
Výbor v mestskej časti č. 5: Solivar - Sol'ná Baňa - Šváby 
Kultúrne zariadenie PKO, Švábska ul. č.27, Prešov· Solivar 

dňa 02.02.2015 (pondelok) o 18.00 hod. 

Zápisnica č. 2 - 5/2015
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Program: 1. Otvorenie a privítanie hostí ~1:rii.:.'!'._._~_._~.~J !1":.'.'* l 
2. Vol'b~ predsedu Výboru v mestskej ~ti~. 5 l ,,,,,,tfi' ;;,;, ",""! p';') O/-:Z dJf.19t[--'
3. Určeme sekretára Výboru v mestskej časti č. S·····------·...·l::l..'l.-L- ~ 
4. Stanoviská Výboru mestskej časti Č. 5 a Mestského úradu v Prešove . 
5. Prijímanie občanova vybavovanie ich požiadaviek 
6. Záver 

K bodu 1: Otvorenie a privítanie hostí 
Zasadnutie otvorila JUDr. Beáta Findišová, poverená zamestnankyňa Msú v Prešove a to 

z dôvodu, že v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 3012015 

z 26.1.2015 na zasadnutí Výboru v mestskej časti Č. 5 (ďalej len "VMČ") je nevyhnutné 

kreovať orgány Výboru v mestskej časti č. 5 Solivar - Soľná Baňa - Šváby. 


K bodu 2: Vorba predsedu Výboru v mestskej časti č. 5 

Predsedom VMČ sa stal v súlade s § 27 Štatútu mesta Prešov Mgr. Peter Krajňák, ako 

člen VMČ, ktorý vo voľbách poslancov do mestského zastupiteľstva získal najvyšší počet 

hlasov vo volebnom obvode č. 5. Zápisnica z voľby predsedu je prílohou tejto zápisnice. 


K bodu 3: Určenie sekretára Výboru v mestskej (iasti (i. 5 

Sekretára členovia VMČ neurčili spomedzi seba, predseda VMČ žiada prednostu MsÚ 

určiť sekretára. Zápisnica o určení sekretára je prílohou tejto zápisnice. 


K bodu 4: Stanoviská Výboru v mestskej časti (i. 5 a Mestského 
úradu v PreAove 
Predseda VMČ Mgr. Peter Krajňák predložil občanom VMČ č. 5 doručené stanoviská 

a požiadavky Mestského úradu v Prešove. Ing. Ľudovít Malaga predložil informácie 

k jednotlivým aktivitám, ktoré sa vykonali, alebo sa vykonávajú v úzenmom obvode 

VMČ Č. 5. Zároveň informoval prítonmých o priebehu a o uzneseniach ostatného 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešova fmančných sumách schválených pre 

VMČ Č. 5 v rozpočte na rok 2015. 
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Stanovisko VMČ č. 5 k zámeru VÝstavby: 

Výbor mestskej časti Č. 5 k predloženému zámeru výstavby nového predajného priestoru 

na Švábskej ul. - výstavba nového predajného priestoru po južnej strane jestvujúceho 

objektu bývalých verejných WC (pozemok parc. č. 2861/119 a2861/120 k.ú. Solivar) 

vydáva nesúhlasne stanovisko. 
Odôvodnenie: žiadateľ v minulom období začal rekonštrukciu predmetného objektu na 
Švábskej ul. bez povolenia MsÚ v Prešove a predložená žiadosť s dokumentáciou 
neuvádza konkrétny druh prevádzky. 

Požiadavka VMČ č. 5: žiada MsÚ o preverenie informácie na SVP š.p .. odštepný závod 
Košice. Povodie Hornádu a Bodvy o ďalšej etape (harmonograme) čistenia Soľného 
potoka na úseku pretekajúcom k. ú. Solivar v roku 2015 až 2018 a pláne jeho údržby. 

K bodu 5: Prijímanie občanova vybavovanie Ich požiadaviek 

p. Jozef Weber. 

- má záujem o informáciu kol'ko stojí mesto Prešov Mestská polícia v Prešove; 

konštatoval, že je rozčarovaný, že daň z nehnuteľnosti oproti predchádzajúcim rokom 

stúpa a odvolal sa na informácie poslanca PaedDr. Miroslava Benka, že na Mestskom 

úrade je nadstav zamestnancov o minimálne 60 osôb. 

Odpoveď poskytol: príslušník MsP v Prešove Ladislav Kmec 


p. Mário MBenko 

- požiadal o úpravu časti ulice Na Brehu (úzka spojnica na ul. Pod Hrádkom), pričom 


konštatoval, že je v zlom stave, je tam veľa náletových drevín, hromadí sa odpad; 

informoval, že so susedom svojpomocne orezuje prečnievajúce konáre a strmé brehy 

ulice čist! od náletových drevín, ale je tam potrebný radikálnejší zásah. 

Odpoveď poskytol: predseda VMC Mgr. Peter Krajňák 


p. Eva Vojteková' 

a) požiadala zabezpečiť pre obyvateľov tejto oblasti automat na lístky MHD a to 

smerom na Delňu, hlavne v letnom období je veľa cestujúcich a v okolí nie je 

priležitosť na zaobstaranie si cestovných lístkov; 

b) požiadala, aby členovia VMC pomohli zabezpečiť bankomat, najlepšie z VÚB 

a umiesťniť ho napríklad do predajne Agromilku. 


p. Peter Fabián_ 

a) žiada zabezpečiť odpratávanie snehu asi pred 20 domami na tejto ulici, pretože 

odhrňovač snehu sa pred mostom otočí a ďalej v odhŕňaní snehu nepokračuje; 


b) žiada zabezpečiť odkanalizovanie Jiráskovej ulice v časti za potokom (tzv. "slza"), 

pretože je to zabezpečené len prostrednictvom trativodu; 

c) verejné osvetlenie, teda tretia lampa od mosťu celú noc len bliká a je to nepríjemné; 

žiada odstrániť závadu. 


p. Pavol Straka 
a) žiada, aby sa na najbližšom zasaClnutí VMC riešila otázka výstavby futbalového 

štadióna; 

b) navrhuje, aby VMC urobil plán investícií do roku 2018 a aby sa tam zahrnuli 

požiadavky občanov; 
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c) žiada odpoveď, prečo v zimnom období nie je odpratávaná od snehu ul. Kraskova 
a to v hornej časti od napojenia na ul. Ľ. Podjavorinskej; 

Poskytnutá InformácIa pre obt!anov: 

Ku kruhovému objazdu pri ZVL: 
Predseda VMC informoval o výsledku rokovania so zhotovitel'om kruhového objazdu 
pri ZVL (zhotoviteľ: firma HANT BA DS, a.s. & ANIK, Považská Bystrica; investor: 
Slovenská správa ciest, Bratislava), vo veci výtlkov a zabezpečenia prechádzania 
chodcov. Prechod pre chodcov bude v budúcnosti riešený podchodom pod mostný 
objekt a do skončenia tejto stavby pripravuje zhotoviteľ dočasné riešenie. 
K predmetnému problému a požiadavke pána Pavla Straku sa konalo stretnutie 
2.2.2015 priamo na stavenisku. Výtlky sa riešia každodennou kontrolou a úpravou 
cestného povrchu. O výsledku ďalšieho rokovania budú obyvatelia informovani na 
najbližšom zasadnutí. 

K vÝstavbe obchodného domu Billa na sídlisku Šváby: 
Predseda VMČ informoval, o doručenej žiadosti z MsÚ, aby sa VMČ č.5 vyjadril 
k zámeru pre výstavbu predajne Billa s parkoviskom na ul. Švábskej (na voľnom 
priestranstve pri KPC sv. Jána Pavla IL). Informoval, že prípadná výstavba si vyžiada 
zmenu Územného plánu mesta Prešov. Samotná výstavba by zasiahla dnes 
nezastavané územie, skomplikovala dopravu a pravdepodobne by nastal problém 
s parkovaním. Tento zámer poslanci za VMČ č. 5 nepovažujú za najlepší, pričom 
s týmto predbežným stanoviskom súhlasili aj prítomní občania. Poslanec Miroslav 
Benko zásadne nesúhlasí s výstavbou tejto predajne; poslanec Ľudovít Malaga 
podotkol, že zmena územného plánu zasiahne len parkovacie miesta a vyzval ľudi, aby 
prejavovali záujem, ak bude navrhovaná zmena územného plánu a aby sa zapojili do 
pripomienkového konania. Predseda informoval, že Rímskokatolícky farský úrad 
v Prešove - Solivare mal v minulosti záujem vybudovať na tejto ploche športový areáL 
Poslanec Stanislav Ferenc ozrejmil sitnáciu, že farský úrad predal tento pozemok, ale 
nie na zámer výstavby tejto obchodnej siete. VMČ č. 5 sa k tejto aktivite vráti a 
prerokuje na marcovom zasadnutí. 

K bodu 6: Záver 

V závere predseda VMČ informoval prítomných o pravdepodobnej zmene termínu 
najbližšieho zasadnutia VMČ, ktoré by v normálnom termíne malo byť v pondelok 2. 
marca 2015. Pravdepodobne dôjde kjeho posunu na termín 9. marec 2015 so 
začiatkom o 18.00 hod. v zariadení PKO, Solivarská ul. 80. Odporúča prítomným 
sledovať tlač a webovú stránku mesta Prešov. Všetkým prítomným poďakoval za 
účasť a ukončil zasadnutie. Zasadnutie ukončené o 20,30 hod. 

Zapísala: JUDr. Beáta Findišová, MsÚ prešov(j;;>c:ť.e './.,--

Príloha: 

Ix Zápisnica z vol'by predsedu a určenia sekretára 
 1A,:y!'~V Prešove, 6.2.2015 

predseda VMC Č. 5 
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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI Č. f, 


Zápisnica z vol'by predsedu Výboru v mestskej časti Č. I a určenia sekretára 


Deň konania zasadnutia: - 2. FEB. 2015 
L 

Prltomn{: členovia Výboru v mestskej časti Č. l podľa prezenčnej listiny 

II. 
Voľba predsedu 

Kandidáti na runkciu predsedu: .....H1.'......?.f.:.f.0.:...r....(.y.!Lc:!~L ........................ 

-


III. 
Hlasovanie za jednotlivých kandidátov: 

I. PrI~zvlko a men.~: ..=Kr.::~.ii..~/;,.......ľ{;.I-t;f:..f.../!.J.C:..... 

Za............. , protI ................. , idrŽaI sa ............ , nehlasoval: ................. . 


2. 	 PrIezvisko a meno: ...................... : ............................................................ .. 

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


IV. ~/_/ 
Za predsedu Výboru v mestskej častič.5je_lcollý· S'i.,- 5:f.fvq f;/i!h ,/Vl'P'l' 

...................... j{#.t:::.....ľ..~:!..·e:.......K~.:~~'i.f;...................................................... 

V. 

Určenie sekretára 

Clenovia za sekretára výboru ~kej časti určujú: ...........:::=::.................... 

poslanca Mestského zaslJ.lPlťéfstva mesta Prešov. • 


Výbor v mestskej časti žiada prednostu Mestského úradu v P~ove určiť sekretára výboru v mestskej časti 
č.!;' 

VL 

Zápisnica bola členmi Výboru v mestskej časti č. "prei!(taná a uzn~. 


,{.<.«7 _' 
....··....··77......·~.·.·.·..........·........


~1 ~c.-~'" ..···..·i·..~l:.':.ľ.:.L........ 


Zapísala: JUDr. B~ta ~indišová _______ 

• Nehodi.ce s. prečI~dA j7 
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