.

3. Prijímanie

občanov

a vybavovanie ich požiadaviek
Požiadavky prítomných

občanov

l. MŠ Král'ovnej Pokoja, Mukačevská 27, 080 Ol Prešov Požiadavka č. 67/1/18)
•

žiadosť o celkovú rekonštrukciu sociálnych zariadení, ktoré sú v havarijnom stave,
a to výmena vodovodného potrubia, detských WC a umývadiel, sprchových kútov,
obkladov, dlažieb a náterov.
Predpokladaná suma na rekonštrukciu činí 30 000 €.
Príloha č. l : žiadosť

Odpovedal: PhDr. M. Komanický

VMČ č. l žiada Komisiu F, Pa SMO o urýchlené riešenie havarijného stavu MŠ
Kráľovnej Pokoja, Ul. Mukačevskú 27.

2. Mgr. A. P.
• Informovala sa o výrub a orez stromov na Ul. Prostejovskej 44.
Odpovedal: PhDr. M. Komanický

9

VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. l

Strana
217

Mesto Prešov

3. p. M. N.
• Prišiel sa informovať, či už bolo vyhlásené verejné obstarávanie na výstavbu parkoviska
na Ul. M. Nešpora 17-21.
Odpovedal: PhDr. M Komanický
č. 68/ 1/2018,69/ 1118,7011118)
• na zastávke MHD oproti VUKOV -u (smer z mesta) - prispôsobiť nástupnú a výstupnú
plochu a urobiť bezbariérový prístup z vozidiel MHD na zastávku.
• pri MŠ Mukačevská je stará lampa a svieti len dole na malý priestor, neosvetl'uje okolie.
Je potrebné osvetliť tento priestor (osvetliť chodník od MŠ smerom až ku Supermarketu
CBA, aby lampa svietila aj na chodník BD Mukačevská 41-43-45.
• dať blikačky na priechod pre chodcov, ktorý je osvetlený z Mukačevskej ul. smerom ku
Supermarketu CBA.

4. p. M. G. (Požiadavka

5. p. Ľ. K.
dáva návrh urobiť chodníky z kociek tam, kde sú vyšliapané občanmi
je potrebné vynoviť tabuľky so šípkami s označením ulíc, pretože niektoré už ani nie sú
čitateľné a pribudli aj nové názvy ulíc
Odpovedal: PhDr. M Komanický

•
•

6. p. Ž. L.(Požiadavka č. 7111/2018)
•

žiada vyznačenie parkovacích miest na Ul. Prostejovská 37 a dať stojan s reťazou, ktorú
firma J.V.S odmontovala pred vchodom BD č . 37, a tak tam parkujú autá a záchranné
zložky sa tam nemôžu dostať(viď prílohu č. 2).
Príloha č. 2: Vyznačenie parkovacích miest a montáž stojanov s reťazou

(Požiadavka č. 721112018)
žiada o výrub a orez stromov (o orez žiadali ešte v máji a doposia!' nebol urobený)
a dosadenie živého plota popri chodníku z južnej strany BD Prostejovská 37.
Príloha č. 3: Výrub a orez stromov a dosadenie živého plotu

•

(Požiadavka č. 731112018)
• žiada o osadenie lavičky s operadlom pred vchod BD Prostejovská 37 (južná strana)
Príloha č. 4: Žiadosť o osadenie lavičky s operadlom
(Požiadavka č. 7411/2018)
• žiada o dostavbu detského ihriska o preliezkové systémy a ďalšie prvky medzi BD
Prostejovská 37 a 39.
Príloha č. 5: Žiadosť o dostavbu detského ihriska

7. p. S.K.
prišiel sa informovať, ako bude mesto riešiť parkovanie na Ul. Prostejovskej (BD na kopci
pri kotolni) z dôvodu, že je tam problém nielen zaparkovať, ale aj vojsť a vyjsť z garáže,
keďže tam parkujú autá už aj na časti chodníka.
Odpovedal: PhDr. M Komanický

•

8

VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. l

Strana
3/7

Mesto Prešov
(Požiadavka č. 7511/2018)
• v súvislosti s rekonštrukciou chodníka (asfalt a obrubníky) na Ul. Bajkalskej pozdÍž MŠ
Bajkalská dáva tieto podnety:
- vystavať nové stanovište pre kontajnery na komunálny a separovaný odpad v počte 6 ks
na trávnatú plochu vedľa parkoviska k nákupnému stredisku,
- upraviť terén pod jednotlivými preliezkami na detskom ihrisku na Ul. Prostejovskej
oproti ZŠ Bajkalskej (doposiaľ je tam len udupaná hlina z ktorej trčia kamene alebo
betón- po daždi je ihrisko nefunkčné kvôli blatu).
Príloha č.6 : Podnet

8. p. M.H

Odpovedal: PhDr. M Komanický
Požiadavka VMČ č. l (dať do plánu investícií nar. 2019 - vytvoriť kontajnerové stanovište na
komunálny a separovaný odpad v počte 6 ks na trávnatej ploche vedľa parkoviska - Ul.
Bajkalská - MŠ - smer k nákupnému stredisku na Ul. Bajkalskej - (kontajnery doposiaľ stáli
na parkovacích miestach) 0/V- OSR
9. Súkr. MŠ- Mukačevská 1- žiadost' -list
•
Vyhradenie 4 parkovacích miest pre Súkromnú materskú školu, Ul. Mukačevská l,
z dôvodu, že parkovisko pri Družbe je v čase odchodu detí z MŠ obsadené.
Príloha č. 7 : žiadosť s podpismi rodičov

Odpovedal: PhDr. M Komanický (nimi navrhovaný priestor bude využitý na výstavbu chodníka
ku kostolu Kráľovnej pokoja)

Požiadavky VMČ č. l
Požiadavka č. 67/1118
VMČ č. l žiada Komisiu finančnú , plánovaciu a správy mestských organizácií o urýchlené
riešenie havarijného stavu MŠ Kráľovnej Pokoja, Ul. Mukačevská 27.Predpokladaná suma na
rekonštrukciu činí 30 000 €.
Požiadavka odstúpená na vybavenie
Ing. Martine Kolarčikovej, vedúcej odboru
ekonomiky a podnikania.
Požiadavka č 68/1118
VMČ č . l žiada na zastávke MHD oproti VUKOV-u (smer z mesta), Ul. Mukačevská,
prispôsobiť nástupnú a výstupnú plochu a urobiť bezbariérový prístup z vozidiel MHD na
zastávku.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Ľubomírovi Leškovi, vedúcemu organizačného
odboru.
Požiadavka č 69/1118
VMČ č. l žiada na rohu pri MŠ Mukačevská kde je stará lampa, ktorá svieti len dole a osvetľuje
malý priestor, nasmerovať osvetlenie lampy na chodník (osvetliť chodník od MŠ smerom až ku
Supermarketu CBA , aby lampa svietila aj na chodník BD Mukačevská 41-43-45).
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Ľubomírovi Leškovi, vedúcemu organizačného
odboru.
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Požiadavka č 70/1/18
VMČ č. l žiada o namontovanie blikačiek na priechod pre chodcov, ktorý je nasvetlený
z Mukačevskej ul. smerom ku Supermarketu CBA.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Ľubomírovi Leškovi, vedúcemu organizačného
odboru.
Požiadavka č 71/1/18
VMČ č. l žiada o obnovu vyznačenia žltých kl'ukatých čiar na Ul. Prostejovská 37 +opätovné
inštalovanie dopravnej značky "Zákaz vjazdu", ktoré boli odstránené pred rekonštrukciou
chodníka a parkoviska (príloha č. 2).
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Ľubomírovi Leškovi, vedúcemu organizačného
odboru.
Požiadavka

č

72/1/18

VMČ č. l žiada o výrub a orez stromov (o orez žiadali ešte v máji a doposial' nebol urobený)

a dosadenie živého plota popri chodníku z južnej strany BD Prostejovská 37 (príloha č. 3).
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Ľubomírovi Leškovi, vedúcemu organizačného
odboru.
Požiadavka č 73/1/18
VMČ č . l žiada o o osadenie lavičky s operadlom pred vchod BD Prostejovská 37 Gužná strana)
Príloha č . 4.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Ľubomírovi Leškovi, vedúcemu organizačného
odboru.
Požiadavka č 74/1/18
VMČ č. l žiada o dostavbu detského ihriska o preliezkové systémy a d'alšie prvky medzi BD
Prostejovská 37 a 39 (príloha č. 5).
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Ľubomírovi Leškovi, vedúcemu organizačného
odboru.
Požiadavka č 75/1/18
VMČ č. l žiada dať do plánu investícií nar. 2019 vytvorenie kontajnerového stanovišťa na
komunálny a separovaný odpad v počte 6 ks na trávnatej ploche vedl'a parkoviska - Ul. Bajkalská
- MŠ - smer k nákupnému stredisku na Ul. Bajkalskej ( príloha č. 6 ) - kontajnery doposial' stáli
na parkovacích miestach.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Magdaléne Artimovej, vedúcej strategického
odboru (OIV) .
Požiadavka č 76/1/18
VMČ č. l žiada z položky programu 7 a podprogramu 7.6
51 3 0620 635- bežná údržba, rezerva pre VMČ č. 1-7 mimo bežnej údržby MK
presunúť sumu 10 000 € na:
51 3 051O 635 006- VMČ č. l -údržba a oprava smetných boxov- nakladanie s odpadmi
presunúť sumu 7 900 € na:
7.6 0620 633004- VMČ č . l - doplnenie herných prvkov a mestského mobiliáru

l
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presunúť

sumu l 976 € na:
7.6 0620 713004 - VMČ č. l - doplnenie herného prvku
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Ľubomírovi Leškovi, vedúcemu
odboru.

organizačného

Požiadavka č. 77/1118
VMČ č. l schval'uje plán opráv mestských komunikácií a mestských chodníkov z BÚ 80 000 €:
l. UL J. Nováka- chodník
2 Ul. Tomášikova- od č. 2 okolo MŠ po Ul. A. Prídavka
3.Ul. Prostéjovská vchody č . 3a 5 chodník
4. Ul. Bajkalská od CBA okolo MŠ po TSMP, a. s.
5. Ul. Prostejovská 16-18- časť chodníka
6. Ul. Mukačevská- prepojovací chodník oproti vstupu do SPRAVBYTKOMFOT-u, a.s.
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Ľubomírovi Leškovi, vedúcemu organizačného
odboru.
Požiadavka č. 78/1118
VMČ č. l žiada vymenit' dosky na pieskoviskách v Materskej škole na Ul. Volgogradskej oproti NS Družba - v areáli MŠ
Požiadavka odstúpená na vybavenie Mgr. Igorovi Hodžiovi, vedúcemu odboru školstva,
kultúry a cestovného ruchu (OŠ,MaŠ).
Požiadavka č. 79/1118
VMČ č. l žiada o obnovu vyznačenia parkovacích miest:
l .Prostejvská 62-72
2.M. Nešpora pri Polícii
3.A. Prídavka 2-18
4.Ul. Mukačevská 9-21
5. V. Clementisa- 8-15
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Ľubomírovi Leškovi, vedúcemu

4. Korešpondencia

Msú a

organizačného

prerokovanie materiálov

odboru.

príslušných

organizačných útvarov a zaujatie stanovísk VMČ č. l
l. List OSMM/10637/2018- Mgr. Janíková -zo dňa 31. 7. 2018- odbor správy majetku
mesta - majetkovo-právne oddelenie
Žiadosť o zaujatie stanoviska _ majetkovoprávne usporiadanie pozemku k nehnutel'nosti KNC
9310/913, lokalita Ul. Prostejovská 35/A z dôvodu prístavby vstupných priestorov do predajne
potravín MILK- AGRO, s. r. o.
Stanovisko VMČ č. l pre OSMM- majetkovo-právne odd. k listu OSMM/10637/2018- Mgr.
Janíková zo dňa 31. 7. 2018:
VMČ č. l súhlasí s majetkovoprávnym usporiadaním pril'ahlého pozemku k nehnutel'nosti
KNC 93101913.
2. email - organizačný odbor - zo dňa l O.8.2018 - VMČ č. l berie na vedomie
Harmonogram pristavenia VOK v meste Prešov- JESENNÉ UPRATOVANIE 2018.
ZBER OBJEMNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ od 19.09.2018 do 16.10.2018
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IV. cyklus od 10.10.2018
Lokalita Sídlisko III
Prostejovská 22
l ks
Prostejovská l 03 , pod Bikošom
l ks
Mirka Nešpora 16 - 20
l ks
Mirka Nešpora 27
l ks
l ks
Mirka Nešpora 41 , parkovisko
Mukačevs ká 14
l ks
parkovisko A. Prídavka 28-30 (kúpalisko)
Volgogradská 4
l ks
Volgogradská 68
l ks
Tehelná 5 - VSD
l ks
Vlada Clementisa 6 - l O
l ks
Spolu pristavených VOK
ll ks

l ks

Doba pristavenia V OK-ov počas jesenného upratovania bude na dobu max. 7 dní.
Do rozmiestnených VOK-ov môžu obvvatelia ukladať:
Objemný odpad z domácností a verejných priestranstiev:
nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu ....
Do rozmiestnených VOK-ov nemôžu obvvatelia

ukladať:

Biologicky rozložiteľný odpad :
-tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti, ovocie, zvyšky zeleniny.
Tento odpad môžu obyvatelia bezplatne uložiť na zberné dvory v areáloch TSmP, a.s. na Bajkalskej
33 a Jesennej 3 v Prešove.
Biologicky rozložiteľný odpad -konáre, môžu obyvatelia uložit' vedl'a kontajnera.
Ostatné odpady:
- akumulátory, autobatérie, žiarivky, oleje, obaly z farieb, chladničky, mrazničky, práčky,
sporáky,
mikrovlné rúry, vysávače, osobné počítače ...
môžu obyvatelia bezplatne uložiť na zberné dvory v areáloch TSmP, a.s. na Bajkalskej 33 a Jesennej
3 v Prešove.
Ostatné odpady:
- textil, knihy
môžu obyvatelia bezplatne

uložiť

len na Zberný dvor TSmP, a.s. na Bajkalskej 33 v Prešove.

5. Rôzne
•

);;>

Materská škola na Ul. Volgogradskej -oproti NS Družba - v areáli MŠ vymeniť dosky na
pieskoviskách (OŠ, K a CR- OŠ, Maš- požiadavka č. 7811/ 18)
Najbližšie zasadnutie VMČ č. l sa uskutoční 4. 10. 2018 (štvrtok) o 17.00 h.

CJ
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6. Záver
Prešov 10. 9. 2018

PhDr. Mikuláš Komanický, v.r.
predseda VMČ č. l

Alžbeta Polačková
sekretár VMČ č. l
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Materská škola

Kráľovnej

Pokoja,

Mukačevská

27, 080 Ol Prešov

VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č . l
Sídlisko III.

Vec: Žiadost' o celkovú rekonštrukciu sociálnych zariadení

Týmto žiadam o rekonštrukciu sociálnych zariadení v objekte MŠKP, Mukačevská 27,
Prešov. MŠKP pozostáva z troch tried a v každej z nich je potrebná výmena: vodovodného
potrubia, detských WC a umývadiel, sprchových kútov, obklady, dlažby a nátery.

Predbežná cenová ponuka:

Trieda:

Materiál:

Práca:

Výmena vodovodného potrubia:

! .trieda

3.000 €

3.000 €

2.000 € v celej MSKP

2. trieda

3.000 €

3.000 €

3. trieda

3.000 €

3.000 €

'----- ~

CELKOVÝ ROZPOČET NA REKONŠTRUKCIU: 20.000 €

Vopred

ďakujeme

za kladné vybavenie mojej žiadosti .

S pozdravom
kolektív Materskej školy

Kráľovnej

Pokoja

fR(ÍOŕl/1- d~b
Zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov
bytového domu na ul. Prostejovská č. 4827/37, 080 Ol Prešov

Poslanci mestského zastupiteľstva
mesta Prešov
Výbor mestskej časti l
Vec
Vyznačenie

parkovacích miest a montáž stojanov s reťazou

V mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Prostejovská č.
4827/37 v Prešove žiadame o zabezpečenie vyznačenia parkovacích miest pred bytovým
domom zo západnej strany a o montáž stojanov s reťazou .
Zdôvodnenie.
Koncom júna a začiatkom júla 2018 bola realizovaná oprava parkoviska na ul. Prostejovskej
č . 37-43 firmou J.V.S. s.r.o. Prešov. Pred vstupom do bytových domov boli vyznačené
parkovacie miesta, okrem vstupu do bytového domu č. 37.
Viackrát sme požiadali firmu J.V.S. s.r.o . Prešov o vyznačenie parkovacích miest a o montáž
stoj anov s reťazou, ktoré nám firma demontovala pri oprave parkoviska.
Fitma zdôvodnila zakreslenie parkovacích miest pred bytovými domami č. 39, 41 a 43
potrebou prístupu vozidlám na zber odpadu. Vozidlá pre zber odpadu z bytového domu č. 37
majú prístup z inej strany, no z parkoviska do bytového domu musí mať prístup napr. sanitka,
a preto osobné vozidlá nesmú brániť vjazdu do bytového domu č. 37. Firme sme poskytli aj
situačnú schému parkovacích miest, ktoré určilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v
Prešove (v prílohe k tejto žiadosti).

Za kladné vybavenie našej žiadosti

ďakujeme

Prešov 03.09.2018
/

doc. ~gr. Gabriela Kravčáková, PhD . ........, .f.····x ·······-······1 ·· ·········
Mgr. Zaneta Lechová ........ ... .. .. ... ........... . _...

.
Martin Stahovec .. ............. ................ .. ........... . .

Príloha: situačná schéma parkovacích miest
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PR.I LOJ1A c.3
Zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov
bytového domu na ul. Prostejovská č. 4827/37, 080 Ol Prešov

Poslanci mestského

zastupiteľstva

mesta Prešov
Výbor mestskej časti l
Vec
Výrub a orez stromov a dosadenie živého plotu

V mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Prostejovská č.
4827/37 v Prešove žiadame o zabezpečenie výrubu a orezu stromov v priestoroch bytového
domu a dosadenie tzv. živého plotu. Navrhujeme:
a) výrub: l vyschnutý červený smrek na východnej strane bytového domu,
b) orez: tuje okolo kontajnerového stojiska, 2 borovice pri smetných nádobách, z toho jedna
z pravej strany smetných nádob pred vchodom do bytového domu a druhá pred smetnými
nádobami popri vozovke,
c) dosadenie živého plotu popri chodníku z južnej strany bytového domu. Preferujeme ker
Tavoľník van Houtteho s bielou farbou kvetu, pretože živý plot teraz vytvára práve tento ker.

Zdôvodnenie.
O orez stromov sme žiadali v máji 2018 a zo strany mesta Prešov bola naša požiadavka
vybavená spôsobom, že bola posunutá firme, ktorá orez vykonáva. Orez doteraz vykonaný
nebol.
Podotýkame, že za posledných približne l O rokov orez stromov realizovaný nebol.
Kríky a kry si upravujeme sami, vo vlastnej réžii.

Žiadame, aby stav ostatných stromov posúdili odborníci a na základe toho realizovali
potrebné zásahy.

Za kladné vybavenie našej žiadosti

ďakujeme

Prešov 03.09.2018
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Zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov
bytového domu na ul. Prostejovská č. 4827/37, 080 Ol Prešov

Poslanci mestského

zastupiteľstva

mesta Prešov
Výbor mestskej časti l
Vec
Žiadost' o osadenie lavičky s operadlom

V mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Prostejovská č .
4827/37 v Prešove si pani primátorku Andreu Turčanovú a poslancov mestského
zastupiteľstva mesta Prešov dovoľujeme požiadať o osadenie parkovej lavičky s operadlom
pred vchod (vstup) do bytového domu (južná strana).

Zdôvodnenie.
Osadenie parkovej lavičky schválili vlastníci bytov a nebytových priestorov na ul.
Prostejovská č. 4827/37 v Prešove na schôdzi bytového domu dňa 14.06.2018. Lavička bude
slúžiť na oddych, relaxáciu i posedenie s priateľmi , či susedmi.

Za kladné vybavenie našej žiadosti

ďakujeme
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Zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov
bytového domu na ul. Prostejovská č. 4827/3 7, 080 Ol Prešov

Poslanci mestského zastupiteľstva
mesta Prešov
Výbor mestskej časti l
Vec
Žiadost' o dostavbu detského ihriska

V mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Prostejovská č .
4827/37 v Prešove si pani primátorku Andreu Turčanovú a poslancov mestského
zastupiteľstva mesta Prešov dovoľujeme požiadať o dostavbu detského ihriska pre
najmenšie deti až pre deti do 10 rokov o d'alšie prvky a preliezkové systémy.
Na základe našich viacerých žiadostí podaných podaných v minulých rokoch, boli do
priestoru medzi výškovými blokmi na ulici Prostejovská č. 37 a č . 39 osadené len 3 hracie
prvky (kyvadlová hojdačka, kolotoč pre cca 5 detí, hojdačka na pružine) a 2 lavičky. Hracie
prvky sú často využívané v dopoludňajších a tiež v popoludňajších hodinách.
Priestor je voľný a dostatočne veľký . Ponúka možnosť vytvorenia detského ihriska, resp.
umiestnenia viacerých herných prvkov a lavičiek. Pre bezpečnosť hry by bolo vhodné pokryť
priestor gumenou dlažbou.
S výstavbou detského ihriska súhlasia vlastníci bytov a nebytových priestorov na ul.
Prostejovská č . 4827/37 v Prešove, čo deklarovali na schôdzi bytového domu dňa 18. 06.
2015 . S výstavbou detského ihriska súhlasia aj vlastníci bytov a nebytových priestorov na ul.
Prostejovská č. 39.
Zdôvodnenie.
Bytové domy (spolu 4 vedľa seba, č. 37- 43) sú 12 poschodové a v každom z nich žije
po 72 rodín. Len v našom bytovom dome je cca 20 detí vo veku od O do 10 rokov. Usilujeme
o budovanie komunity a dobrú príležitosť ponúka práve detské ihrisko. Chceme, aby sa
poznali rodičia a deti už od útleho veku pre nesporné benefity týkajúce sa napr.
spolupatričnosti , bezpečnosti a pod. Naše deti a deti z blízkeho okolia sa nemajú kde spoločne
hrať . Najbližšie vhodné ihrisko je na ul. M. Nešpora, no v dopoludňajších hodinách je často
využívané deťmi z MŠ. Ďalšie ihrisko je až pri ZŠ Šmeralova. Pri bytovom dome na ul.
Prostejovská č. 41 je l preliezka, kolotoč a dve hojdačky. Uvedené prvky sú už nevyhovujúce
(až nebezpečné), majú okolo 20 rokov. Z východnej strany našich bytových domov je široký
chodník, kde sa pomerne často vyskytujú neprispôsobiví ľudia, ktorých slovník je vulgárny.
Veríme, že umiestnením ihriska do priestoru medzi naše bytové domy sa postupne títo ľudia
budú vytrácať, čím by boli eliminované negatívne vplyvy na deti.
Bývame tu, chceme tu aj žiť a z tejto lokality znovu vybudovať "sídlisko Mladost"' .

Za kladné vybavenie našej žiadosti

ďakujeme
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v Prešove 4.9.2018

Vec: Podnet

Vážení páni poslanci VO č . l . V súvislosti s rekonštrukciou chodníka,
asfalt a obrubníky na ul.Bajkalskej pozdÍ ž MŠ Bajkalská dávam tento
podnet. Vystavať nové stanovište pre kontajnery na komunálny
a separovaný odpad v počte 6 ks na trávnatú plochu vedľa parkoviska smer
k nákupnému stredisku.
Doposiaľ kontajnery stáli na parkovisku čím zaberali 2 pakovacie miesta.
Ďal ší podnet sa tý ka detského ihri ska na ul. Prostejovskej oproti ZŠ

Bajka lská. Jedná sa o úprav u terénu pod jednotlivými preliezkami. Doposiaľ
je tam udupaná hlina z ktorej trčia kamene ,alebo betón. Skoro na jar ,alebo
po daždi je ihrisko nefunkčné , kvôli blatu ktore sa tam vytvára.

S úctou
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