
Výbor mestskej časti Č.S Solivar- Sol'ná Baňa - Šváby 
Kultúrne stredisko PKO, ul. Švábska č.27 Prešov - Solivar 
Dňa 1.12 .2014 o 18.00 hod. 

Zápisnica č.12-5/2014 

I 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( v prílohe zápisnice) ;"";;-'-:':'0" ",;·'7Qv'~;;;-t:t-:- .d p.::-:--r-:;. 

, .,. J' :. 1'. ••~::,L Lht.::d ( :tS ~)\V ur~ II Il!;~:ove'•
Program : I.Ot~oreme a pnv~tam~ hosti .'e;;,~;~;;;: . I', --~. . 
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3. Požiadavky a pripomienky poslancov. l _ I. '2' 201 ;ln,' •. I"~O"IO,lla: ~ -: i , i'IJO'O"'''" 
4. Záver. --'-~'--'-;}l:__._~_l {-fi! 
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1.1 Otvoreme a pnvltame hostI ·,"--,-_··__·_·_·_,_·.,..-~'J:!·l- _ 

Zasadnutie poslancov výboru mestskej časti č.5 Solivar, Sol'ná Baňa ,Šváby otvohl a viedol 
predseda VMČ č.5 Ing. Ľudovít Malaga. Na zasadnutí privítal prítomných občanpv, 
zástupcov jednotlivých sekcií MsÚ v Prešove. Z pracovnýeh dôvodov ospravedli'l z neúčasti 
na zasadnutí poslanca PaedDr. M. Benka ( ospr. v prilohe zápisnice) . 

2.1 Požiadavky a pripomienkY občanov. 

Ing. Dzvonik ( ul. Lomnická č.6 ) , 

- prišiel sa informovať prečo sa nevybudovala cyklistická trasa od križovatky sJlivarská 
AG. Svobodu - Švábska , ale začína od bývalej geodézie na ul. Švábskej. Predsectom VMČ 
č.5 mu bola podaná informácia, že je spracovaná štúdia riešenia úpravy - rozšírpnia danej 
križovatky ( v troch alternatívaeh): o samostatné jazdné pruhy na Šváby v sme~e od 
železničnej stanice a na ul. SoIivarskú v smere zo Švábov na Solivar a taktiež ~amostatný 
jazdný pruh v smere zo Solivaru na sídlisko Sekčov a riešenie napojenia zaSlePX' ej ul. 
Lesníckej do komunikácie A.G. Svobodu. Potrebné je spracovať projektovú do umentáciu ( 
PD) na prestavbu - rekonštrukciu danej križovatky. Po prestavbe križovatky sa: ude 
realizovať dobudovanie cyklistickej trasy v smere na Š váby po križovatku s ulIcoU 
Suvorovova . Jednal' sa bude, ale o združenú finančnú investíciu ( PD a rekonštlrukciu danej 
križovatky) v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, vzhl'adom na t~ , že PSK je 
správcom komunikácie Solivarskej. 
- požiadal o realizáciu rekonštrukcie chodníka vo vnútro bloku ul. Lomnickej, v1zhľadom na 
značne zvetraný povrch chodníka. Predsedom VMČ č.5 bola podaná informácial, že podl'a 
výšky pridelených finančných prostriedkov pre VMČ Č.S a daných možnosti ,: bude 
zaradená táto požiadavka do realizácie v roku 2015. 

p. Valt (ul. Švábska 72), p. Weber (ul. Suvorovova 6) 
. , 


- informovali sa o stavebn«i aktivite na ul. Solivarskej , kto ju realizuje . Preds~da VMČ č.5 

Ing. Ľ. Malaga informoval, že prebieha investičná v}'Stavba L etapy chodníka ~re chodcov 

smerom k Hypermarketu Tesco po hranicu konca zberných surovín. . Na realizÄciu výstavby 

ll. etapy chodníka pre chodcov je potrebné vykúpil' v trase chodníka po most ritkY Sekčov 

pozemky (od veľkého počtu vlastníkov prebieha komunikácia ). . 


http:I~;;,,",.IJ


- na MK Ku škáre sú zničené dopravné značky, parkujú tam kamióny (hoci je J zákaz 
parkovania) , ktoré realizujú dovoz materiálu a odvoz výrobkov z firmy Lear::E01 . 
Pán Ladislav Kmec z mestskej polície informoval, že MP vie o tomto probléme, chodia tam 
hliadky MP a informujú vodičov na zákaz parkovania resp. pokutujú vodičov k . ónov, 
- prečo nie je miestna komunikácia Ku škáre prepojená s Rusínskou ulicou? Predsedom 
VMČ Č.S podaná informácia, že je potrebné vykúpiť od vlastníkov pozemky v tr,e budúcej ( 
pokračovanie) miestnej komunikácie s prepojením na ul. Rusínsku. Preto je potr~bné 
vyčleniť a odsúhlasiť finančné prostriedky na výkup daných pozemkov v rozpočtp mesta 
Prešov. . 

p. Florek (u\. Važecká 14 ) 

- prišiel poďakoval' , že sa realizuje výstavba II. etapy cyklistickej trasy na ul. ŠvAbskej , 
informoval sa o ďalšom trasovaní - pokračovaní a taktiež či bude osadené aj dop$vné 
značenie a realizované terénne úpravy. Predsedom VMČ č.5 podaná informácia , ~e pokračuje 
ešte v tomto roku výstavba trasy na ul. Royovej po základnú školu Važeckú a re4lizácia 
stavby tak ako je v projektovej dokumentácií stavby. V roku 2015-2016 po sprac1vaní PD 
pokračovanie výstavby cyklistickej trasy ul. Jesenná - Delňa. ! 

p. Straka ( ul. Janáčkova II ) 

- informoval sa o ďalšom postupe výstavby futbalového ihriská na Tajchu. I 

Opakovane predniesol na VMČ svoju požiadavku a žiada odpoveď, lebo doterat nedostal 
odpoveď od správcu areálu , prečo pri prácach na čistení areálu od krovín, nálet vých drevín 
a stavebného odpadu b)'Valého ihriska, nebol zhotovitel'om prác vyvezený stav(1bný odpad 
mimo areálu, ale uložený vo vybagrovanej jame? Nie je spokojný s takýmto po~tupom. 
Čo sa týka revitalizácie areálu bývalého ihriska, vyslovil spokojnosl' so stavom ~ realizáciou 
vykonaných prác. ' 

3.1 Požiadavkv a pripomienk)' poslancov. 

- odpoveď Sekcii MaE -odd. mestského majetku značka číslo: Mll7948/2014 z~ dňa 
24.11.2014. I 
VMČ č.5 žiada o doplnenie žiadosti o zaujatie stanoviska: vlastnícke vzťahy po~emkov 
746,747,749,750 751 ,susediacich, v okolí predmetného mestského pozemku, s~ovisko 
HAM a dotknutých oddelení MsD, na mestskom pozemku sa nachádzajú dve š,chty a rôzne 
iné inžiníerske siete, pozemok - svahovitý je verejne prístupný. ; 

, 

- stanovisko VMČ č.5 k žiadosti o osobitné určenie prevádzkového času značkal'čísto : RI 
l 6625/2014-GD zo dňa 3,11,2014 , 
Po-Št 9.00h-12.00h 13,30h - 22.00h 
Pia,So 9.00h-12.00h l3,30h- 23.00h 
Ne 9.00h-12.00h 

- VM~ č.5 , žiada MsÚ o vianočnú výzdobu v Solivare a na Šváboch. I 
- VMC č.5 , žiada mestskú políciu o monitorovanie novovybudovaného detské~o ihriska 

a konečnej zastávky MHD na ul. Zborovskej v popoludňajších a nočných hOdiich , 




vzhľadom na to , že na týchto priestranstvách sa združujú dospelí občania, ktorí rtbia 
neporiadok a využívajú zariadenia detského ihriská. • 

, 

- VMČ č.5 ,žiada MsÚ o premiestnenie pol retardéra z ul. Kysuckej od križovatkJ s ul. 
Bencúrovou a osadenie pred križovatku Kysucká -Kukučínova, po doplnení v;;;jikne 
retardér na celej šírke vozovky pred RD Kukučínova 15 . Dôvod: chodci sa sťažujú na 
vodičov, ktorí obchádzajú pol retardér pred križovatkou Kysucká -Kukučínova a rhrOZUjÚ 
ic~ . 

! 

- VMČ č.5 , žiada MsÚ odd. investičnej výstavby o vypracovanie projektovej dOimentácíe 
bezbariérového prechodu na ul. A.G. Svobodu križenie s ul. Kraskovou. 

4./Záver. . I 
Predseda VMC č.5 Ing. Ľudovít Malaga poďakoval všetkým prítomným za účasť na 

• I 

poslednom zasadnutí VMC č.5 v roku 2014.. • 
Pod'akoval občanom z.a aktívnu osemročnú spoluprácu. Zaželal krásne a POhodEvé prežitie 
Vianočných sviatkov. V novom roku 2015 poprial zdravie a úspechy občanom amestskej 
časti Solivar, Soľná Baňa, Šváby pokračovanie a napredovanie rozvoja k spokojriosti 
občanov. I 
Najbližšie zasadnutie VMČ č.5 v roku 2015 bude 12.januára v kultúrnom stredislu PKO, ul. 
Solivarská č.SO, Prešov - Solivar o IS.OOhodine. 

Zapísal : Ing. Ľudovít Malaga 
predseda VMČ č.5 


