
Zápisnica 

z l. zasadnutia VMČ č. 5 dňa 12.1.2015 


Pritomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 

Program zasadnutia: 
, 

MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove 
I. otvorenie érsl"pís.: J fij ~ IRegísll. ,".eG: II 'jJf 
2. lnfonnácia o postaveni VMC Znak a lehota 

3. voľba predsedu n.~I.: 1 9 -01- 20í5 ·!°4'lo 
4. určenie sekretára 
5. požiadavky občanov PrHohy: 

Evidenčré ffslo došlej pt1~: 
.....:....~:.k;;.t:,.....(.-U:.~~:...-. 

K bodu l a2: 

Zasadnutie VMC otvoril Mgr. Ferenc., ktorý oboznámil prítomných členov VMC 

a občanov mesta s postavením VMC v zmysle Štatútu mesta Prešov. 


K bodu 3 - 4: 

Na základe výsledku voľby predseda VMC č. 5 nebol právoplatne zvolený, ako aj nebol 

určený sekretár VMČ. Výsledky volieb sú predmetom samostatnej zápisnice. 


K bodu 5: 

l. V úvode prítomni občania ( p. Straka, p. Lipka, p. JUDr. Krajňak a ďalší) vyjadrili 
nespokojnosť s výsledkami vol'by predsedu VMČ, žiadajú mestský úrad prijať opatrenia, 
ktoré by zamedzili takýmto situáciám. Podľa pána Straku je potrebné zvoliť predsedu, 
človeka, ktorý by riadil VMČ v záujme občanov, podl'a jeho názoru by predsedom 
výboru mal byť človek, ktorý získal najviac hlaqov vo voľbách do orgánov mesta. 
K výsledkom vol'by predsedu sa vyjadrili PaedDr. Benko, Mgr. Ferenc a Mgr. Krajňak. 
Poslanec Ing. Malaga poukázal na to, že VMČ č. 5 je legitímny, poslanci boli zvolení 
občanmi vo voľbách, VMČ č. 5 bol riadne ustanovený na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov dňa 19.12.2014 v súlade so Štatútom mesta Prešov. 

2. Požiadavky občanov: 

p. Gorecký, _...,.••• ,~ predložil požiadavku na zriadenie športoviska "workout" 
na voľnej ploche pri :lS Važecká, na Šváboch. Z vyjadrení poslancov a diskusie 
s občanmi v tejto veci, vyplynula potreba vypracovania kalkulácie finančných 

nákladov na zriadenie takéhoto športoviska porovnaním športovísk v Haniske, na ul. 
17. novembra, na Delni, kde mesto porovnateľné športovisko už zriadilo. 

p. Pavol Straka . - žiada prešetriť revitalizáciu ihriska pri Tajchu, je 
presvedčený o tom, že pri realizácii tohto projektu dochádza k páchaniu trestnej 
činnosti, 
poukázal na to, že cintorín je stavba mesta, nie je výlučne vecou mestskej časti, preto 
jeho výstavba by nemala byť hradená len z finančných prostriedkov určených pre 
mestskú časť. Poslanec Mgr. Krajňak infomoval, že na prvotné úpravy v rámci 
výstavby cintorína je v návrhu rozpočtu plánovaných 100 000,- Eur. 



Vladimir Lipka, - poukázal na nevyhnutnosť doriešenia dopravnej 
situácie na ul. Kysuckej a v záujme pritiahnutia mladej generácie k aktívnej účasti na 
riešení problémov mestskej časti zvážiť možnosť infonnovať o aktivitách v mestskej 
časti na facebooku. K informovanosti a zverejňovaniu infonnácii sa vyjadrili poslanci 
Ing. Malaga a Mgr. Ferenc a zverejňovanie materiálov na www. presov.sk považujú za 
dostatočné. 

Barbora Šimková, i v mene spolku, ktorý sa venuje soľnobánskej 
paličkovanej čipke informovala prítomných o pripravovanom Medzinárodnom 
festivale paličkovanej čipky v dňoch 18.-20. júna 2015. Požiadala poslancov 
o podporu pri odsúhlasení podanej žiadosti mestu Prešov o poskytnutie finančnej 
dotácie na zabezpečenie tohto festivalu. Ing. Malaga infonnoval žiadateľku, že v 
rámci návrhu rozpočtu mesta na rok 2015, ktorý bol zverejnený na web stránke mesta 
Prešov www.presov.sk , zaslal svoje pripomienky k rozpočtu písomne MsÚ v Prešove, 
kde m. i. požiadaviek žiadal doplniť do programu 10 : Kultúra a šport podujatie 
Medzinárodný festival paličkovanej čipky, ktorý sa uskutoční v dňoch 18.-20.6.2015 v 
Prešove - Solivare, pozvaných bude 45 mimo prešovských účastnikov
vystavovateľov, požadovaná čiastka 700 e. Vzhľadom na históriu ktorú paličkovaná 
čipka v Solivare má , tradície a medzinárodné aktivity čipkárskeho cechu v Solivare, 
žiadal v uvedenej požiadavke zaradiť toto podujatie - projekt do zoznamu kultúrnych 
podujatí mesta Prešov každoročne. Podľa informácií poslancov PaedDr. Benku 
a Mgr. Krajňáka uvedené podujatie je zaradené do zoznamu kultúrnych podujatí 
mesta Prešov a kultúrna komisia MsZ navrhovala v pripravovanom rozpočte mesta 
zvýšiť čiastky na kultúru a šport. 

Filip Žulka, ~ .l_' . - - predložil tieto požiadavky: 

žiada zabezpečiť aspoň jeden bankomat na nám. Osloboditeľov pri Športe, 

poukázal na to, že chodník smerom ku konečnej je neudržiavaný, odporúča využiť 


pracovníkov na VPČ, 

na ul. Zlatobanskej - je potrebné rozšíriť most, chodnik je úzky, nie je bezbariérový, 

je potrebné ho zrekonštruovať, 


na ul Zlatobanskej - koniareň, navrhuje rokovať s PSK o možnostiach rekonštrukcie, 

národné kultúrne pamiatky chátrajú, bolo by dobré, ak by tieto prevzalo do správy 

mesto, 

opätovne žiada mesto o futbalový štadión, navrhuje rokovať s PSK, 

detské ihrisko pri konečnej je nedokončené, je tam navezený odpad, níe je upravené. 

Na jeho požiadavky reagovali poslanci Ing. Malaga, Mgr. Ferenc, PaedDr. Benko, 

ktorí poukázali na skutočnosť, že inštalácia bankomatov je v kompetencii bankových 

inštitúcii a pošty, koniareň je majetkom PSK, NKP sú v správe Technického múzea v 

Košiciach. Dotenljšie rokovania s týmito inštitúciami, ako aj s ministerstvom kultúry , 

vo veci prevzatia správy neboli úspešné. 


Peter Bučko, ' ." - poukázal na to, že na Kysuckej ulici nie sú odpadkové 
•koše, žiada mesto o ich osadenie v záujme udržania poriadku, Na túto požiadavku 

reagoval poslanec Ing. Malaga, ktorý informoval, že tY A WK na ul. Kysuckej 
priprnvuje na základe zmluvy s mestom Prešov osadenie zástav. nike MHD v úseku 
pred križovatkou Kysucká - Smetanova v smere na sídl. Sekčov a zároveň požiadal 
MsÚ mesta Prešov o umiestnenie odpadkových košov na ul. Kysuckej pri zastávkach 
MHD. 

http:www.presov.sk
http:presov.sk


vyjadril sa k spomal'ovačom na ul. Kysuckej, podľa jeho názoru nesplnili účel, zúžili 
vozovku, čo je nebezpečné pre cyklistov pri strete s motorovým vozidlom, je potrebné 
túto situáciu riešiť v záujme bezpečnosti občanov a účastníkov premávky. 
Na jeho požiadavky reagovali poslanci Ing. Malaga, Mgr. Ferenc, z vystúpení ktorých 
vyplynulo, že dopravná situácia na ul. Kysuckej sa bude riešiť v rámci vyriešenia 
celkovej dopravnej situácie v meste. Poslanec Mgr. Krajňak poukázal na fakt, že PSK 
neeviduje písomnú požiadavku na rekonštrukciu dolného úseku Solivarskej ul., 
nemajú projektovú dokumentáciu. 

Okrem vyššie uvedeného počas diskusie s občanmi poslanci VMČ informovali 
o niektorých plánovaných aktivitách v oblasti mestskej časti: 

Mgr. Krajňák podal informáciu o siedmich spracovaných projektových 
dokumentáciách a plánovaných investičných aktivitách v mestskej časti; ako je 
plánovaná výstavba novej budovy offisu pri Plaza Beach, výrobnej haly na ul. 
Petrovanskej, vjazdu do štrkopieskov; o zložení jednotlivých komisií MsZ v Prešove 
a členstvo poslancov VMČ v nich, 

Ing. Malaga informoval prítomných občanov, že VMČ č. 5 bola doručená požiadavka 
z MsÚ k vyjadreniu sa k zámeru výstavby OC Billa pri KPC na Šváboch. 

Zasadnutie VMČ č. 5 v mesiaci február sa uskutoční dňa 2.2.2015 o IS-tej hod. v KS 
PKO na sídlisku .šváby. 

/"tt;;/; I 
Zapísala: JUDr. ŠandalOVá~. 



VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI Č. 5 


Ziptslll\:a:ll voľby predsedu Výboru v mestskej éasti é. 5 a Un!ellia sekretára 


L 
Deň kooaniazasadnutia: 12.1.2015 
Prftomn!; členovia Výboro v mestskej časti č. S podľa prezenčnej listiny 

ll. 
Vol'ba predsedo 

Kandidáti na funkcin predsedu: .../!o/.:.:...~..?!'~)Ag L'.t.... ....Hŕ·u~~..........................u..................... 
-
ID. 

m_ie lI'a jednotllvýeh kandidátov: 

I. 	PriezvŤ a meno; .................................................................................... . 

Za: ............. proti; ................. zdržal sa: ............ nehlasoval: .....f?:........ . 


2. 	 Priezvisko a meno: .................................................................................... . 

Za: ............. proti: ................ , zdržal sa: ............ nehlasoval: ................. . 


IV. 

za predsedu Výbon v mestskej &lti é. SIe zvolený: 


..J.~!ťo(!.fI.....ť.(f..~~.~....~.../:;.~.~!....r.fl..~A..~..................................................... 

V. 

Ur&lnie sekretára 

Členovia lI'a sekretára výboru v mestskej časti wčujá .............. ::::::: ................... , 

poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Pre~ov.· 


Výbor v mestskej časti Bada prednostu Mestského úradu v Pre!ove určiť sekretára výboro 
v mestskej časti č. S.· 

VI. 

UpisnJea bola aeami Výboru v mestskej &sti é. S preata~ u~1IA za S~ 


• Nehodiace sa prečiarknite 

http:J.~!�o(!.fI

