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Výbor v mestskej časti č. 2

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
z 3. riadneho zasadnutia
Výboru v mestskej časti č. 2, ktoré sa konalo dňa 07.02.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie výboru v mestskej časti (VMČ) otvorila a viedla predsedníčka VMČ č. 2 Mgr.
Jaroslava Kutajová, ktorá v úvode privítala členov VMČ Ing. Lenku Kohániovú, Ing. Richarda
Drutarovského, prítomných obyvateľov a zástupcu Mestskej polície p. Štefana Molitorisa.
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.
Informácia pre obyvatel'ov -lokalita VMČ č. 2:
Harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VaK) v meste Prešov pre jarné
upratovanie 2019 a zber objemného odpadu z domácností od 13.03.2019 do 09.04.2019.
l. cyklus od 13.03.2019
Lokalita Rúrky
Na Rúrkach, obratisko MHD
Na Rúrkach 16
Spolu pristavených VaK

~E5TO pREšov Mestský úrad v Prešove

I RBQ!$.Ťr. mw:

1 ks
1 ks

Cfsla !pÍ!tl:

2 ks

00110:

1 5 -02- 2019

Prt1olrf:

I i'ybawla:

Lokalita Vydumanec-Cemjata

Evidenčnéf(sl3 došlej palty:

Vydumanec, prvá zastávka MHD

1 ks

Cemjata - Jelenia

1 ks

Spolu pristavených VaK

2 ks

Lokalita Sídlisko II
Matúša Trenčianskeho 20
M. Čulena 48
Odborárska - pred ZŠ
Nábrežná, v blízkosti tenisových kurtov
Kollárova, konečná MHD
Horárska 1
Čsl. armády 9 - 15,do dvora
Októbrová - ZŠ Čsl. armády (tráva)
Turistická k objektu trafostanice
Fučíkova 9 - tráva trojuholník
Pod Kalváriou, pri Exercičnom dome
Spolu pristavených VOK

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
11 ks

F - MsÚ/SP-O 1/26/1
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Mesto Prešov
Doba pristavenia VOK-ov počas jarného upratovania bude na dobu maximálne 7 dní.
Do rozmiestnených VOK-ov môžu obyvatelia ukladať:
Objemný odpad z domácností a verejných priestranstiev:

nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu ....
Do rozmiestnených VOK-ov nemôžu obyvatelia ukladať:
Biologicky rozložiteľný odpad:

- tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti, ovocie, zvyšky zeleniny.
Tento odpad môžu obyvatelia bezplatne uložit' na zberné dvory v areáloch TSmP, a.s. na
Bajkalskej 33 a Jesennej 3 v Prešove.
Biologicky rozložiteľný

odpad - konáre, môžu obyvatelia uložiť vedľa kontajnera.

Ostatné odpady:

- akumulátory, autobatérie, žiarivky, oleje, obaly z farieb, chladničky, mrazničky, práčky,
sporáky, mikrovlné rúry, vysávače, osobné počítače ...
môžu obyvatelia bezplatne uložit' na zberné dvory v areáloch TSmP, a.s. na Bajkalskej
a Jesennej 3 v Prešove.

33

Ostatné odpady:

- textil, knihy
môžu obyvatelia
v Prešove.

bezplatne uložit'

len na Zberný dvor TSmP,

a.s.

na

Bajkalskej

33

Kontakty - informácie a požiadavky na doplnenie VOK-ov:

TSmP, a.s.:

stredisko OHVÚ

051/7732920

Rudolf Bajus
dispečer dopravy

0918877791

Požiadavky, podnety doručené listom, mailom, SMS, telefonicky:
Pán. Ľ.P. (mailová adresa je u sekretára VMČ)

~ V zmysle vypracovanej štúdie na riešenie dopravnej situácie lokality Vydumanec /ulice
Skromná, Irisová, Zajačia/, žiadame od mesta Prešov v mene vlastníkov parciel uvedených ulíc
majetkové vysporiadanie nižšie uvedených parciel, čím by sa zabezpečilo prepojenie danej
lokality ako celku s novovybudovanými komunikáciami v rámci výstavby diaľnice DI Prešov západ - Prešov - juh. Požadujeme, aby mesto prevzalo do vlastníctva:
parcela E č. 2766/2, LV 14349 - odkúpením
parcela C č. 15902/9, 15902110, LV 13557 - odkúpením za 1 euro
parcela E č. 2765/1 03 , LV 14861 - odkúpením
parcela E č. 2765/101, LV 14860 - odkúpením
parcela E č. 2766/3, LV 15505 - odkúpením
parcela C č. 15890/2, LV 7302 - bezplatný prevod
parcela E č. 2758/2, LV 7065 - zámenou za parcelu č. 15865/23, LV 6492
parcela E č. 2768/4, LV 10071 - odkúpením
parcela E č. 3463/3, LV 11421 - bezplatný prevod
F - MsÚ/SP-O 1/26/1
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Majetkovým vysporiadaním a prevzatím uvedených parciel mestom Prešov do vlastníctva sa
zabezpečí plynulé a legálne prepojenie novovybudovaného kruhového objazdu vo vlastníctve
NDS na Malkovskú ulicu vo vlastníctve mesta Prešov. Zároveň požadujeme, keďže sa lokalita
Vydumanec na rok 2019 ocitla na 4. mieste medzi prioritami VVa K na dobudovanie kanalizácie
a vodovodu, aby sa táto výstavba reálne v danom termíne uskutočnila aj s ohľadom na to, že
niektoré parcely sme ochotní previesť na mesto za symbolické 1 euro. Tým sa zabezpečí
revitalizácia celej lokality, ktorá bola v roku 2016 zaradená do regulatívu B1, čo znamená, že je
určená na IBV, čo zároveň prispeje k zastaveniu sťahovania obyvateľov mesta Prešov do
okolitých obcí.

Diskusia:
pán V. D. (adresa je II sekretára VMČ)
~ Bezpečnosť plynulosti cestnej premávky - ul. Obr. mieru, ostrovček pred vjazdom na most,
kedysi tam rástol strom, ktorý bol zrezaný a ostal tam kopec, ktorý keď zarastie trávou, tak bráni
vodičom vychádzajúcim z mosta na ul. Obr. mieru vo výhľade. Požiadavka na zrovnanie
(skopanie) terénu na ostrovčeku.

pani A. K. (adresa je II sekretára VMČ)
~ Hroby na Kalvárii - platí sa tam taká istá čiastka za hrobové miesto, ako v meste. Myslím si,
že je dosť veľký rozdiel medzi mestom a Kalváriou - nie je to oplotené, nie je tam voda. Iba sa
tam vyvezie smetie a raz za rok sa to pokosí. Neviem, kto určuje výšku poplatkov, ale bolo by
dobré, ak by to bolo odstupňované.
~ Ulica Terchovská - začali tadiaľ prechádzať autá z Margecan, Žipova, Radatíc. Tá cesta nie je
stavaná na to, aby tie autá tadiaľ prechádzali. Autá jazdia veľkou rýchlosťou. Požiadavka, aby
tam polícia merala rýchlosť. Niekedy tam bola 40-tka, už aj tá značka odtiaľ zmizla.
F - MsÚ/SP-O 1126/1
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pani M. P. (adresa je

sekretára VMČ)

II

•••. K tomu by sa mohli vyjadriť aj vodiči MHD (č. 27), koľko krát oni nadávajú. Sú vodiči, ktorí
sa neuhnú (hlavne cudzí), čiže šofér MHD stojí a nemôže ísť. Domáci vedia, že kde má zastaviť,
aby autobus prešiel. Pomohlo by osadenie dopravného značenia, ktoré by obmedzovalo vjazd
iným vozidlám ako tým, ktorí tam majú bydlisko. Požiadavka na osadenie dopravného značenia
"Zákaz vjazdu, okrem dopravnej obsluhy".
•••. Za Kalváriou je značka "Zákaz vjazdu nákladným autám, len pre dopravnú obsluhu" prechádzajú tam domiešavače, denne ich tam prejde 10-15. Nikto s tým nič nerobí. Cesta je
znečistená, ak čistia tú cestu, tak tým traktorikom ešte viac zašpinia ploty. Deti, ktoré chodia po
ceste k a od autobusu sú denne zablatené až po členky. Autá by mali byť pri vjazde na cestu
očistené, ale nikto to nerešpektuje a ani nekontroluje. Volal som aj MsP, ale tí keď prišli ani
z auta nevystúpili, aby sa nezablatili.
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, člen VMČ
Štefan Molitoris, MsP
pán I. K. (adresa je

II

sekretára VMČ)

•••. Kedy bude na Terchovskej opravená cesta?
Odpovedala: Mgr. Jaroslava Kutajová, predsedníčka VMČ
Ak boli na to schválené peniaze minulý rok, tak sa treba opýtať p. primátorky prečo to nebolo
opravené. Čiže peniaze, ktoré boli minulý rok vyčlenené na opravu Terchovskej sa stratili?
Odpovedal: Ing. Richard Drutarovský, člen VMČ
Obyvatelia žiadajú informáciu, kedy boli peniaze schválené na opravu Terchovskej presunuté na
inú akciu a kto dal taký pokyn, aby sa Terchovská neopravovala, keď jej oprava bola zadaná
a odsúhlasená výborom už na začiatku roka.
•••. Vodovod na Terchovskej ulici - prebieha tam a ešte bude prebiehať výstavba. Sme tretie
najväčšie mesto a nemáme vodovod. Najlepšie by bolo najprv urobiť vodovod a potom položiť
cestu, aby sa nestalo, že bude cesta a potom budú rozkopávať kvôli vodovodu.
pán J. M. (adresa a je

II

sekretára VMČ)

•••. Dňa 13.2.2019 bude zasadať MsZ, kde máte možnosť vystúpiť s týmto problémom alebo
spísať petíciu.
pani Z. B. (adresa a je

II

sekretára VMČ)

•••. V polovici júla 2018 sme boli s p. Pucherom u viceprimátora Kužmu, kde bol aj p. Zvoláreň
a p. Leško a tvrdili, že Terchovská bude urobená do konca roka. Keď sme sa stretli koncom
októbra, tak už nič neplatilo. Kto rozhodol, že sa tá ulica nebude realizovať?
pán P. H. (adresa a je

II

sekretára VMČ)

•••. Ulica Ku Kyslej vode - začiatok, minulý rok bola rozšírená cesta, za čo sa chcem poďakovať,
len tá druhá časť cesty (tá rozšírená) bola upravená mletým asfaltom. Problém máme teraz
s veľkou prašnosťou. Sme rovný úsek, na ktorom si to autá rozfofrujú a počas sucha sa tam
strašne práši. S tým by bolo treba niečo urobiť.
F - MsÚ/SP-01/26/1
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•••.. Ulička Ku Kyslej vode tiež vodu nemá. Dali sme si urobiť rozbor v studniach a hodnoty
dusičnanov nie sú dobré. Čiže tá voda pre deti vôbec nie je vhodná.
pani E. K. (adresa a je II sekretára VMČ)
•••.. Ul. Októbrová (tam, kde je umelecká škola) - všade prišiel odhrňovač snehu, len tam nie. Mali
sme tam pol metrové autami vyjazdené koľajnice. Sami sme si odhŕňali sneh a solili cestu, aby
sme sa mohli dostať k smetným nádobám. Ak tam môže prejsť smetiarske auto, neviem prečo
tam neprišli odhrnúť sneh a posypať. Kontroluje to niekto?
•••.. Možno by pomohlo zjednosmernenie tejto časti.
pani F. o. (adresa a je II sekretára VMČ)
•••.. Ul. Marka Čulena 53 - úsek častých dopravných nehôd. Ešte pred rokom som žiadala osadenie
retardéra. Do dnešného dňa sa nič neudialo. Bola som aj na MsÚ za p. Ondirkom, kde mi poradili
niekoľko možností - prvá možnosť osadenie svetelného retardéra (radaru) a k tomu dať aj značku
so zníženou rýchlosťou, ďalšou možnosťou by bolo stlmenie cesty (sfrézovanie).
Požiadavka VMČ na osadenie dopravnej značky ,,40-tka" alebo osadenie mechanickej zábrany
(zábradlia) na chodník v inkriminovanom mieste, čo by zabránilo, aby auto narazilo do plota RD
a taktiež ochránilo chodcov.
•••.. Požiadavka na orezanie stromov oproti RD M. Čulena 53 sú bytovky a tam sú vysoké listnaté
stromy (po celej dížke komunikácie), ktoré sú aj niekoľko metrov vyššie ako bytovky - v jeseni
je tam plno lístia, špina.
pani Z. B. (adresa a je II sekretára VMČ)
•••.. Odpoveď na interpeláciu 1-174-2018 ohľadom dopravnej štúdie - to je niečo hrozné. Mesto
zadá štúdiu, aby riešila dopravnú obslužnosť na východnej časti Terchovskej a následne aj
všetkých ulíc. Tu sa tá štúdia prezentovala, tu sa niečo dohodlo, bolo k tomu 48 podnetov od
obyvateľov a nakoniec sa to nebude tak robiť, ako bolo dohodnuté. V marci ODaŽP odobril ten
voľný pozemok (6959/2) ako dobrý nápad a že je to v poriadku a nakoniec spracovateľ štúdie
s tým nesúhlasí. Tak si vyberme druhého, keď tento má s tým nejaký problém. Východná časť
Terchovskej (pri Sopkovi) je cesta úzka 4,2 m. Práve tam sa tie autá zhusťujú do lievika, preto je
potrebné ten lievik riešiť. Ten pozemok by bol riešením a nie je to nič strašné na vykupovanie
pre mesto.
pán J. D. (adresa a je II sekretára VMČ)
•••.. V lokalite Terchovská pribudlo 100-200 rodín a nie je tam žiadna plocha na hranie pre deti.
Hneď na začiatku Terchovskej, resp. v strednej časti, kde sa spája s ul. ku Brezinám - pôvodné
močiare. Nemal by to byt' stavebný pozemok - bolo by vhodné využiť túto plochu na relax.
pán J.M. (adresa a je II sekretára VMČ)
•••.. Pýtam sa, či ste napísali Vaše priority, čo chcete v našej mestskej časti zlepšiť, aby sme to
vedeli o 4 roky zhodnotiť. Žiadal som o to na prvom ustanovujúcom zasadnutí tohto volebného
obdobia. Bola to Vaša domáca úloha.
F - MsÚ/SP-O 1126/1
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•••. Parčík na Levočskej ulici pri križovatke Obr. mieru - autá tam parkujú na chodníkoch.
Kontroluje to niekto?
•••. Konštrukcie lavičiek sú bez sedačiek. Kto z mesta kontroluje, či lavičky sú v poriadku? Veď to
nie je povinnosť občanov. Veď snáď mesto alebo TS vedia, kde sú lavičky namontované .
•••. Parkovisko Levočská - prečo sa tam nedorobia parkovacie miesta, aby autá neparkovali na
zeleni (viď obrázok).

-_..

~

•••. Bolo postavené parkovisko na Októbrovej ul. - sú tam vyhradené 2 parkovacie miesta pre
imobilných, ale tam nikto imobilný nebýva a tie 2 parkovacie miesta sú stále voľné. Je možné to
zrušiť z dôvodu, že je to neefektívne?
pani M. M. (adresa a tel. kontakt je II sekretára VMČ)
•••. Z diaľnice steká voda na cestu, rieši sa niečo v tejto veci, pretože tam voda tečie krížom
krážom cez cestu. NDS tam mala vybudovať retenčnú nádrž, ktorá mala zachytávať vodu. Je
potrebné to riešiť.
pán Š.M. (adresa a tel. kontakt je II sekretára VMČ)
•••. Bude NDS-ka budovať obslužnú komunikáciu, cez ktorú majú chodiť nákladné autá? Lebo
kým sa postaví diaľnica, tak tá cesta Za Kalváriou sa rozbije.

STANOVISKÁ a POŽIADAVKY VMČ č. 2:
1.

OSMM/14037/2018 (Mgr.Michaela Janíková)
Dňa 3. 10.2018 sme obdržali žiadosť na odkúpenie pozemku parc. Č. KNC 15458/2 o výmere 1
298 m2, k. ú. Prešov, vedený na LV 6492. Týmto Vás žiadame o zaujatie stanoviska k predmetu
žiadosti.
VMČ č. 2 súhlasí s odpredajom len časti pozemku, ktorá sa zarovná (viď príloha).
F - MsÚ/SP-O 1/26/1
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2. l:
OSMW19378/2018 (Mgr. Michaela Janíková)
j.

Žiadosťo odkúpenie časti pozemku parc. Č. KNC 6260/28 (KNE 3129/3) o výmere cca 216 m2,
k. ú. Prešov, vedený na LV 6492. Týmto Vás žiadame o zaujatie stanoviska k predmetu žiadosti.

VMČČ..2 odporúča ponechať parceIu, z dôvodu zastavanosti v území, ako územnú rezervu.
l'
ci"..

3.

I
I

l,".~,

OSMM{13825/2018 (Mgr. Michaela Janíková)
~.
Dňa 2~":s9. 2018 sme obdŕžali žiadosť o odkúpenie pozemku parc.

k~A.

m2,
žiadosti;

I

KNC 15738/2 o výmere 798
Prešov, vedený na LV 6492. Týmto Vás žiadame o zaujatie stanoviska k predmetu
Č.

VMČ"i,'2 súhlasí s dopredajom pozemku, ktorý sa nachádza pod budovou žiadatel'a .
• f.
f' •...
" .
4 • ' :1
OSMW15354/2018 (Mgr. Michaela Janíková)
h·

Dňa i.. 4 ll. 2018 sme obdržali žiadosť o odkúpenie pozemku parc. Č. KNE 3507/5, o výmere 71
m2, k. ~ u. Prešov, vedený na LV 6492. Týmto Vás žiadame o zaujatie stanoviska k predmetu
,.
žiadosti.

VMČ lo'2 stlhlasí s odpredajom predmetného pozemku.
iC
o'

F - MsÚ/SP-Ol/26/1
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5. . fr',:
_"
OSMW8073/2018 (Mgr. Michaela Janíková)
Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. Č. KNC 6606 o výmere 157 m2, k. ú. Prešov, vedený na LV
6492. Týmto Vás žiadame o zaujatie stanoviska k predmetu žiadosti.
VMČ '~. 2 súhlasí s odpredajom vprípade ako je žiadateľ vlastníkom aj susednej parcely č.

KNC6605.

6.
OSMMl2642/2018 (Mgr. Michaela Janíková)

.'

Žiadoäe o odkúpenie pozemku parc. Č. KNC 6607 o výmere 146 m2, k. ú. Prešov, vedený na LV
6492. Týmto Vás žiadame o zaujatie stanoviska k predmetu žiadosti.

VMČ 's: 2 súhlasí s odpredajom v prípade ako je žiadatel' vlastníkom aj' susednej parcely č.
KNC6608/2.
7.

,,,o

Ml15J~5/2018 (Alena Buzgoóvá)
Žiadost o odkúpenie RD súp. Č. 4193 na pozemku parc. Č. KNC 6616/42, pozemok parc. Č.
6616/~1: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 234 m2, pozemok parc. Č. KNC 6616/42,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 320 m2, LV Č. 10662, k. ú. Prešo, ul. Pražská za účelom
vysporiadania cyklistického areálu.

VMČ čo 2 žiada doložiť interný predpis na základe čoho chce mesto odkúpit' RD + parcely.

8.

,

'.,

~-:.;

.

IVM žiada, aby OO - odd. KS začal s realizáciou týchto akcií:
1. : Ul. Terchovská - cesta, súvislá oprava v obidvoch úsekoch:
.
a. po Súl'ovskú
.,'
b. od Súl'ovskej po obratisko
c. od obratiska až po ďalšiu križovatku (tvaru "Y")
(na z~klade nacenenia a schválenia fin. prostriedkov malo byt' zrealizované
2.";~Ul. Odborárska č. 2-20 (učko) - chodník + cesta
3. ~Zirnný potok - cesta
•

~ .• ~

'It".

34760
20790
10000
v roku

€
€
€
2018)

.

a.;..;.;=,!,== na základe požiadavky p. Š. B. o zmenu umiestnenia spomal'ovacích retardérov pred
vchodom do školy ul. Odborárska. V súčasnosti je retardér osadený tak, že množstvo vodičov ho
"esíčkbm" obchádza. Preto žiadame, aby bol spomal'ovací retardér osadený tak, ako na uliciach
v trase:~M. Čulena, Sázavského, Kollárova - cez celú šírku komunikácie.
,

10.

.

o zabezpečenie vodorovného, ako aj zvislého dopravného značenia priechodu pre
chodcov v časti Vydumanec, pri zastávkach MHD. Obyvatelia tejto mestskej časti, a hlavne deti
cestujúce do/zo školy sú dennodenne ohrozené autami prechádzajúcimi touto časťou mesta. Pri
výstupe z autobusu nemajú ako bezpečne prejsť na druhú stranu cesty.

a..;..;;.;.;;;.;:;;..;ž:;;;ia=d,;;;;j
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. , urýchlene vyzvať spoločnosť ProjectConsulting s.r.o., Ľubochnianska 4, Ľubotice
o starostlivosť o pozemok v ich vlastníctve !kosenie a starostlivosť o stromy/ a v tomto čase
hlavne. ti vypratanie príbytku bezdomovcov na pozemku parc. Č. C 8464/18 na ul. Nábrežnej, pri
rieke Torysa. Pozemok je roky neudržiavaný a preto vytvoril vhodné podmienky pre ľudí bez
domova.
12.
osloviť stavebníka, ktorý realizuje stavbu - bývala trafo stanica ul. Nábrežná - byty
NábreŽná o čistenie miestnej komunikácie. Stroje zo stavby, ako aj nákladné auta parkujúce na
trávnik~ch do značnej miery znečistili okolité cesty. Žiadame, aby stavebník komunikácie
udržiaval v užívania schopnom stave.

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 7.3.2019 o 17:00 hod.
na obyyk1om mieste - v jedálni ZŠ Čsl. armády na ul. Odborárskej.
, ,

Mgr. Jaroslava Kutajová
predsedníčka VMČ Č. 2
'~~t .

3. ...

Mgr. Jana Grešová
zapisovateľka VMČ Č. 2
\

V PreŠ'~ve dňa 14.2.2019
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