
Zápisnica č. 9/2014 

zo zasadnutia VMČ č. 4 zo dňa 09. 09. 2014 v zasadacej miestnosti 


Mestského úradu v Prešove, Jarková 24. 


Zasadnutie VMČ Č. 4 sa začalo privítaním p. Mgr. Janette Langovou, pred sedníčkou 
VMČ č. 4, ktorá privítala prítomných poslancov PhDr. Ivana Benka, Stanislava Gregu, Ing. 
arch. Viktora Tkačíka, občanov a zástupcov jednotlivých útvarov MsÚ. 

Skladba (obsah) zámamov VMČ Č. 4 je takýto: 
I. Požiadavky prítomných občanov. 

II. Na vedomie. 
III. Odpovede na požiadavky občanov. 
IV. Stanoviská. 
V. Internetové a písomné požiadavky 

VI. Požiadavky VMČ Č. 4. 
VII. Prílohy. 

Prítomní zástupcovia mesta Prešov na zasadnutí: 
Sekcia majetková a ekonomická, odd. MM Gabriela Kičurová 
Sekcia májetková a ekonomická, odd. MM Mária Magáčová 
Sekcia strategického rozvoja, odd. IV Ľubica Lacinová 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, odd. DEaŽP Ing, Darina Sýkorová 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, odd. HAMaÚP Ing. arch. Helena Jacová 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, odd . HAMaÚP Ing. arch. Vladimír Ligus 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, odd. ÚR Ing. arch. Kristína Hakučová 
Mestská polícia v Prešove Štefan Molitoris 
Sekcia vnútornej správy a verejných činností, odd. MKaPS JUDr. Sylvia Bobková 
Sekcia vnútornej správy a verejných činností, odd. MKaPS Mgr. Lenka Husovská 

Prítomní občania: podl'a prezenčnej listiny. 
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I. Požiadavky prítomných občanov 

83. Dušan Dajča, OZ Táborisko, Sládkovičova 10. Prešov: 
l. 	 Neobdŕžal odpovede na požiadavky, ktoré adresoval VMČ. Zatiaľ dostal len jednu odpoveď. 
2. 	 Žiada o infomláciu. vakom stave je rekonštrukcia Kuzmányho ulice. Článok Z novín čaká sa 

na archeologický prieskum. Údajne ešte stále prebieha majetkovo-právne vysporiadanie. Visi 

to na MsÚ. Samotnú stavbu realizuje PSK, nie MsÚ. 

3. 	 Žiadal p. poslankyňu Mgr. Janette Langovú o prítomnosť Mgr. Sepešiho (oVPČ) na zasadnutí 

VMČ, nie je tu, nedá sa nič robiť. 
4. 	 Minulý týždeň bola schôdza - OZ Táborisko. Hluk šíriaci sa z amfiteátra a neporiadok. Ten, 

kto povolí činnosť, má zabezpečiť, aby ostal poriadok po kaž.dej akcii. 

5. 	 Žiadosť o pokosenie Dilongovej ul. a opravu cesty a chodníka na Dilongovej ul. 

6. 	 Problém s parkovaním v oblasti Táboriska. Občania požadujú parkovanie aj na Puškinovej ul. 

P. 	 poslanec PhDr. Ivan Benko dopÍňa - auto na aute na Táborisku. Chce poprosiť MsP 

o kontrolu. Dilongova ul. je obsadená nonstop, prehodnotiť Dilongovu a Krátku ul. so státím 
autobusu. Autobus na Krátku, nie Dilongovu. Upraviť Dilongovú. P. Jacová (oHA.MaÚP) 

zjednosmemenie ulice je nelogické. P. Ligus (oHAMaÚP) - problém Táboriska riešený pár 

rokov dozadu. Teraz sa rieši problém Kratkej ul. - dobudovanie parkoviska vedl'a cintorína. 

Budúci rok sa môže spraviť dopravný prieskum, kde je opäť kritická situácia. Spravia sa 
opatrenia. A treba spraviť ďalšiu etapu. 80% parkujúcich áut tam nemá, čo robiť. 

K bodu 1: VMČ žiada príslušné oddelenia, aby zodpovedali na požiadavky z predchádzajúcich 

zasadoot!. 

K bodu 2: VMČ žiada o informáciu ku Kuzmáoybo ulici. 

K bodu 3: VMČ žiada. aby sa p. Sepeši zúčastníl najbližšiebo zasadoutia VMČ č. 4. 

K bodu 4: VMČ žiada, aby VMČ č. 4 boloboznamovaný so viietkj'mi pripravovan)'mi 

podujatiami na amfiteátri. 

K bodu 5: VMČ žiada, aby bola zaradená Dilongova ul. do zoznamu opráv MK, zároveň žiada 

o pokosenie danej ulíce. 

K bodu 6: P. poslankyňa Mgr. Janette Langová žiada, aby do zoznllmu zjednosmernených ulíc 

bola zaradená aj Puškillova ul. nll základe požiadaviek obyvatel'ov tejto ulice. 


84. Emil Osavčuk. K amfiteátru 1. Prešov: 
I. 	 V auguste žiadal, aby bola predložená 1/7 z VMČ na investičnú výstavbu a údržbu detských 

ihrísk. V zápisnici ich nenašiel. Pre rok 2014 MsZ v Prešove schválilo 50tis. f na investičnú 

výstavbu. Z tak málo peňazí VMČ rozhodol, že sa za 30tis. vybuduje verejné parkovisko 

na Krátkej ul. pre cudzích klientov, a nie pre občanov VMC č. 4. Prečo sa nebudujú verejné 

parkoviská z rozpočtu mesta, ale z rozpočtu MČ Č. 4. Peniaze sa majú použiť 
pre zlepšenie ŽP v obytných zónach VMČ č. 4, a nic na budovanie ver"iného parkoviska. 

2. 	 Nedostal odpoveď - na ktoré priority MČ Č. 4 sa použije 117, t. j. 7 tis E a ďalšich 
nerozdelených 80 tis. E, čo predstavuje čiastku l 1428 E - spoju je to 18428 E. 

3. 	 Vr. 2013 VMČ Č. 4 vrátil na účet mesta Prešov 44838 E, namiesto toho, aby použil finančné 
prostriedky na zlepšenie ŽP v zónach alebo na frekventovaných chodníkoch (príloha č. 1)

napr. ticto ulice: Lesík delostrelcov, Levočská, Masarykova, Sládkovičova, 17. novembra, 

Budovatel'ská. 

4. 	 Žiadosť o zmenu obslužnosti zo 120 min. na 60 min. Zastávka MHD, ktorá nevyhovuje 

občanom na ul. Lesík delostrelcov, Plzenská, K amfiteátru, pretože z centra mesta má autobus 



len 120 min . obslužnosť. Podl'a odborníkov min. obslužnosť by mala byť 60 min, nie 120 min. 
Chýbajúca občianska vybavenosť v tejto lokali te. Chýbajúcich 2400 € na rok, aby DPmP, 
a. S., zabezpečil 60 min . obs lužnosť. Napíšu žiadosť prezidentovi SR, aby každý mesiac poslal 
na účet mesta Prešov 200 €, ktoré rozdáva zo svojho platu pre občanov, ktorí nevedia vyriešiť 

problém (príloha č. 2). 

K bodu l : VMČ vyčlenilo financie na základe mnohých požiadaviek obyvatel'ov Táboriska 
najma na ulice Moyzesovej a Krátkej, ktorí sa mnohokrát st'ažovali na parkujúce autá 
znemožňujúce im prístup do ich dvorov. Počas smútočných obradov je dopravná situácia najmä 
na týchto uliciach neúnosná, preto sa VMČ rozhodlo rieš it' statickú dopravu na Táborisku. 
Zároveň by to mal byt' prvý krok ako riešiť rekonštrukciu zelených pásov. 
K bodu 2: Investičné akcie VMČ 4 boli zverejnené v júli 2014 ako dodatok k zápisnici! Emil 
Osavčuk obviňuje p. poslankyňu Mgr. Janette Langovú z klamstva, že 1/7 VMČ z investícií nie 
je v zápisnici. 
K bodu 4: VMČ opakovane žiada predstavenstvo DPmP, aby riešilo zmenu obslužnosti 
na zastavke ul. Lesík delostrelcov. 

85. Peter Alberty, Pavlovičovo nám. 36, Prešov: 
l. 	 Poďakovan ie MsP za Francisciho ul. - pokosené. 
2. 	 Pavlovičovo nám. Č. 38 - omietka a zarastené trávou . 

3. 	 Žiadosť O pokosenie ihriska, vysoká tráva - súkromný pozemok za psychiatrickou liečebňou 
na Sládkovičovej ulici. 

4. 	 Žiadosť o odstránenie zapáchajúceho kanálu na Pavlovičovom nám. 
5. 	 Proti zriadeniu kaviarne/herne na Pavlovičovom nám. Je to súčasť bytového domu, jedna 

kaviarei\ sa už v blízkosti nachádza. Obyvatelia chystajú petíciu . P. Jacová (oHAMaÚP): 
pred tým tam bol sklad/zelenina, boli sťažnosti na zásobovanie skoro ráno atď . Prenajímatel' 
chcel len kaviareň do 22 h., nie herňu . Treba v rámci konania napísať pripomienky v rámci 
pripomienkového konania. P. Hakučová (oÚR): rozhoduj úce s lovo má hygienik . Odporúča 
napísať hygiene - nestotožnenie sa s ďalšou krčmou a do pyt na obytnú zónu . Zastrešujú to 
hygienici. Ak by to aj napriek tomu bolo kladne vyhodnotené od hygien ikov, je potrebné 

napísať nám ietky. 

K bodu 2, 3: VMČ žiada, aby MsP riešila problém upozornením vlastníka nehnutel' nosti. 

K bodu 4: VMČ žiada príslušné oddelenie o riešenie problému s kanálom. 

K bodu 5: VMČ je proti zriadeniu kaviarne/herne v tejto lokalite. 


86. Jozef Mulík, Záhradná, Prešov: 
I. 	 Ž iada o úpravu Záhradnej ulice 15-17. Nádvori e aspoň 30 r. neupravované, keď prší, neodteká 

voda, je potrebný nejaký odtok. 

VMČ: preverenie skutkového stavu na mieste - príslušné oddelenie, VMČ žiada o spätnú 

informáciu. 

87. Cyril Jurč, 17. novembra, Prešov: 
l. 	 Vyjadril nespokojnosť s našimi nov inami , kde bo li uverejnené výsledky súťaže "Najkrajšie 

mesto na Slovensku - Prešov". Nie je to pravda. Na internetovej stránke www.slovakregio n.sk 

je poradie úplne iné, Prešov bo l až na 29. mieste. 

http:www.slovakregion.sk


2. 	 Neobdŕžal odpoveď na požiadavku - akáje kvalita vody. 
3. 	 Žiadosť o zmenu umiestnenia dopravnej značky "smer Košice" na ul. 17. novembra, nakoľko 

autá zachádzajú do nesprávnej ulice. 
4. 	 Žiadosť o orez suchého stromu na ul. 17. novembra a posúdenie topol'ov pri moste, je ich 

veľa, sú vysoko alergické. 
5. 	 Žiadosť o zákaz pálenia lístia a poľnohospodárskych produktov na záhradách. 
6. 	 Preverenie zabetónovania billboardov a vydania stavebného povolenia na ul. 17. novembra. 

7. 	 Spravený chodník na ul. 17. novembra, avšak po daždi tam st(lií voda. 

8. 	 Zábradlie na križovatke na ul. 17. novembra-Škultétyho je v dezolátnom stave, v zákrute pri 

okraji nedokončené plynové potrubie. 

9. 	 Chýbajúce obrubníky, dlažba, pozostatky kameňov, betónu a dopravných značiek bez ocele 
na Škultétyho ul. 


IO. o opravu chodníka - vstup do areálu KOalA. Po daždi je tam velká mláka. 

ll. Žiadost' o vyčistenie Budovateľskej ul. - lístie a neporiadok. 


K bodu 2: VMČ žiada, aby sa príslušné oddelenia zaoberali požiadavkami občana. 

88, Andrea Kmecová, Wolkerova 4, Prešov: 
I. 	 Žiadosť o informáciu, vakom štádiu je parkovanie na Pavlovičovom nám. - 5 parkovacích 

miest - otázka na Ing. arch. Viktora Tkačíka. P. Jacová (oHAMalJP) - sú tam stromyanic je 

možné pomedzi stromy parkovacie miesta. Bolo odpísané stanovisko, kde je to možné. Ing. 

arch. Viktor Tkačík tvrdí, že je to možné. OHAMaÚP bol požiadaný o stanovisko od Ing. 
arch. Viktora Tkačíka. 

VMČ: preverenie skutkového stavu IIa mieste. 

IL Na vedomie 

List Č. BI7760/2014-Ja/132 zo dňa 30.07.2014. 
Č. Bil 1892/20 14-Tu zo dňa 13.08.2014 

List Č. 13112523/2014 zo dňa 14. 08.2014. 
list Č. B/12327/2014 zo dňa 08.08.2014. 

lntemé oznámenie zo dňa 31. 07. 2014. 

List Č. B/l2008/2014 zo dňa 25.07.2014. 

Č. B1I2513/20 14 zo dňa 15.08.2014. 

LíS! Č. B/12327/2014 zo dňa 08.08 2014. 

list Č. B/13232/20 14 ZO dňa 28.08.2014. 

List Č. Bi\2591120141Mt zo dňa 12.08.2014. 

Listč. 13/12519/2014 zodíía28. 08. 2014. 

list Č. B/12950/2014-Mk zo dňa 03. 09. 2014. 

III. Odpovede na požiadavky občanov 

Odpoveď na požiadavku Č. 281/4/14. 

Odpoveď na požiadavku č. 271/4iJ 4. 



Odpoveď na požiadavku Č. 272/4/14. 
Odpoveď na požiadavku č. 174/4/14. 
Odpoveď na požiadavku Č. 176/41l4. 
Odpoveď na požiadavku Č. 249/4/14 a 253/4/14 . 
Odpoveď na požiadavku Č . 265/4/14. 
Odpoveď na požiadavku č. 168/4/ 14. 
Odpoveď na požiadavku Č. 307/4/14. 
Odpoveď na požiadavku Č. 151/4/14. 

IV. Stanoviská 

SMaE, list Č. M/2014/10303 zo dňa 04. 08. 2014, vyžiadanie si stanoviska od VMČ Č. 4 k dlhodobému 
nájmu časti pozemkov. 
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V. Internetové a písomné požiadavky 

I . Požiadavka Mgr. Lenky Pribulovej O revitalizáciu a rozšírenie detského ihri ska 

vo vnútroblokovom dvore častí ulíc 17. novembra, MDŽ a Sedliackeho povstania . 

Mer. Lenb PJjpu6ov:i 17.novembriJ č.27 080 Ol Prešovc 

.-t:d<ýú~ 

preiov 

prešov S.9. 2014 

Vec rNblizXj~~~~ ihr"1sb 

Týmto iAlDm rneSt!i:I! ~pitetstvo o rnitaliác:iu ~ rozšírenie detdaiho ihr"iG.iI VD YnÚIOmOm 


dYOfe časti utq 17.lICIIVMlbR. MDŽ a Secbd:ého pG'II'StanA. 


_ .... o L)..vn- piH!<uvd_""'- (z ~ dôYOdc7v._-,n_ 


k<wnpMtne obiilll!neuf) 

2.) '-"'I<ciu dril."" n. hojdo&y 


3-1 """ý ...... na -., 


4.) ráOnŠtrUlCiÔI starého t.nenného IMánU .aebo jeho premenu na ",..lú fooI:;;inu 

(obnOVil je rIIIDÍN aj ako sancaC.b.; prn;.art rg zádU"anu ~ vodných inibLíc:ii) 

Nov\! prvky: 4.) "'theA enire hrxej PIOdrY hilloptaW hry 

~;im fUttMIOVÝCh bránok 

s.) d_imýb'b 

6.) ~dOmČI!It 


'-l llftlie>b 


ZiJ porozumenie ďakujem 

VMČ súhlasÍ. 

http:ihr"iG.iI


2. Požiadavka obyvateľov na Budovateľskej ulici na priechod pre chodcov. 

VMČ žiada oDEaŽP o posúdenie vhodnosti priecbodu pre cbodcov v danej lokalite. 

VI. Požiadavky VMČ č. 4 

I . Požiadavka VMČ č. 4 - poškodenie časti obrubníka na Svätoplukovej ulici. 

= - ' 



2. 	 Požiadavka VMČ Č. 4 - o doplnenie do zoznamu údržby MK z rezervy VMČ č. 4 pre rok 
2014 súvislú opravu chodníka na Urbánkovej ulici. 

3. 	 Požiadavka p. predsedníčky Mgr. Janette Langovej - preverenie príslušného oddelenia na 
prepadávajúci sa úsek na vozovke pred domom na Vajanského ulici Č. 43. 

4. 	 Požiadavka VMČ Č. 4 - opakovaná žiadosť O opravu chodníka na .Iarkovej ulici Č. 21 
z rezervy VMČ Č. 4. 

~ z,~:~::.Mgr. J anette Lang~'1 
pred sedníčka VMČlč. 4 
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