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Mesto Prešov 

ZÁPISNIC A 

z 12. riadneho zasadnutia výboru mestskej &sti č. 7. ktoré sa konalo dňa 4.12.2014 


Pritomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadnutie Výboru mestskej časti č. 7 otvoril a viedol Ing. Stanislav Kahanec. V úvode 
privítal prítomných občanov, poslancov a zamestnancov MsÚ. 
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za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili: 
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Požiadavky občanov VMC 
v 

č. 7: 

prímátorke zablahoželal k ich zvoleniu dn funkcií, 
teší na sa lepšiu spoluprácu s nimi a zároveň poďakoval doterajším poslancom za ich 
prácu. 
poukázal na parkovisko pri bývalom OZKN, ktoré je postavené tak, že pri parkovaní 
nákladných motorových vozidiel je problém vychádzania z bočnej cesty na hlavnú 
cestu arm. Gen. Svobodu, lebo nákladné vozidlá zatieňujú výhrad ajc len otázkou 
času vzniku dopravnej nehody, 
žiada o orez kríkov pri cestách a chodníkoch, ktoré bránia vo výhl'ade motoristom 
a chodcom. 
VMČ žiada urýchlene rielíiť rekonštrukciu kritických križovatiek, najmä 
križovatky Jurkovičova - Arm. gen. Svobodu - Pod Táborom, Exnárova - Arm. 
gen. Svobodu (pri Milk Agro), Vihorlatská - Arm. gen. Svobodu, pri ktorých je 
potrebné urýchlene urobiť prípravné práce tak, aby sa zabezpečila potrebná 
projektová dokumentácia pred ich rekonštrukciou. Tieto križovatky sú 
maximálne zaťažené nielen sídliskovou dopravou, ale aj ťažkou tranzitnou 
dopravou od Košic, Vranova, Sabinova. Križovatky nemajú vyhovujúce 
dispozičné riešenie, najmä z hl'adiska nájazdovýcb dopravných pruhov, rovnako 
nemajú vyznačené prechody pre chodcov a nie sú ani iným spôsobom riadené. 
Predstavujú výrazné bezpečnostné riziko pre vodičov i chodcov, zvlášt' 
v dopravných špičkách a najmä na križovatke Jurkovičova - Arm. gen Svobodu 
- Pod Táborom je vysoká frekvencia dopravných nehôd. Z vyššie uvedených 
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dôvodov VMČ 7 žiada urgentné riešenie tohto nevyhovujúceho stavu 

predmetných križovatiek. 


informoval sa vakom riešenie jeho požiadaviek prednesených na zasadnutí 

VMČ v mesiaci november 14 a to vo veci: 

zjednosmernenia prechodu cez vnútro blok na Ul. Šrobárovej smerom na Ul. 

Jurkovičovu, 

• 	 podania informácie, aká bola výška faktúry za opravu detského ihriska na Ul. 
Jurkovičovej. 

Ing. Kahanec - uvedené informácie budú podané po obdržaní stanovísk z 

odborných útvarov mesta. 

ako novú požiadavku uviedol, aby sa v roku 2015 kosba verejnej zelene začala od 

sídliska Sekčov, smerom k sídlisku III a nie tak ako to bolo doteraz. 


. 	 požaduje, aby v tejto mestskej časti boli vytvorené plochy na hranie tak, ako je tomu 
na UL Mirka Nešpora, kde sú takto vytvorené dve otvorené športoviská, 
na Ul. Jurkovičovej požaduje medzi ihriskom a chodníkom doplniť ochrannú sieť, 
ktorá by zabránila ohrozovaniu chodov pri loptových hrách. 
VMČ žiada kompetentné útvary mesta, aby sa zaoberali podnetmi p. Chovanca 
a o výsledku informovali VMČ. Zároveň podporuje požiadavku, aby sa koscnie 
verejnej zelene začínalo od Sídliska Sekčov, vzhl'adom na dlhodobo neúnosný 
stav neskorých kosieb v lokalite Sídliska Sekčov ako aj nerealizovaných kosieb 
podl'a plánovaného harmonogramu kosieb. VMČ osobitne dôrazne upozorňuje, 
že kosba plochy po objektom bývalého HŠM, napriek opakovaným urgenciám 
VMČ, nebola v roku 2014 doposia l' ani raz zrealizovaná!!! 

VMČ Č. 7 berie na vedomie, žiada a navrhuje: 

1. 	 List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta a územného 
plánovania - Stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie - Malý prevádzkový 
objekt, Vihorlatská ul., Prešov pre spoločnosť Spartan Group, s.r.o., Prostejovská 44, 
Prešov. 
VMČ berie na vedomie. 

2. 	 List Sekcie vnútornej správy a verejných činností, oddelenie verejnoprospešných 
činností - Žiadosť o zabezpečenie opravy chodníka - prístupu do vchodov BD 
Sibírska 25-27 a do podchodu medzi vchodmi č. 27-29. 
VMČ berie na vedomie a ~iada predložit' na VMČ súpis evidovaných 
nezrealizovaných požiadaviek. 

3. 	 List Sekcie strategického rozvoja, oddelenie podnikateľskej činnosti, cestovného 
ruchu a MIe - Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 7 k žiadostiam o osobitné určenie 
prevádzkového času: 
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Bar - Herňa ELÁN CLUB, Keratsinské námestie l, Prešov - JADES s.r.o. Prešov 
-	 zmena prevádzkového času - podl'a predchádzajúceho vyjadrenia VMČ 
neodporúča prevádzkový čas z dôvodu, že objekt je situovaný v obytnej zóne 
a z dôvodu zabezpečenia nočného k1'udu po 22,00 hod pre občanov bývajúcich 
najmä v bytových domoch oproti prevádzke, 
Herňa MIRAGE, Exnárova 36, Prešov - VMČ nesúhlasí najmä z dôvodu 
ochrany mladistvých, ale aj dospelých občanov, z ktorých mnohí podl'ahnú 
závislosti práve z dôvodu existencie herní situovaných v blízkosti bytových 
domov, ako aj z dôvodu nezvyšovania ohrozenia občanov rozširovaním týchto 
prevádzok. 

4. 	 List Sekcie majetkovej a ekonomickej, oddelenie mestského majetku - Odpoveď na 
požiadavku č. 10417114 - vo veci nefunkčného novinového stánku na MHD 
Karpatskej. 
VMč berie na vedomie a žiada predložit' návrh spôsobu riešenia súčasných 
nefunkčných stavieb. 

5. 	 List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky - Odpoveď na požiadavku č. 11517114 vo 
veci preskúmania povolenia vydaného pre stavbu "Samoobslužná autoumyváreň 
a stanica LPG na Čergovskej ulici" na základe podnetu občanov v rámci mimo 
odvolacieho konania - oznámenie výsledku. 
VMč berie na vedomie a z poznanej situácie, ktorá povolením predmetnej 
stavby vznikne najmä z dôvodu znÍŽenia dopravnej bezpečnosti na cca 100 m 
úseku cesty popri Čergovskej 4-8 sa nestotožňuje ani s vydaným rozhodnutím 
Stavebného úradu mesta Prešov a ani s tým, že nadriadený odvolaci orgán 
ponechal toto rozhodnutie mesta v platnosti, 

zároveň konštatuje, že neboli doposial' obmedzené ani práce na stavbe, 
ktoré žiadali bývajúci v blízkom bytovom dome, 
VMČ dôrazne žiada, aby pri povolení a určení prevádzkového času po 
otvorení prevádzky mesto nepovolilo non stop prevádzku a prevádzkový 
čas povolilo v zmysle požiadaviek občanov, t.j. nepovolilo prevádzku 
v čase nočného pokoja po 22,00 hod do 6,00 hod. 

6a. 	List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky - Oznámenie o začatí územného konania 
pre stavbu "RS CARS - administratívne centrum" na deň 3.12.2014 
VMČ berie na vedomie a navrhuje mestu Prešov, aby pri podobných 
oznámeniach mesta prehodnotilo časový nesúlad (nemožnost' vyjadrenia sa VMČ 
k danej veci, vzhl'adom na termín zasadnutia VMČ a lehoty na vyjadrenie, resp. 
uplatnenie námietok VMČ), hl'adalo možné riešenie a o tomto informovalo VMČ 
č.7. 

VMČ vo všeobecnosti konštatuje, že pri súčasnom časovom režime vzniká časový 
nesúlad so zasadnutím VMČ (napr. zasadnutie VMČ je až po ústnom konaní), 
VMČ prakticky nemôže uplatnit' prípadné námietky ku konaniu. 
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6b. List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta a územného 
plánovania - vo veci RS Cars - Administratívne centrum ul. Pod Táborom, Prešov 
stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie. 
VMČ berie na vedomie. 

7. 	 List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky - Oznámenie o začatí územného konania 
pre líniovú stavbu "Prepojenie kotolne Sekčov K4 K SK Sekčov a rekonštrukcia 
kotolne na OST Prešov na deň 8.12.2014. 
VMČ kon§tatuje, že pri predkladanom materiáli nie je žiadna grafická 
informácia a žiada túto prikladat' ako súčasť takýchto a podobných oznámení 
VMČ Č. 7. 

8. 	 List sekcie vnútornej správy a verejných činností, oddelenie verejnoprospešných 
činnosti - Odpoveď na požiadavky: 
Požiadavka č. 12517114 - vo veci zabezpečenia údržby zelene, starostlivosti o drevíny 
a zeleň. 
VMČ považuje vyčlenenú čiastku 480000 € na údržbu verejnej zelene za 
dostatočne vysokú na zabezpečenie týchto činností a v roku 2015 žiada mesto, 
aby efektívnejšie využilo vyčlenené zdroje. 
Požiadavka č. 12817114 - vo veci úpravy, resp. výmeny oplotenia ihriska na Sibírskej 
ulici 18-24. 
VMČ konštatuje, že požiadavka je opodstatnená a žiada ju riešiť v rámci 
odstránenia závad zhotovitel'om stavby. 
Požiadavka Č. 13017/14 - vo veci rovnomerného rozmiestnenia smetných košov 
v rámci peších ťahov, detských ihrísk a vnútroblokových priestorov. 
VMČ žiada riešit' urgentne v zmysle doteraz už viackrát uplatnených 
požiadaviek. 

9. 	 List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania - vo veci stanovíska k dokumentácii pre územné rozhodnutie 
žiadateľa MA VEX - Junior - Exnárova 42, Prešov, napojenie areálu na odber eL 
eneq~ie. 
VMC berie na vedomie. 

IO. List sekcie vnútornej správy a verejných činností, oddelenie verejnoprospešných 
činností - Odpoveď na žiadosť o zabezpečenie opravy stanovíšťa kontajnerov pred 
BD a odvodnenia vnútrobloku Šrobárova 1-3. 
VMČ berie na vedomie a žiada zabezpečiť komplexnú úpravu kontajnerových 
stanovíJt' z hl'adiska priestorového usporiadania i estetizácie v zmysle 
predchádzajúcich požiadaviek VMČ. 
Podobne žiada komplexne zmonitorovaf a riešit' revitalizáciu zelene. 

l L List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky - Oznámenie o začatí kolaudačného 
konania a nariadenie ústneho pojednávania na deň 17.12.2014 pre stavbu 
Samoobslužná autoumyváreň na Ul. Čergovskej v Prešove. 
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VMC berie na vedomie s tým, že argumenty a vyjadrenia VMC neboli vzaté do 
úvahy a je za to, že mesto by malo profesionálne hájiť záujmy l'udi. 

12. 	 List Mestskej polície Odpoveď na požiadavku č. 127/7/14 - vo veci zjednania 
nápravy a vykonania konkrétnych krokov k vykoseniu súkromných pozemkov 
v zmysle zákona. 
VMC berie na vedomie informáciu k riešeniu kosenia pri objekte RŠM a ústnu 
informáciu p. Kmeca o stanoviskách Okresného úradu Prešov, odboru 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prirody a vybraných zložiek 
životného prostredia vo veci výskytu invázneho druhu rastliny. 
VMC konštatuje, že plocha pri HŠM nebola v roku 2014 ani raz vykosená, 
opätovne urguje vykosenie tejto plochy a zároveň žiada informovat' VMC o tom, 
ako správny orgán rozhodol o vyrubení a výške pokuty. 

13. List Sekcie strategického rozvoja, oddelenie investičnej výstavby - Odpoveď na 
požiadavku Č. 99/7/14 - vo veci riešenia prístupovej plochy pre vozidlá MHD na 
zastávke Karpatská pri NS BILLA a na zastávke Jurkovičova (pri poliklinike). 
VMč berie na vedomie a upozorňuje, že z hl'adíska včasnej pripravy 
dokumentácie stavieb je potrebné veci riešit' v predstihu, t.j. zabezpečit' 

v dostatočnom predstihu spracovanie dokumentácie k stavbám, tak aby nebola 
brzdená samotná realizácia stavieb. 

14. List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie dopravy, energetiky a životného 
prostredia Odpoveď na požiadavku Č. 109/7/14 - vo veci predloženia návrhu mesta 
VMC Č. 7 na možné využitie územia pri budove Bytového družstva v súvislosti 
s rozšírením parkovacích plôch. 
VMC berie na vedomie a žiada spracovat' dokumentáciu k príprave a realizácii 
stavieb + predložiť situáciu k riešeniu a o výsledku informovat' VMČ. 

15. List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie dopravy, energetiky a životného 
prostredia - Odpoveď na požiadavku Č. 122/7114 - vo veci informovanosti VMC Č. 7 
o výsledkoch zisteni po začati novej vykurovacej sezóny. 

VMČ berie na vedomie. 


16. List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie dopravy, energetiky a životného 
prostredia - Odpoveď na požiadavku Č. 121/7/14 - vo veci osadenia spomaľovacieho 
retardéra na ceste medzi vchodmi na Sibírskej ulici 23 a 25. 
VMČ berie na vedomie a žiada príslušný útvar, aby spracoval návrh dopravného 
značenia a následne vykonal jeho realizáciu. 

V Prešove dňa 9.12.2014 

Zapísala: 

PhDr. Eva Sirotňáková 
 ~~"-----C 

Ing. Stanislav Kahanec 
predseda VMC č. 7 
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