
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 1;°;1 Sekcia vnútornej správy a verejných činností 
Oddelenie manažérstva kvality a právnych služieb 

Mesto PrE$ov Hlavná 73 
080 01 Preäov 

Adresované: 
vecne príslušným riaditeľom sekcií MsÚ 
a náčelníkovi Mestskej polície v Prešove 

Váš list čisto/zo dňa 	 Naše číslo Vybavuje/linka Prešov 
V.NQ.l2014!436 Fecková!31 OO 127 8.12.2014 

Požiadavky zf.) zasadnutia VMČ č. 5 - zo dňa 1.12.2014 
Zápisnica VMČ Č. 5 bola na MsÚ doručená dňa 4.12.2014 
Požadovaný dátum zaslania odpovedí na požiadavky 5.1.2015 

Požiadavka ~ 2U/5/2014 - vo veci informácie k vybudovaniu cyklistickej trasy 
od bývalej geodézie na Švábskej ulici. 

Ing. Dzvoník, Lonmická Č. 6 - prišiel sa infonnovať, prečo sa nevybudovala 
cyklistická trasa od križovatky Solivarská - Ann. gen. Svobodu Švábska, ale začína od 
bývalej geodézie na Švábskej ulici. 

Predsedom VMČ Č. 5 mu bola podaná informácia, že je spracovaná štúdia riešenia 
úpravy rozšírenia danej križovatky (v troch alternatívach): o samostatné jazdné pruhy na 
Šváby v smere od železničnej stanice a na Solivarskú ulicu v smere zo Švábov na Solivar 
a taktiež samostatný jazdný pruh v smere zo Solivaru na sídlisko Sekčov a riešenie napojenia 
zaslepenej Lesníckej ulice do komunikácie Arm. gen. Svobodu. Potrebné je spracovať 
projektovú dokumentáciu (PD na prestavbu rekonštrukciu danej križovatky). Po prestavbe 
križovatky sa bude realizovať dobudovanie cyklistickej trasy v smere na Šváby 
po križovatku so Suvorovovou ulicou. Jednať sa bude, ale o združenú finančnú investíciu 
(PD a rekonštrukciu danej križovatky) v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, 
vzhľadom na to, že PSKje správcom komunikácie Solivarskej. 
Požiadavka daná na vedomie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ a sekcii 
strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka č. 212/5/2014 - vo veci rekonštrukcie chodnika vo vnútrobloku Lomnickej 
ulice. 

Ing. Dzvonik, Lomnická Č. 6 požiadal o realizáciu rekonštrukcie chodníka vo 
vnútro bloku Lonmickej ulice vzhľadom na značne zvetraný povrch chodníka. 

Predsedom VMČ Č. 5 bola podaná informácia, že podľa výšky pridelenÝ'ih finančných 
prostriedkov pre VMČ čo 5 a daných možnost!, bude zaradená táto požiadavka:do realizácie 
v roku 2015. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 
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Požiadavka č. 213/5/2014 - vo veci informácie k stavebnej aktivite na Solivarskej ulici. 
Pán Valt, Švábska 72, Pán Weber, Suvorovova 6 infonnovali sa o stavebnej 

aktivite na Solivarskej ulici, kto ju realizuje. 
Predseda VMČ Č. 5 Ing. Ľ Malaga informoval, že prebieha investičná výstavba 

etapy chodníka pre chodcov smerom k Hypermarketu Tesco po hranicu konca zberných 
surovín. Na realizáciu výstavby Il etapy chodníka pre chodcov je potrebné vykúpiť v trase 
chodníka po most rieky Sekčov pozemky (od vel'kého počtu vlastníkov - prebieha 
komunikácia). 
Požiadavka odstúpená na vedomie sekcii majetkovej a ekonomickej MsÚ a sekcii 
strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka č. 214/5/2014 - vo veci zničených d~ravných značiek a parkovania 
kamiónov na MK Ku Skáre. 

Pán Valt, Švábska 72, Pán Weber, Suvorovova 6 - na MK Ku Škáre sú zničené 
dopravné značky, parkujú tam kamióny (hoci je tam zákaz parkovania), ktoré realizujú dovoz 
materiálu a odvoz výrobkov z finny Lear corp. 

Pán Ladislav Kmec z mestskej pollcie informoval, že MsP vie o tomto probléme, 
chodia tam hliadky MsP a informujú vodičov na zákaz parkovania, resp. pokutujú vodičov 
kamiónov. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 
v súčinnosti s MsP 

Požiadavka Č. 215/5/2014 - vo veci informácie k prepojeniu komunikácie Ku Škáre 
s Rusinskou ulicou. 

Pán Valt, Švábska 72, Pán Weber, Suvorovova 6 - prečo nie je miestna komunikácia 
Ku Škáre prepojená s Rusínskou ulicou? 

Predsedom VMČ Č. 5 podaná informácia, že je potrebné vykúpiť od vlastníkov 
pozemky v trase budúcej (pokračovanie) miestnej komunikácie s prepojením na Rusínsku 
ulicu. Preto je potrebné vyčleniť a odsúhlasil' finančné prostriedky na výkup daných 
pozemkov v rozpočte mesta Prešov. 
Požiadavka odstúpená na vedomie sekcii majetkovej a ekonomickej MsÚ 

Požiadavka č. 216/5/2014 - vo veci informácie k d'alšiemu trasovaniu výstavby II. etapy 
cyklistickej trasy v lokalite Šváby. 

Pán Florek, Važecká 14 - prišiel poďakovať, že sa realizuje výstavba IL etapy 
cyklistickej trasy na Švábskej ulici, informoval sa o ďalšom trasovaní - pokračovaní a taktiež, 
či bude osadené aj dopravné značenie a či budú realizované tcrénne úpravy. 

Predsedom VMČ č. 5 podaná informácia, že pokračuje ešte v tomto roku výstavba 
trasy na Royovej ulici po Základnú školu Važecká a realizácia stavby, tak ako je vprojektovej 
dokumentácii stavby. V roku 2015-2016 po spracovaní PD pokračovanie výstavby cyklistickej 
trasy Jesenná ulica - Delňa. 

Požiadavka odstúpená na vedomie sekcii strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka č. 217/5/2014 -vo veci odpadu, ktorý vznikol pri čistení areálu na Tajchu. 
Pán Straka, Janáčkova 11- infonnoval sa o ďalšom postupe výstavby futbalového 

ihriská na Tajchu. 
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Opakovane predniesol na VMČ č. 5 svoju požiadavku a žiada o odpoveď, lebo doteraz 
nedostal odpoveď od správcu areálu, prečo pri prácach na čistení areálu od krovín; náletových 
drevín a stavebného odpadu bývalého ihriska nebol zhotoviteľom prác vyvezeJ!lý stavebný 
odpad mimo areálu, ale uložený vo vybagrovanej jame? Nie je spokojný s takýmto postupom. 

Čo sa týka revitalizácie areálu bývalého ihriska, vyslovil spokojnosť so stavom 
a realizáciou vykonaných prác. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Prešov REAL, s.r.o. 

Požiadavka Č. 218/512014 - vo veci doplnenia žiadosti číslo: Ml1794812014 zo dňa 
24.11.2014. 

- odpoveď Sekcii MaE - odd. mestského majetku značka číslo: MI17948120 14 zo dňa 
24.11.2014. 

VMČ Č. 5 žiada o doplnenie žiadosti o zaujatie stanoviska: vlastn/eke vzťahypozemkov 746, 
747, 749, 750, 751 susediacich v okolí predmetného mestského pozemku, stanovisko 
OHAMaÚP a dotknutých oddeleni MsÚ, na mestskom pozemku sa nachádzajft dve §achty 
a rôzne iné inf.inierske siete, pozemok - svahovitý je verejne pristupný. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii majetkovej a ekonomickej MsÚ v súčinnosti 
so sekciou stavebného úradu a urbanistiky MsV 

Požiadavka čo 219/5/2014 - vo veci stanoviska VMČ č. 5 k žiadosti o osobitné určenie 
prevádzkového času. 

- stanovisko VMČ č. 5 k žiadosti o osobitné určenie prevádzkového času značka číslo: 
R/1662512014-GU zo dňa 3.11.2014: 
Po-Št 9.00 h-12.00 h 13.30 h-22.00 h 
Pia,So 9.00 h-12.00 h 13.30 h-23.00 h 
Ne 9.00 h-12.00 h 
Požiadavka odstúpená na vedomie sekcii strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka č. 220/512014 - vo veci požiadavky na vianočnú výzdobu v Solivare a na 
Šváboch. 

VMČ Č. 5 žiada MsÚ o vianočnú výzdobu v Solivare a na Šváboch. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činnosti MsÚ 

Požiadavka Č. 2211512014 - vo veci monitorovania novovybudovaného detského ihriska 
a konečnej zastávky MHD na Zborovskej ulici. 

VMČ Č. 5 žiada mestskú políciu o monitorovanie novovybudovaného detského ihriska 
a konečnej zastávky MHD na Zborovskej ulici v popoludňajších a nočných hodinách, 
vzhľadom na to, že na týchto priestranstvách sa združujú dospelí občania, ktorí robia 
neporiadok a využívajú zariadenia detského ihriska. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP 

Požiadavka č. 22215/2014 - vo veci premiestnenia pol retardéra z Kysu~kej ulice od 
križovatky s Bencúrovou ulicou a osadenie pred 
križovatku Kysucká - Kukučínova. 

VMČ č. 5 žiada MsÚ o premiestnenie pol retardéra z Kysuckej ulice <i>d križovatky 
s Beneúrovou ulicou a osadenie pred križovatku Kysucká - Kukučínova,· po doplnení 
vznikne retardér na celej šírke vozovky pred RD Kukučínova 15. . 
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Dôvod: chodci sa sťažujú na vodičov, ktor! obchádzajú pol retardér pred križovatkou 
Kysucká - Kukučínova a ohrozujú ich. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka Č. 223/512014 - vo veei vypracovania projektovej dokumentácie 
bezbariérového priechodu na ul. Arm. gen. Svobodu 
- krilenie s Kraskovou ulicou. 

VMČ Č. 5 žiada MsÚ oddelenie investičnej výstavby o vypracovanie projektovej 
dokumentácie bezbariérového priechodu na ul. Arm. gen. Svobodu - kríženie s Kraskovou 
ulicou. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii strategického rozvoja MsÚ 
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PaedDr. Jozef Smetana 

vedúci oddelenia manažérstva kvality 


a právnych služieb MsÚ 


Spracovala: Iveta Fecková 
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