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ZÁPISNICA 

z 11. riadneho zasadnutia 
Výboru mestskej časti Č. 2, ktoré sa konalo dňa 04.12.2014 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadnutie Výboru mestskej časti Č. 2 otvoril a viedol JUDr. René Pucher. V úvode 

privítal prítomných občanov, poslancov a zamestnancov MsÚ, ktorí odpovedali prítomným 
občanom na ich otázky a požiadavky. 

za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili : . • 
I -- '05 

,. :1, 1J ~ . 
Ing. arch. Vladimír Krištof 
Ing. Darina Sýkorová 

SS~aU 

SSUaU 
- odd. HA~a
- odd. DEaZP 

UPI ..., 
nnllo: 1 O ·IL· 20Jlt , 

Ing. Július Adam SMaE  odd. MM 

p. Štefan Molitoris MsP 

Požiadavky občanov z VMČ č. 2 

p. Denisa Končar, Fučíkova 3, Prešov 


~ Vlastníci bytov bytového domu č. 3,5 a 7 na Fučíkovej ulici v Prešove žiadajú o opravu, resp. 


výmenu 2 ks lavičiek nachádzajúcich sa pred bytovým domom na pozemku parc. č. KNC 8084, 


zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na LV č . 6866, k.ú. Prešov z dôvodu, že drevená časť 


lavič iek je v zlom stave a je potrebná ich výmena (príloha č. l - fotodokumentácia). 


p. Gabriela Vojčeková, Fučíkova 23, Prešov 


~ Chcela by som sa opýtať, ak to vizerá s prestavbou križovatky na ul. Obr.- mieru - Levočská 


a rozšírením mosta na ul. Levočskej. A ako je to s diaľničným obchvatom. 


Odpovedala: Ing. Darina Sýkorová, odd. D, E a ŽP 


~ Bývam na ulici Fučíkovej a musím konštatovať, že začína byť veľmi frekventovaná. Vodiči 


obchádzajú križovatku pri Kauflande a hlavne vtedy, keď sú kolóny cez celú ulicu Obrancov 


mieru a skracujú si cestu cez ulicu FuČíkovú. Cesta je veľmi úzka má len 4,7 m a prechádzajúce 


autá jazdia aj po chodníku, ktorý je zarovno s ko munikáciou. Na ulici boli vysadené nové stromy 


z ktorých niekoľko už padlo za obeť šoférom jazdiacim po chodníkoch. Požiadavka na 


zjednosmernenie ulice Fučíkovej. 


MUDr. Lýdia Migrová, Pod WiIec hôrkou 33, Prešov 

~ Na ul. Pod Wilec hôrkou sa realizoval rigol - priekopa je veľmi hlboká. To sa čaká kedy sa 

niečo stane, Chcem sa opýtať či sa s tým bude ešte niečo robiť. V zime sa ta sánkujú deti a je len 

otázkou času kedy tam dôjde k úrazu. 
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p. Polomský, Obr. mieru 26, Prešov 
... Na ulici Obrancov micru od Č. 24 smerom k predajni Arma jc osadené zábradlie. Chcem sa 
op:Ýiať, či to zábradlie je potrebné. Pýtam sa preto, že keď vchádzam k sebe do dvora autom (z 
ulice Obrancov mieru), tak musím vojsť do ďalšieho jazdného pruhu, aby som vyiočil. 

Požiadavka na jeho odstránenie alebo odstránenie jeho časti, aby sa vjazdy rozšírili. 
... Na ulici Obrancov mieru (RO) je problémová kanalizácia. Je tam 30-tka kanál - prečo sa 

nevymenil? Do tohto kanálu je napojené sídL Il a taktiež sídl. III. požiadavka na Vodárne. aby 
uvažovali s výmenou tohto kanála. 

"'Chcem sa opýtať ako je to so zametaním chodníkov na ul. Obr. mieru (po celej dížke). Čistí sa 
len po Č. a tam kde sú rodinné domy sa zametacie auto otáča - veď mi tiež platíme dane. tak 
prečo sa zametá len pri bytovkách (veď sú už tiež súkromné). Chodník je mcstský, ale upratať 
ho musí vlastník RD. 

p. Sýkora, 19. Januára 14, Prešov 
... Chcel by som požiadať a apelovať poslancov, aby tlačili na zmenu zákona týkajúcu sa 
odpratávania chodníkov. V mojom susedstve žijc veľa samostatne žijúcich a starších 

spoluobčanov ktorých je odpratávanie chodníkov problémom. Treba sa preto zamyslieť nad 
t:im zákonom a posunúť to na vyššie miesta. Byty boli odkúpené a sú v osobnom vlastníctve, 
takže by mali pre vlastníkov bytov platiť také pravidlá, ako pre vlastníkov RO. 

p. AlllIa Heriballová, Obrancov mieru 58, Prešov 
... Na ulici Fraňa Kráľa boli osadené stÍpiky pri vjazde, resp. výjazde z vnútrobloku. StÍpiky boli 
niekým odstránené. Požiadavka na ich opätovné osadenie z dôvodu, že vodiči si cez vnútroblok 

skracujú cestu. 

p. Adamčík, Terchovská 26. Prešov 
... Linka Č. 22 - chccm sa opýtať, či sa nedá niečo urobiť s tým trasovaním, aby linka chodila aj 
ccz mesto (tak ako chodila pred tým). 

p. Zdella Bulnová, Ku Kvslej vode 12, Prešov 
... Trcba sa zamyslieť nad tým, že lcn spoj (linka č. 22) by mal chodiť ku škole. na ul. Levočskú 

(z dôvodu, že jc tam poliklinika), cez mesto a k nemocnici. J\a ul. Terchovskej býva cca 70 

školopovinných detí, starších občanov, ktorí sú bez auta a potrebujú ísť k lekárom a na nákupy. 

Treba porozmýšľať nad takým trasovaním, ktoré by vyhovovalo obyvateľom tejto lokality. Mali 

by rozhodnúť o tom ľudia z tejto lokality. 

p. Pavol Libera, Obr. mieru 18, Prešov 
... Chcem opäť upozorniť - doprava na ul. Obr. mieru. Autá tam jazdia veľkou rýchlosťou. 

Navrhujeme, aby pred križovatkou bola osadená dopravná značka ,,50-tka" a pre tých, ktorí to 

nerešpektujú aj za križovatku, aby autá spomalili, keď vchádzajú do ul. Obrancov mieru, aj 

napriek tomu že vyhláška prikazuje v obci 50-tku. J\avrhujeme to z dôvodu, že tento úsek je 

špecifický. Taktiež žiadame, aby na ulici Obrancov mieru bola meraná rýchlosť. Možno by 

pomohlo osadenie radaru (merača rýchlosti). 
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p.•JÚlius Michalides, Odborárska 19, Prešov 
~ Požiadavka, aby bolo osadené zrkadlo a taktiež dopravná značka "Stop-ka" pri výjazde 

z mosta (ul. 17. novembra) na ul. Obrancov mieru. 

p. Tomáš Sabol, 19. januára 16, Prešov 

~ Ulica Č:erešňová - chcem sa spýtať vakom stave je tá cesta a na čo je dimenzovaná. P}1am sa 


preto lebo sa tam bude robiť plyn a či je pripravená na prejazd ťažkých mechanizmov. 

Požiadavka na správcu ciest Ťlrmu lVS, s.r,o, Prešov. 


p. Krajňáková, ul. Ku Brezinám 46, Prešov 
~ Žiadam o vysypanie a uvalcovanie ulice Ku Brezinám dostatočnou vrstvou cca 10 cm 

asfaltovou drťou v jarných mesiacoch, nakoľko teplo v jari a v lete asfaltovú dn' zhutní a stane sa 

z nej dostatočne pevná vrstva na to, aby bola zjazdná pre osobné autá, cyklistov a nákladné autá, 

ktoré z lesa vozia drevo po tejto ulici, aby ju nezničili po dvoch troch fúrach. V jeseni roku 

2013 sa minulo na údržbu 980 vysypala sa celistvá vrstva na celú ulicu. Lenže sa vysypala 

v októbri prišli do toho dažde a nákladné autá do dvoch týždňov zničili túto minimálnu, ktorá 

tam bola. Toho roku koncom leta sa minulo na cesIu 2016 € a boli zasypané iba niektoré jamy na 

ceste, bolo tam dovezené tak málo materiálu, v súčasnosti nie je vidno, sa tam niečo 
doviezlo, V zápisnici V!'v1Č Č. 2 zo dňa 3.4.2014 bolo na opravu ulice Ku Brezinám odsúhlasené 

2 500 €, takže 484 € sa zvýšilo, ktoré sa tam ešte môžu použiť. 

~Žiadam o vyčistenie okrajov ulice od náletO'ilých drevín a kríkov, ktoré sa nekontrolovane 

rozrastajú po okraji cesty a zužujú už tak úzku cestu. V tomto roku sa tam nič nečistilo, ale 

konáre a burina boli zrezané pol metra od zeme, takže zas sa vynaložená práca minula účinku. 

~ Je potrebné urobiť odvodňovaciu mrežu naprieč cesty na začiatku ul. Ku Brezinám pre 
dažďovú vodu, ktorá steká po Turistickej ulici. Teraz je tam vym)1ý jarok priečne cez cestu 

a ničia sa tam autá. V tomto roku bolo odsúhlasených l 000 € na výmenu odvodňovacej mreže 

na ul. Ku Brezinám, ktorá tam nikdy nebola a výmena sa pochopiteľne neuskutoční la, peniaze sa 

môžu použiť už tie, ktoré boli odsúhlasené. 

~ Žiadam, aby rozšírenie ulice Ku Kyslej vode bolo vysypané od začiatku a nic až od zákruty, 

keďže ulica je nebezpečná tým, že je úzka, má vel'ké stúpanie a je tam neprehľadná zákruta. 

Ulica sa v minulosti rozšírila, ale v lete tohto roku bola na rozšírenom úseku navozená asfaltová 

dn' len od zákruty a začiatok nie je vysypaný. Nedá sa tam vyhnúť autom lebo rozšírená časť nie 

je upravená a zrovnaná. 

~ Žiadam, aby práce boli urobené poctivo a v požadovanej kvalite lebo peniaze boli minuté 

a cesta zostáva stále blatistá a plná dier a konárov. Je to näŠajediná prístupová cesta, inú nemáme 

a každý rok je treba dávať opravovať auto, ktorého podvozok sa stále ničí na neupravenom 

povrchu cesty. Dostala som odpoveď z MsÚ, že kontrolu prác na ulici Ku Brezinám 

skontroloval Ing. Vrbcnský, ale silne pochybujem, tam bol, alebo skontroloval inú ulicu lebo 

takto odvedenú prácu nemohol prevziať ako vykonanú, aby mesto za ňu uhradilo faktúru. 
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p. Milan Scholz, Pod Wilec hôrkou 19, Prešov 
~ Raz za rok zametajú ul. Pod Wilec hôrkou a všetko to kamenie (posypový materiál) je 
nalunutý na ploty, ale nikto to už neuprace. 
~Na tej úzkej ulici sa urobil ten nezmyslený rigol. Keď z lesa ide nákladné auto a zo spodu 
autobus, tak odporúčam, aby sa tam vtedy prišiel niekto pozrieť. 
~ No a ďalšia blbosť - vysoké betónové prechody, to kto toto vymyslel? 
~ Odvodňovacie žľaby - veľké sú napojené do malých. To chcem vidieť, ako tá voda bude 
odvedená. 
~ Požiadavka na vyriešenie kanalizácie na ul. Pod Wilec hôrkou. Nemáme kam zviesť vodu. 

p. Martin Greš, Čsl. armády 2, Prešov 

~ Požiadavka na úpravu časového intervalu na prechode pre chodcov na ul. Čsl. armády - Obr. 

mieru. Po stlačení tlačítka je potrebné čakať aj IO min. kým chodec môže prej sť cez 

komunikáciu. 


STANOVISKÁ A POŽIADAVKY VMČ č. 2: 

l. 
Žiadost' o prijatie stanoviska VMČ k názvom novo pomenovaných ulíc v lokalite VMČ Č. 2 

Lasičia ulica 
Králičia ulica 
Poľovnícka ulica 
Ulica Staré záhrady 

VMČ č. 2 súhlasí s novými názvami ulíc, len žiada prehodnotit' názov ulica Králičia 

z dôvodu, že v danej lokalite sa už nachádza ulica Zajačia. 


VMC č. 2 navrhuje mestskému zastupitel'stvu schválit' názov ulice Veveričia. 


2. 

VMČ č. 2 žiada kontrolu dodržiavania rýchlosti na ul. Kollárova a Sázavského, hlavne v 

pracovné dni v čase od 7:00 - 8: 15 hod. a poohede v čase od 15:30 - 16:00 hod. z dôvodu, že 

je to obytná zóna a vodiči veľmi často nerešpektujú vyhlášku, čo sa táka rýchlosti. 


JUDr. René Pucher /I J ŕ~ 

predseda VMČ č. 2 ~ . 


zapísala: 

Mgr. Jana Grešová qy-

V Prešove dňa 05.12.2014 
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