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Mesto Prešov 

ZÁPISNICA 

08.01.2015 Cr,l••pl'.: 

Dn!lo; 
Pritomní: podľa prezenčnej Iistinv 

Výbor v mestskej časti Č. 7 (d'alej len "výbor") v úPlnom\1g~filč~vOili~ho·ČI~nOVk'.l~;t 
podľa prezenčnej listiny v úvode svojho zasadnutia: 

L 	 zvolil v súlade s § 27 ods. 4 Statútu mesta Prešov na návrh členky výboru PhDr. Marcely 
Holingovej za svojho predsedu Ing. Stanislava Kahanca, pričom zaň hlasovali 4 členovia 
výboru a l člen sa hlasovania zdržal, 

2. 	 žiada v súlade s § 27 ods. IO Štatútu mesta Prešov prednostu Mestského úradu v Prešove, 
aby od najbližšieho zasadnutia výboru určil sekretára výboru (zamestnanca Mesta 
Prešov), ktorý bude vykonávať organizačno - technické zabezpečenie výboru počas jcho 
zasadnutí, 

3. 	 žiada prednostu Mestského úradu v Prešove, aby od najbližšieho zasadnutia výboru 
zabezpečil účasť zamestnancov Mesta Prešov vecne príslušných organizačných IÍtvarov 
Mestského úradu v Prešove na celom zasadnut! výboru, tak aby ich zloženie 
zodpovedalo doterajšiemu zloženiu zástupcov organizačných útvarov Mestského úradu 
v Prešove a Mestskej polície v Prešove na zasadnutiach výboru, 

4. 	 určuje s ciel'om efektívneho priebehu schôdze výboru a umožnenia všetkým občanom 
predniesť svoje návrhy a požiadavky, že maximálny časový limit na vysllÍpenie I občana 
bude 5 minIÍl, ak výbor v konkrétnom prípade nerozhodne inak. 

Výbor sa oboznámil s predloženým písomným návrhom na určenie názvov ulíc, ktoré 
predložilo oddelenie služieb občanom Mestského úradu v Prešove, pričom žiada aby tieto názvy 
ulíc boli prehodnotené a zároveň prekonzultované s predsedom výboru. 

Výbor zobral na vedomie predložené stanovisko Spravbytkomfortu, a.s. zo dňa 26.11.2014, 
ev.č. 151885/2014 vo veci vibrácii na Karpatskej 6 v Prešove (ALesňáková). 

Následne Ing. Stanislav Kahanec, predseda výboru privítal prítomných občanov a predstavil 
im prítomných členov výboru, pričom zároveň informoval o maximálnom časovom limite na 
vystlÍpenie l občana. 

Ing. Stanislav Kahanec, predseda výboru podrobne informoval prítomných o nim vznesenej 
pripomienke v rámci kolaudačného konania týkajúceho sa výstavy samoobslužnej autoumyvárne 
na Čergovskej ulici v Prešove, pričom poukázal na výstavbu stanice LPG a plničky fliaš 
v rozpore s projektovou dokumentáciu a zároveň upozornil v tejto súvislosti na zhoršenie 
dopravnej situácie, rušenie nočného kľudu a rovnako aj predniesol výhradu k 
24 hodinovej prevádzke tejto autoumývame. 

Požiadavky občanov prítomných na zasadnutí výboru: 

Viliam Fecko, 
žiada v mene dotknutých obyvateľov mesta obmedzenie prevádzkových hodin 
samoobslužnej auto umyvárne na Čergovskej ulici v Prešove tak, aby prevádzkový čas 
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samoobslužnej autoumyvárne na Čergovskej ulici v Prešove bol určený primerane 
v zmysle žiadosti, ktorú už doručil Mestu Prešov S ohľadom na tú skutočnosť, že ide 
o polopriemyselný objekt, 

žiada aby stavebný úrad riešil výstavbu samoobslužnej autoumyvárne na Čergovskej ulici 

v Prešove (plničky fliaš), ktorá bola zrealizovaná v rozpore s projektovu dokumentáciu, 

zároveň upozornil, že v tomto prípade nebolo dané súhlasné stanovisko príslušného 

orgánu na úseku ochrany pred požiarmi a na úseku ochrany hygieny a verejného zdravia, 

pričom opakovane vyjadril nesúhlas so stavbou samoobslužnej autoumyvárne na 

Cergovskej ulici v Prešove a navrhuje jej premiestnenie. 


Alojz Jusko, ;' .. _ 
vyjadril podporu všetkým požiadavkám predneseným predrcčníkom Viliamom Feckom, 
Čergovská 6, Prešov zastupujúcim dotknutých obyvateľov vo veci výstavy 
samoobslužnej autoumyvárne na Čergovskej ulici v Prešove 

Výbor podporuje požiadavku občanov týkajúcu sa určenia vhodného prevádzkového 
času samoobslužnej autoumyvárne na Čergovskej ulici v Prešove a zároveň žiada, aby 
Mesto Prešov pri určení prevádzkového času prihliadalo na všetky skutočnosti súvisiace 
s prevádzkou tejto samoobslužnej autoumývarne v záujme dotknutých obyvatel'ov. 

Výbor vyjadruje znepokojenie nad tým, že samoobslužná autoumývareň na Čergovskej 
ulici v Prešove (zrealizovaná aj plnička fliaš) je postavená v rozpore s projektovou 
dokumentáciu a žiada Mesto Prešov ako stavebný úrad v rámci výkonu štátneho 
stavebného dohl'adu o prešetrenie tejto skutočnosti. 

Jozef Kasper, . 
upozornil na nefunkčný novinový stánok na autobusovej zastávke ul. Karpal~ká v 
Prešove pred budovou Spravbytkomfortu, a.s., pričom tento stánok narúša vzhl'ad mesta, 
upozornil na malý objem smetných košov rozmiestnených v okolí Sibírskej ul. a pod. na 
Sekčove, pričom sú nedostatočne vypráz.dňované, preto žiada o ich výmenu za 
objemnejšie, 
nesúhlasí S nonstop prevádzkou Herne Miraš pri prevádzke Rafaello na Jurkovičovej ul. v 
Prešove a zároveň považuje za nevhodné, aby takéto herne boli prevádzkované na území 
mesta Prešov. 

Výbor žiada Mesto Prešov aby preverilo vlastnícke vzt'ahy vo veci nefunkčného stánku 
na autobusovej zastávke ul. Karpatská v Prešove pred budovou Spravbytkomfortu, a.s 
a informovalo ho v tejto veci. 

Výbor informoval prítomných o svojom negatívnom stanovisku k prevádzke Herne 
Miraš, ktoré už vyjadril v predchádzajúcich zápisniciach a žiada Mestský úrad v Prešove, 
aby preveril právny stav vo veci možnosti regulácie (zákazu prevádzky) herní zo strany 
Mesta Prešov na jeho území. 

Bohuslav Lukáč, 
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upozornil na neznesiteľnú dopravnú situáciu na Šalgovíku, nakoľko cez ul. Sekčovskú 
a Bažantiu jazdia ťažké nákladné vozidlá a kamióny smerom na obec Teriakovce a žiada 
mesto o riešenie tohto stavu, 
napr. umiestnením vhodného dopravného značenia, ktorým sa týmto vozidlám zakáže 
vjazd, resp. o umiestnenie retardéru. 

Výbor žiada Mesto Prešov aby v záujme dotknutých obyvateľov riešilo prejazd ťažkých 
vozidiel ce-z 
ul. Sekčovskú a Bažantiu s del'om zlepšenia tejto dopravnej situácie umiestnením 
vhodného dopravného značenia, resp. retardéru. 

V Prešove dňa 08.01.2015 

Zapísal: 

JUDr. Boris Gleza, právnik 

Mestský úrad v Prešove '\ 


L?ie~ 6;;3?q;~<:.c___ 

Ing. Stanislav Kahanec 

predseda 


výboru v mestskej časti č. 7 
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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI Č. 7 


Zápisnica z voľby predsedu Výboru v mestskej (!1IlIf;i i!. 7 a ude.la sekretára 


I. 

Deň konania usadnutia: 8.1.2015 
Prltomnf; členovia Výboru v mestskej časti č. 7 podľa prezenčnej listiny 

IL 
Vol'ba predsedu 

I./('f:' /'rlN /.ŕ~ 'l-V /:#H#/1/eť!..-Kandidáti na funkciu predsedu: .......;? ......................H u .
..................... ••••••••••• , ......................... 


mll.llovallie za jednodivýeh ka.didátov: m. 

7. i~ezv;r a me~~: ...~:...ť.r1:.'!:.(,.ť.f: ~~.......!..~~~~~a
........... proti ............... zdržal sa; .....1.., nehlasoval: ... l:f.:'......... . 


8. 	 Priezvisko a meno: ............::::................................................................... 

za: ............. proti: ................. zdržal sa: ........... , nehlasoval: ................. . 


IV. 
za predsedu Výboru v mestskej i!asti a. 7 je zvolený: 

·..······..···tJ·~····all../!.?r!.:.~..?!:.!::..........!.{f..-:r.1.::1!..~~.............. .................. 

V. 

U rl!enie sekretára 

éleBe~fia M ss"rldál:a '!ýbQRl '/1M6tS~ šaIlI;i ~ujú: ....................................... , 

posl_ Mestského zastupl1el stva mesta Plclov.· 


V'Výbor v mestskej časti žiada prednostu Mestského úradu v Prešove určiť sekretára výboru 

v mestskej časti č, 7.· 


VL 
Zápisnlea boja i!lenml Výboru v mestskej časti/!. 7 prel!ftaaá a uznaná za sprá:lí. 

~ 

~~.lI'Q (..;> UUff_'PH 

......................u .....u ...*n.....~ ••u ....... 


Zapísal: :::.f!!.(?t:..,..€:f:!!.?.1::,C#--1J 
• Nehodill()e sa prečlarkmte /P'" / 


