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Požiadavky zo zasadnutia VMČ Č. 5 - zo dňa 12.1.2015 
Zápisnica VMČ Č. 5 bola na MsÚ doručená dňa 19.1.2015 
Požadovaný dátum zaslania odpovedí na požiadavky 18.2.2015 

Požiadavka č. l/S/IS - vo veci zriadenia športoviska "workout" na vol'nej ploche pri ZŠ 
Važecká, na Šváboch. 

Pán Gorecký, .. C' - predložil požiadavku na zriadenie športoviska 
"workout" na vol'nej ploche pri ZS 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 porovnatel'né športovisko už zriadilo. 
Požiadavka odstúpená vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka č. 2/5/15 - vo veci prešetrenia revitalizácie ihriska pri Tajchu. 
Pán Pavol Straka: . - žiada prešetriť revitalizáciu ihriska pri Tajchu, je 

presvedčený o tom, že pri realizácii tohto projektu dochádza k páchaniu trestnej činnosti. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka č. 3/5/15 - vo veci vyčlenenia finančných prostriedkov na výstavbu 
cintorína. 

Pán Pavol Straka . . l - 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. Kra;ňak informoval, že na prvotné úpravy v rámci výstavby cintorína je 
v návrhu rozpočtu plánovaných 100 000, - eur. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii strategického rozvoja MsÚ 
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Požiadavka Č. 4/5/15 - vo veci doriešenia dopravnej situácie na Kysuckej ulici. 
Pán Vladirrúr Lipka, poukázal na nevyhnutnosť doriešenia dopravnej 

situácie na Kysuckej ulici a v záujme pritiahnutia mladej generácie k aktívnej účasti na riešení 
problémov mestskej časti zvážiť možnosť informovať o aktivitách v mestskej časti na 
facebooku. 
K informovanosti a zverejňovaniu informácii sa vyjadrili poslanci Ing. Malaga a Mgr. Ferenc 
a zverejňovanie materiálov na www. presov.sk považujú za dostatočné. 

Pán Peter Bučko, ll. . . : II - vyjadril sa k spomaľovačom na Kysuckej ulici, 
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 Kysuckej ulici 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 ulici. nemajú projektovú 
dokumentáciu. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka Č. 5/5/15 vo veci poskytnutia finančnej dotácie na zabezpečenie festivalu 
paličkovanej čipky. 

Pani Barbora Šimková, _ - v mene spolku, ktorý sa venuje 
sol'nobanskej 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 informoval 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 eur. 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 podujati 
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. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii sekcia strategického rozvoja MsÚ 
v súčinnosti so sekciou majetkovou a ekonomickou MsÚ 

Požiadavka č. 6/5/15 - vo veci neudržiavanébo cbodníka smerom ku konečnej zastávke 
MHD Solivar. 

Pán Filip Žulka, . - poukázal na to, že chodllik smerom ku konečnej je 
neudržiavaný, odporúča využiť pracovníkov na VPČ. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 
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Požiadavka č. 7/5/15 - vo veci rozšírenia mostu a rekonštrukcie chodníka na 
Zlatohanskej ulici. 

Pán Filip Žul ka, - o - na Zlatobanskej ulici - je potrebné rozšíriť most, 
chodník je úzky, níe je bezbariérový, je potrebné ho zrekonštruovať. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka Č. 8/5/15 - vo veci prevzatia do správy mesta chátrajúce národné kultúrne 
pamiatky v Solivare. 

Pán Filip Žulka, - - - na Zlato banskej ulici - koniareň, navrhuje rokovať 
s PSK o možnostiach rekonštrukcie. Národné kultúrne pamiatky chátrajú, bolo by dobré, ak 
by tieto prevzalo do správy mesto. 
Ing. Malaga, Mgr. Ferenc. PaedDr. Benko koniareň je majetlwm PSK, NKP sú v správe 
Technického múzea v Košiciach. Doterajšie rokovania s týmito inštitúciami, alw aj 
s ministerstvom kultúry, vo veci prevzatia správy neboli úspešné. 
Požiadavka odstúpená na vedomie sekcii majetkovej a ekonomickej MsÚ 

Požiadavka čo 9/5/15 - vo veci futbalového štadiónu v Solivare. 
Pán Filip Žulka, - opätovne žiada mesto o futbalový štadión, navrhuje 

rokovať s PSK. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka Č. 10/5/15 - vo veci nedokončeného detského ihriska na konečnej zastávke 
MHD. 

Pán Filip Žulka, detské ihrisko pri konečnej je nedokončené, je tam 
navezený odpad, nie je upravené. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka čo 11/5/15 - vo veci osadenia odpadkových košov na Kysuckej ulici pri 
zastávkach MHD. 

Pán Peter Bučko, - poukázal na to, že na Kysuckej ulici níe sú 
odpadkové koše, žiada mesto o ich osadenie v záujme udržania poriadku. 
Na túto požiadavku reagoval poslanec Ing. Malaga. ktorý informoval. že lY A WK na Kysuckej 
ulici pripravuje na základe zmluvy s mestom Prešov osadenie zástav. nike MHD v úseku pred 
križovatlwu Kysucká - Smetanova v smere na sidi. Sekéov a zároveň požiadal MsÚ mesta 
Prešov o umiestnenie odpadlwvých lwšov na Kysuckej ulici pri zastávkach MHD. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii majetkovej a ekonomb:kei MsÚ 
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JUDr. Beáta Fidišová 
poverená riadením oddelenia manažérstva kvality 

a právnych služieb MsÚ 

Spracovala: Iveta Fecková 
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