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Mesto Prešov 

ZÁPISNICA 
z 10. riadneho zasadnutia výboru mestskej časti č. 7. ktoré sa konalo dňa 9.10.2014 

Pritomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadnutie Výboru mestskej časti Č. 7 otvoril a viedol Ing. Stanislav Kahanec. V úvode 

privítal poslancov, zamestnancova pritomných občanov. 
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Mária Magárová - SMaE, OMM , .{-tc i 
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Mária Čížiková - Podnikateľská komisia MSZ ť~n~" -,tO rl,""'" -~"-#:r1.JIJlql7jJ 

Požiadavky občanov VMČ č. 7: 
1. p. Valentín Karoii. Čergovká 4. p. Mihál" Prešov 


namieta, prečo VMČ neinfonnoval občanov o stavbe Autoumyväme a čerpacej stanice LPG na 

Čergovskej ulici pri Bille 


-	 žiada obmedziť prevädzkovú dobu Autoumývame - čerpacej stanice LPG 
- obyvatelia Čergovskej ulice neboli oboznämeni s rozhodnutím o povolení stavby Autoumývame 

čerpacej stanice LPG, dozvedeli sa o tom po podaní petície, ktorá bola mestským zastupiteľstvom 
zamietnutá 

-	 pre lepšiu bezpečnosť a čistotu na sídliskäch navrhuje spoluprácu Mestskej polície 
s nezamestnanými obyvateľmi mesta Prešov 

- poukazuje na to, aby sa nestalo, že bez vedomia obyvateľov mesta Prešov pred bytovým domom 
bola postavenä podobná stavba ako pri Bille 

p. Ing. Vladimir Volko, BD 

- ani BD nemalo informäciu o stavbe, dozvedelo sa o tom až na zäklade petície 


p. PhDr. Radovan Bačik, poslanec 
-	 VMČ žiada, aby sa nestalo, že po troch mesiacoch sa zmení prevádzková doba Autoumyvárne 

čerpacej stanice na Čergovskej ulici 
p. Ing. Stanislav Kahanec, poslanec 

-	 VMČ v roku 2013 vydalo nesúhlasné stanovisko k stavbe a stavebný úrad aj napriek tomu vydal 
rozhodnutie o povolení stavby pre Autoumyväreň - čerpaciu stanicu na Čergovskej ulici 

p. Mgr. Mária Čížíková, predsedníčka Komisie MsZ pre podnikatel'skú činnost' a strategický 
rozvoj 

Komisia MsZ pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj dňa 2.9.2014 prerokovala uznesenie 
žiadostí obyvateľov mesta Prešov k obmedzeniu prevádzkovej doby a vydala súhlasné 
stanovisko, aby bola prevädzka otvorená do 19:00 hod. 

2. p. Rudo Košč, Arm. Gen. Svobodu 32, Prešov 
v okoli kotolne na Bratislavskej ulici sa v nočných hodinách zdržiavajú vandali, mohli by tam 
častejšie hliadkovať MP 

- žiada lepšie osvetlenie alebo kamerový systém na nOvých ihriskách 
- žiada zvýšenie kontroly psičkarov mestskou políciou ohľadom zbierania psích exkrementov 
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- požiadavka na štátnu a mestskú políciu, aby častejšie vykonávala pešie hliadky, nie sa len prejsť 
po sídlisku v aute 

- upozorňuje na neustály neporiadok MČ 7, aby sa nekládol dôraz len na čistotu Hlavnej ulice, ale 
aj iných časti mesta 

- žiada, aby polícia kontrolovala rýchlosť kamiónov idúcich cez sidlisko Sekčov 
- zaujíma sa či dôjde k presunutiu kamiónovej dopravy zo sídliska Sekčov po ukončení cesty na 

Kuzmányho ulici 

p. PhDr. Radovan Bačik, poslanec 
-	 odporúča obyvateľom mesta Prešov, aby nevoíali len telefónne číslo 159 (mestská polícia) ale aj 

telefónne číslo 158 (polícia) 

p. MUDr. Vasil' Janko, poslanec 

- opakovane pripomienkuje na MZ požiadavky občanov MČ7 


3. p. Marek Šalamun. Ďumbierská 13. Prdov 

- občania žiadajú prítomnosť zamestnancov mesta, počas celého výboru 

- pripomienkuje obnovu sídliska Šváby 


na sídlisku sú neprechodné kanály 
- žiada osadiť viac smetných košov v okolí nákupného strediska Max a poškodené smetné koše 

vymeniť za nové 
- prehodnotiť finančné prostriedky podľa počtu obyvateľov 

p. PhDr. Radovan Bačík, poslanec 
-	 nesúhlasí, že peniaze nejdu na sídlisko Sekčov 

komunikuje s bytovými dôverníkmi na obnovu ihrisk, začalo sa ihriskom na Sibírskej ulici, druhé 
pri Maxe, d'alej sa bude pokračovať na Čergovskej ulici 

4. p. Jozef Kasper, Sibírska 29, Prešov 
- žiada o opravu zastávky na Ul. Karpatskej, ktorá sa prepadáva, 
- požaduje, aby sa upravili zrezky na ihličnatých stromoch, ktoré sú nízke a presahujú na chodníky a tým 
znemožňujú prechod chodcov, 
- na území mestskej časti č. 7 žiada preveriť preveriť nefunkčné stánky s možnosťou ich odstránenia 
- prehodnotiť kapacitu kontajnerov na komunálny odpad na ulici Sibírska II - 35, z dôvodu ich 

nedostaku, 

5. 	 • Vladimír Pnln, Ka atská 5 Prdov 
-	 z dôvodu zhustenej premávky v časti algovík, poukazuje na problematické vychádzanie motorovým 

vozidlom z dvora rodinného domu, navrhuje riešiť osadením spomal'ovacích retardérov, alebo osadením 
značky s obmedzujúcou rýchlosťou. 

6. p. Mária Ferencová, Šalgovík 37, Prešov 

- poukazuje na to, že kultúrny mesačník mesta Prešov je doručovaný neskoro. 


- občania žiadajú o informáciu, akú pokutu dostala firma EKOPRIM, za neoprávnené užívanie pozemku 
na Ul. Magurskej, na ktorej je postavené parkovisko, alebo či to bolo riešené len dohovorom. 
- VMČ žiada odstránit' opakovaný problém so zamokrením terénu vo vnútrobloku na Síbírskej 
ulici Č. 20-38 
- VMČ dôrazne žiada, aby mesto zabezpečilo kosenie pod budovou HŠM, ktorý nebol dlhodobo 
kosený. 
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- VMČ žiada doplnit' na Labutiu ulicu 3 stípy verejnébo osvetlenia 
-VMČ žiada prebodnotiť podnety od vy§§ie uvedenýcb občanova o výsledku informovat' VMČ č.7 
- VMČ podporuje podnet pána Karnila k obmedzeniu prevádzkovej doby autoumývarne a stanice 
LPG a dôrazne žiada vedenie mesta a kompetentné útvary, aby to zabezpečili v záujme občanov 
bj'Vajúclcb v blizkosti prevádzky na Čergovkej ulici! 

VMČ Č. 7 berie na vedomie, žiada a navrhuje: 
1. List Sekcie vnútornej správy a verejných činností oddelenie verejnoprospešných činností 


Odpoveď na požiadavky: 

Č. 9317114 - vo veci stanovisk VMČ Č. 7 k požiadavkám Č. 6217114, 6417114,6517114 


6917114 a 70/7/14 
Č. 9717114 - vo veci umiestnenia tabuľky so zákazom vodenia psov- detské ihrisko na Čergovskej 
ulici 
Č. 10017114 - vo vecí opravy plotu pri pieskovisku neďalekého detského ihriska na Ďumbierskej 
ulici Č. 20-28 
Č. 10 117!14 - vo veci osadenia hracích domčekov na detskom ihrisku ĎUmbierska 13 a 15 
a Jurkovičova 6 
č.10217/14 vo veci umiestnenia sieťky na ihrisku na Magurskej ulici 10 
VMč berie na vedomie a zároveň, trvá na rovnomernom rozmiestnení smetných ko§ov 
najmä na blavných peších t'ahocb, pri detských a športových ihriskách a vo 
vnútro blokových priestoroch. 

2. List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky -	 odd. hlavného architekta a územného plánovania 

- VO veci Fitness prvky v mestskej zeleni, Ďumbierska ulica, Prešov 

- stanovisko k dokumentácii pre ohlásenie stavby 

VMč berie na vedomie 

3. Mesto Prešov, Sekcie stavebného úradu a urbanistiky- odd. hlavného architekta a územného 

plánovania- Stavebné povolenie 

- vo veci rozšírenia existujúcej odstavnej plochy(22 park. miest), ulica Čergovská 26-28 

VMč berie na vedomie 


4. List Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politíky- Rozhodnutie 
- VO veci Garážový dom Prešov - Sek čov 
VMČ berie na vedomie a opakovane žiada, aby boli zabezpečené všetky podmienky, ktorými 

sa zohľadnia pripomienky a podnety občanov k výstavbe Garážového domu Prešov - Sckčov, 
najmä ku existujúcim súčasným parkovacím kapacitám pri riešení stavhy a prijazdov ku 
garážovému domu, k riešeuiu odkanalizovania dažďovej vody objektu, juhozápadnej príjazdovej 
komunikácie i k riešeniu dopravného napojenia od severnej strany objektu a d'alších požiadaviek 
k riešeniu stavby, ktoré VMČ dlhodobo uplatňoval cez zápisnice VMC, tak aby bola zabezpečaná 
predovšetkým bezpečnosť občanov a nedošlo k zhoršeniu životného prostredia či ohrozenia zdravia 
I'udi. VMČ trvá na tom, aby sa neznížila parkovacia kapacita vozidiel, ktoré v súčasnosti parkujú 
pri bytovom dome Sibírska 34,36,38 a na existujúcej odstavnej provizórnej parkovacej plochy vo 
vnútrobloku. 
5. List Sekcie vnútornej správy a verejných činností oddelenie verejnoprospešných činností 


Odpoveď na požiadavku: 

Č. 81/7/14 - vo veci VMČ Č. 7 - Údržba MK, ciest a chodníkov - bežná údržba 

(súvislé opravy) 


VMč berie ua vedomie a schval'uje jednotlivé menšie miestne opravy cbodníkov, najmä v 
blizkosti realizácie schválených opráv bezbariérovýcb prechodov, dohodnutých v teréne 
s realizátorom týchto opráv, z finančnej rezervy VMČ. 
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6. E-mailová komunikácia- stanovisko: Ing. Arch. Jáni Štefan 
- vo veci parkoviská na prepojení ul ic Vihorladská a Magurská 
VMč berie na vedomie 

7. E-mailová komunikácia: Ing. Seman Stanislav 
-vo veci jesenného upratovania 
VMč berie na vedomie. Bola poslaná el. požiadavka p. Semanovi na doplnenie do 
barmonogramu pristavovanie kontajnerov pre jesenné upratovanie. 

VMČ Č. 7, najmä po situácii, ktorá vznikla pri reulizádi stavby (investičného zámeru) 
samoobslužnej autoumývarne s čerpacou stanicou LPG na Čergovskej ulici, žiada: 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, aby vykonalo pasport všetkých plôcb 
v blízkosti bytovýcb a RD, ktoré nie sú v súčasnosti v platnom UP zadefinované, ako funkčná 
plocba zelene, resp. plocba pod komunikáciami, za účelom posúdenia takýcbto plôcb z bl'adiska 
investičných zámerov na týchto plochách a pri ktorých by napr. mohol vzniknúť konftikt 
prevádzky oMianskej vybavenosti (čerpacia stanica, 24-hod. prevádzka ap.) s obyvatel'mi 
bývajúcimi v blízkom okolí. Zároveň iiadame, aby plocby ktoré. by mohli ,,]'Volať tento 
potenciálny konflikt, boli navrbnuté na zmenu funkčného využitia - na plochu zelene pri 
najbližších zmenách a doplnkoch územného plánu mesta Prešov. 

V Prešove dňa 9.10.2014 

Zapísala: Mária Magáčová 
~ C'--------

Ing. Stanislav Kahanec 
predseda VMČ č. 7 
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