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Výboru v mestskej časti č. 2, ktoré sa kJnäl(f(rň1ŕOS;:O,2:2015 -~-,~-:':'.____....L~.J 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Výbor mestskej časti otvoril a viedol Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ, ktorý 

v úvode privítal prítomných občanov, poslancov, zamestnancov MsÚ a oboznámi l ich s došlými 

odpoveďami na požiadavky VMČ, vyjadreniami a stanoviskami . Taktiež navrhol , že od 

najbližšieho zasadnutia VMČ (marec) budú občania svoje diskusné príspevky prednášať na 

základe poradia v prezenčnej listine. 


Predseda VMČ oznámil prítomným, že na úradnej tabuli mesta a internetovej úradnej tabuli 

mesta je zverejnená verejná vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky č. 0270812015/C212-SCDPKJ02885 zo dňa 19. 1. 2015, ktorou sa 

oznamuje začatie stavebného konanie na stavbu "Dial'nica Dl Prešov západ - Prešov juh". 

Vyhláška bola vyvesená 23, 1. 20 15 ajej kópia bola na nahliadnutie prístupná počas zasadnutia 

výboru. Predseda výboru prítomným oznámil, že do dokumentácie pre stavebné povolenie je 

možné nahliadnuť aj na Oddelení hlavného architekta a územného plánovania na Mestskom 

úrade v Prešove, 


Informácia o splneni požiadaviek zo zápisnice č. l (8. 1,2015): 

Požiadavka č. l - splnená (vyriešená) 

Požiadavka č . 2 - nesplnená (nemá výsledok) 

Požiadavka č. 3 -

Požiadavka č. 4 - splnená 

Požiadavka č , 5 - splnená 

Požiadavka č, 6 - zodpovedané na zasadnutí VMČ dňa 5.2.2015 (dielo má byť ukončené do 24 

mesiacov) 

Požiadavka č. 7 - nesplnená 

Požiadavka Č. 8 -

Požiadavka Č. 9 - nedoručená odpoveď 


Požiadavky občanov z VMČ č. 2 

Požiadavka Č. IO: 
p. Tomáš Sabol, ' ~. _ ___ _ H' _ _ 

Na základe prijatého stanoviska VMČ dňa 5.2.2015 k žiadosti B/18140/2013 (Ing. arch. 


Krištof) - IBV Bachingerovka - ul. Čerešňova v Prešove, stavebný objekt SO 02 

Komunikačné napojenie sa pán Sabol dostavil na zasadnutie VMČ, aby vysvetl il a objasnil 


obyvateľom a VMČ svoj zámer. 

Ing. arch. Vladimír Kriš tof. SSÚaU, odd. HAMa ÚP MsÚ v Prešove 

F - MsÚ/SP-O 1/26/1 
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Pán Krištof vysvetlil, že stavebník reagoval na požiadavky, ktoré VMČ prijal vo svoJom 
stanovisku zo dňa 5.2.2015 . 

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ é. 2 

Vysvetlil, že stanovisko VMČ ma len odporúčací charakter a zdôraznil, že sa nevyjadrujeme 
z hľadiska odbornosti. 

Mgr. Jaroslava Kutajová 

Čo ak o rok príde zas niekto, že si tam chce postavil' domček a o rok opät' niekto. 

Ing. Darina Sýkorová, SSÚaU. odd. DEaŽP MsÚ v Prešove 
Bolo dané do podmienky, aby sa správca komunikácie vyjadril, či bude vyhovovať táto 

komunikácia na takúto záťaž. Treba nájsť kompromis lebo je to lokalita určená na výstavbu. 
p. Šperling, 

Komunikácia, resp. spojnica medzi ul. Petäfiho a Sázavského nie je prispôsobená prejazdu 

veľkých a ťažkých áut, šírka cesty nemá parametre preto tam boli osadené zakazové dopravné 

značky. 


p. Danka Bulíková, , 


Upozorni la na to, že ten kopec je v zosuvovom pásme. 


Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ é. 2 


Výbor žiada do najbližšieho ďalšieho zasadnutia preveriť a na zasadnutí výboru ústne, 

prípadne aj prinesením dokumentácie a rozhodnutia, informovat' o dôvodoch osadenia 

zákazových dopravných značiek na ulici Bacllingerovka, v úseku medzi uL Petofiho 

a Sázavského. 


Výbor žiada, aby bola požiadavka výboru príslušným oddelením mestského úradu vzatá na 
vedomie, bez nutnosti vypracovania písomnej odpovede. 

Požiadavka Č. ll: 

p, Fedorová, 

- Poukázala na ul. Pod Kamennou Baňou, ktorá je nedokončená a sústavne zaplavovaná. Pýta sa, 

či sa plánuje v budúcnosti s touto cestou niečo robiť a či tam bude nejaké miesto na parkovanie. 


Máme tam záhradu a máme problém sa na ňu dostať. Cesta je rozbitá a chodník zarastený (vid' 


fotodokumentácia - príloha č. 1-3). 


-Požiadavka, aby na ul. Pod Kamennou baňou bol pristavený vel'kokapacitný kontajner 


z dôvodu, že sa tam vynáša odpad. 


Ing. Darina Sýkorová, SSÚaU, odd. DEaŽP MsÚ v Prešove 

Firma Hant používa túto komunikáciu na prejazd svojich áut a mala by ju dať do poriadku. 


Ing. Richard Drutarovský. predseda VMČ č. 2 


• 	 Výbor žiada do najbližšieho zasadnutia preveriť a na zasadnutí výboru ústne 
informovať o tom, aké sú povinnosti firmy Hant v udržiavaní čistoty a zjazdnosti 

a ústne informovala na najbližšom zasadnutí výboru (p. Sýkorová), 

• 	 a taktiež, aby odd. VPČ zabezpečilo v najbližšom termíne rozostavovanie kontajnerov aj 

pristavenie kontajnera v predmetnej lokalite (na ul. Pod Kamennou baňou). 

F -	 MsÚ/SP-O 1126/1 
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Výbor žiada, aby bola požiadavka výboru príslušným oddelením mestského úradu vzatá na 
vedomie, bez nutnosti vypracovania písomnej odpovede. 

Požiadavka Č. 12: 

p. Anna Heribanová, 
-V tomto období napadalo veľa snehu - odhŕňač, ktorý jazdí po chodníku a taktiež odhŕňa sneh 

na zastávkach MHD odhrnie sneh po hranu chodníka, resp. zastávky, ktorý tam zostáva. Pri 

vystupovaní z autobusu je potom problém vystúpil' na zastávkovú plochu, pretože sú tam kopy 

snehu. 

Ing. Miroslav Vrbenský, SVSaVČ, odd. VPČ 
Mesto v rámci svojich možností rieši tento problém - občania na VPP čistia tieto plochy. 

-Na ulici Obrancov mieru (pred č. 58) ešte v minulom roku bolo niečo robené na komunikácii. 

Buď sa tam robí preliačina alebo je tam zle osadený poklop - má to za následok , že 

prechádzajúce autá prechádzajú po nerovnom teréne a veľmi to búcha. 

Ing. Miroslav Vrbenský, SVSaVČ, odd. VPČ MsÚ v Prešove 
Odpovedal, že VVS, a.s. o tomto probléme vie . 

Ing. Richard Dru/arovský. predseda VMČ č. 2 

Výbor žiada o písomné stanovisko: Aby úrad vyzval správca kanalizácie o stanovisko k tejto 
problematike poklopov po celej dížke na ul. Obr. mieru (nie len pred domom č. 58, ked'že 
obyvatelia sa st'ažujú na buchajúce poklopy v celej dížke ulice) - kedy to chcú dat' do 
poriadku, a aby bola kópia stanoviska správcu kanalizácie bola následne doručená VýbOr/L 

Požiadavka Č. 13: 
.. -_.. ' p. Ján Dobák, ;C . 

- Ľavý chodník v smere toku Torysy je v hroznom stave, v úseku od mosta Požiarnická po lávku 

ku Zimnému štadiónu. Pravý chodník je krásny. 

- Prístup na most na ul. Levočská - po daždi je na moste množstvo vody. Tí, ktorí idú po 

chodníku často bývajú ostriekaní idúcimi autami. 

Ing. Darina Sýkorová, SSÚaU, odd. DEaŽP MsÚ v Prešove 
Odpovedala, že stavba ,,1/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, križovatka, most", ktorú bude 

realizoval' SSC, a.s. je v stavebnom konaní a stavba by sa mala začal' realizoval' v tomto roku. 

Taktiež oboznámila občanov s tým, že doprava nebude presmerovaná a riešené to bude tak, že pri 

výstavbe budú autá jazdil' po moste po jednej strane (nerekonštruovanej) a po rozšírení sa 

doprava pustí na zrekonštruovanú čast' mosta a začne sa s opravou starej časti. 

Téma bola uzatvorená v diskusii na zasadnutí výboru. Výbor žiada, aby bola požiadavka.' 

o na rekonštrukciu "ľavého chodníka'! na brehu Torysy v úseku od mosta Požiarnická 
po lávku ku Zimnému štadiónu, 

vzatá na vedomie príslušným oddelením mestského úradu, bez nutnosti vypracovania 
podrobnejšej písomnej odpovede. 

F - MsÚ/SP-O 1/26/1 
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Požiadavka Č. 14: 
p. Gabriela Liberová, .. . - -


Požiadavka na osadenie dopravnej značky "SO-tka" na úroveň u\. Kollárová - Obr. mieru. 

Taktiež pozývam poslancov, aby k nám prišli po 22-hej hodine. 

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 

Hovorilo návrhu p. Puchera dať tam blikajúcu 50-tku. Pozeral som kol'ko to stojí asi cca 2 000 €. 

Ing. Darina Sýkorová, SSÚaU, odd. DEaŽP MsÚ v Prešove 

Navrhli sme tam dať koniec 70-tky. 

Téma bola uzatvorená v diskusii na zasadnutí výboru. 

Požiadavka Č. 15: 
p. Stanislav Bachinger, 

V jeseni sme zažili nájazd diviakov v Prešove na Petofiho u\. č . 4,6,8,10,12. Poškodzujú naše 
ploty s ocel'ovým pozinkovaným pletivom na viacerých miestach a potom vnikajú do záhrad. 
Okrem škody na plotoch, opätovne vždy rozryjú značnú čast' našich pozemkov. Po každom 
nájazde opravujeme ploty a urovnávame terén. Dostávajú sa až do tesnej blízkosti našich obydlí. 
Nechceli by sme v budúcnosti zažiť väčšie problémy. Prosím o radu aj za susedov, ako by sme 
mohli nájazdom diviakov zabrániť. 

Téma bola uzatvorená v diskusii na zasadnutí výboru. 

Požiadavka Č. 16: 
p. Zdenka Bulnová, , 

V decembri som požiadala o pomoc - naša cesta Ku kyslej vode je v strašnom stave. V lete bol 
primátor na našej ulici a vyjadril sa k jej stavu. V predošlom období nám bola z financií VMČ 
cesta čiastočne upravená. Po ceste sa aj napriek tomu zváža drevo , aj keď bolo sl'úbené, že sa 
nebude. Je podozrenie na to, že sa zváža necia9hované drevo. Preto žiadam revíziu št. st. dohl'adu 
kvôli tomu, že TSmP, a.s. tam urobili nejaké práce, aby správca prevzal tieto práce, aby cesta 
mohla byt' opravená správcom. 

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 
počul som od riaditel'a TSmP, že by sa malo ťažiť v lokalite Vrábl'ová (teraz je to cesta Ku 

Brezinám). Interpeloval som aj na zasadnutí MsZ, že chcem vedieť čo sa tam stalo, ale 

vyjadrenie nebolo podpísané nikým. Uvidíme, čo bude o mesiac na komisii. 

Ing. Miroslav Vrbenský, SVSaVČ, odd. VPČ 
Bol tam št. stavebný dohl'ad , kde sme dali stanovisko, že žiadame PD na rozšírenie cesty. 

Téma bola uzatvorená v diskusii na zasadnutí výboru. 

Požiadavka Č. 17: 

p. Jarmila Cupová, ;,. 

F - MsÚ/SP-OIl26/1 
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Asfalt na ul. Malkovská je rozpadnutý, bol prísľub p. Puchera, ale na našu ulicu sa nič nedalo. Sú 

tam strašne vel'ké jamy, navyše cesta je vel'mi úzka a je problém obísť tie jamy. 

Ing. Miroslav Vrbenský, SVSaVČ, odd. VPČ 
Cesta nie je mestská. 

Ing. Darina Sýkorová, SSÚaU, odd. DEaŽP MsÚ v Prešove 

Mesto malo snahu vykúpiť tieto pozemky, ale obyvatelia ich nechceli predať. 

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ Č. 2 

Riešením by bolo, aby mesto začalo odkupov(lť tieto pozemky (úseky), ktoré budú na budúcu 
cest'L 
Téma bola uzatvorená v diskusii na zasadnutí výboru. Výbor žiada, aby bola požiadavka: 

• 	 výkupu Ilevysporiadaných pozemkov na ul. Malkovská pre prístup k domom v zadnej 
časti tejto ulice (pri lese a v lese), 

vzatá na vedomie príslušným oddelením mestského úradu, bez nutnosti vypracovania 
podrobnejšej písomnej odpovede. 

Požiadavka č. 18: 
p. Milan Proper, ( 

Je nás tu veľa tých, ktorí bývame v rodinných domoch. Mesto by si malo čistenie chodníkov 

prevziať do svojej správy - odpratávanie lístia, snehu ...... Zviditeľňujeme sa vysvecovanÍm 

kancelárii, ale mali by sme byť prvý v tom, že urobime niečo také pretože generácia stárne a ja 

na starobu si budem niekoho platiť, aby mi odpratal pred rodinným domom. 

Ing. Miroslav Vrbenský, SVSaVČ, odd. VPČ 
VZN nemôže ísť nad rámec platného zákona. Musí sa najprv zmeniť zákon a to by malo za 

následok to, že by sa zdvihli dane. V Česku bol zákon zmenený a mestá a obce prevzali 

zodpovednosť čistenia na seba. 

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 
Výbor žiada do najbližšieho zasadnutia preveriť a na zasadnutí výboru ústne informovať: 

• 	 presne aké povinnosti pri starostlivosti o chodník ukladá vlastníkom priľahlých 

nehnuteľností zákon, 

• aké povinnosti ukladá mestské VZN. 
Výbor žiada, aby bola požiadavka výboru prísliLfným oddelením mestského úradu vzatá na 
vedomie, bez nutnosti vypracovania písomnej odpovede. 

Požiadavka č. 19: 

p. Milan Scholtz, o 

- Firma Skanska zreali zovala odvodňovací rigol na ul. Pod Wilwc hôrkou - l. Etapu. Chcem sa 

opýtať, či sa bude realizovať aj ďalšia etapa. 

Ing. Milena Kollarčíková, SSR, odd. IV 

Máme spracúvanú projektovú dokumentáciu aj na ďalšiu etapu, ale na realizáciu je potrebných 

viac ako 200 000 Eúr. 

F -	 MsÚ/SP-O 1/26/1 
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- Gaštany na ul. Pod - ohrozujú okoloidúcich chodcov. Hlavne teraz, čo nasneži lo veľa snehu sa 

stalo sa to, že vnučku skoro zavalil konár. Zachránilo ju len to, že popod konáre ide vedenie, na 
ktoré sa ten konár zachytil. Konár bol porezaný na kúsky a dodnes leží na zemi - nikto ho 
neodpratal. 

Ing. Miroslav Vrbenský, SVSaVČ, odd. VPČ 
Dáme odpratať porezaný konár, kto rý leží na zemi (ul. Pod Wilec hôrkou 17). 

Téma bola uzatvorená v diskusii na zasadnutí výboru. Výbor žiada, aby bola požiadavka: 

• na odpratanie porezanéllO konára, ktorý leží na zemi (ul. Pod Wil/ec hôrkou 17), 
vzatá na vedomie príslušným oddelením mestského úradu, bez nutnosli vypracovania 
podrobnejšej písomnej odpovede. 

Požiadavka Č. 20: 
p. Jozef Revák, -

Chcem sa opýtať na kanál pri rodinnom dome Č. 31!. 


Ing. Miroslav Vrbenský, SVSaVČ, odd. VPČ 


Je tam rigol (vydláždený) medzi plotom a krajnicou, z ktorého sú vybraté kocky, čo má za 


následok, že voda neodteká - úsek cca 50 m. 

p. Jozef Revák, ~ 


Cyklistický velodróm - dať to ľuďom, ktorí robia s cyklistikou. Apeluj em na vás poslancov. 


Téma bola uzatvorená v diskusii na zasadnutí výboru. Výbor žiada, aby bola požiadavka: 

• na opravu rigola, 

• na prenájom cyklistického velodrómu tak, aby bola zachovaný účel využitia velodrómu 
na cyklistický šport, 

vzatá na vedomie príslušným oddelením mestského úradu, bez nutnosti vypracovania 

podrobnejšej písomnej odpovede. 

Požiadavka Č. 21 : 

p. Tibor Kolenič, 


Chcem sa opýtať kedy bude odprataný sneh na ul. Obr. mieru . Ulice Engelsova a Fraňa Kráľa


klzisko  cesta vôbec nie je posypaná. 

Na ulici Fraňa Kráľa - Engelsova bola orezaná slivka - po rezané drevo je dodnes tam -

požiadavka na jeho odpratanie. 

Ing. Miroslav Vrbenský, SVSaVČ, odd. VPČ 
Prioritne boli riešené komunikácie prvej a druhej tri edy. V súčasn osti sa budú riešiť 

medziblokové ulice. Na dÍžku cca 170 km komunikácií máme iba 5 sypačov . 
Téma bola uzatvorená v diskusii na zasadnutí výboru. 

Požiada vka Č. 22: 

p. Ľubica Krajňáková, 

F - MsÚ/SP-01/26/1 
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Čo bude ďalej s našou ulicou Ku Brezinám? Aj napriek tomu, že sa do nej investovalo 3 000 Eúr 

je v horšom stave, ako bola pred tým. Chcem, aby tých deklarovaných 200 ton drte bolo daných 
na našu cestu. Orezanie - bolo urobené pol metra od zeme. 

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 
Opätovne urgujeme doručenie požadovaných dokladov uvedených v zápisnici zo dňa 8.1.2015. 
Po výzve Ing. Vrbenský odovzdal doklady na zasadnutí 5.2.2015 priamo Ing. Drutarovskému. 
Následne došlo ku neverejnému vysvetl'ovaniu obsahu dokladov medzi p. Krajríákovou 
ap. Vrbenským. Záver dialógu nie je výboru známy. Nutné sa k veci vrátiť na marcovom 
zasadnutí výboru, ak bude prítomná p. Krajňáková. 

Požiadavka Č. 23: 
p. Július Michalides, I ____--:;--:;-_ _ 


Ohľadom výrubu (topole v areáli ZŠ Čs. armády) ma Ing. Sýkorová odkázala za p. Brtkovou ap. 

Ježíkovou. Bol som za nimi (za p. Brtkovou), ale povedali mi že nezastupujú p. Balážovú. Tá ma 


odkázala za p. Širgelom, ktorý mi povedal, že p. Balážová príde až na konci mesiaca február. 

Sľúbil, že zistí infonnácie a zavolá mi späť. Dodnes sa tak nestalo a tak o tejto záležitosti neviem 


dodnes nič . 


Výbor žiada do najbližšieho zasadnutia preveril' a na zasadnutí výboru ústne informoval': 

• o aktuálnom stave výrubového konania resp. iných úkonov v súvislosti s topol'mi 
v areáli ZŠ Čs. armády. 

Výbor žiada, aby bola požiadavka výboru príslušným oddelením mestského úradu vzatá na 
vedomie, bez nutnosti vypracovania písomnej odpovede. 

Požiadavka Č. 24: 

p. Zdenka Bulnová, 

Na decembrovom, aj januárovom výbore MČ č.2 som požiadala o pomoc staronových poslancov 

v riešení dlhoročných problémov na našej ulici , pretože roky o nich rozprávame, krútime sa stále 
dookola a nič podstatné sa nevyriešilo. V januári sme so situáciou oboznámili - na tvári miesta 

aj novú poslankyňu - Mgc. Jaroslavu Kutajovú. 

l) Miestnu komunikáciu správca neopravuje, neudržiava, ani neplánuje prostriedky na jej 

bežnú údržbu (neboli naplánované v predchádzajúcich rokoch a nie sú naplánované ani na rok 

2015), hoci je sústavne poškodzovaná ťažbou a zvážaním drevnej hmoty. Drobné opravy Z 

prostriedkov VMČ boli reali zované v c. 2013 (v sume 2500,- Eur na všetky komunikácie 

v oblasti Kalvárie a Vydumanca - dostali sme 3 nákladné autá drte). V c. 2014 boli cca na 1/3 

celej dížky komunikácie odstránené nerovnosti (spôsobujú ho nákladné autá brzdením), 

vyrovnaný pozdížny rigol a vysýpanie drťou nespevnenej časti na spomínanom úseku cesty. 

Tento stav trvá len do doby, keď sa začne zvážať drevná hmota. 

Správca MK svoj u nečinnosť ospravedlňuje tým, že v r. 2012 práce na základe štátneho 

stavebného dohľadu neboli vykonané správne a podľa projektovej dokumentácie . Vraj nedodržali 
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hrúbku podložia, uvalcovanie a pod. Po ukončení stavebného dohľadu miestnu komunikáciu 
neprevzal. 

Je treba rozobrať problém so správcom miestnych komunikácií alebo žiadať revíziu 
štátneho stav. dohľadu. 

Žiadame, aby obyvatelia všetkých ulíc, kade TSmP, a.s. zvážajú drevnú hmotu, boli oboznámeni 
s hospodárskym plánom, aby presne vedeli kde sa bude ťažiť, kadiaľ zvážať. Aby cestný správny 

orgán v spolupráci so správcom miestnych komunikác ií určili presné trasy, po ktorých sa môže 
zvážať drevná hmota, v akej maximálnej váhe a za akých podmienok, tak aby bola garantovaná 
bezpečnosť chodcov a ostatných účastníkov premávky na miestnych komunikáciách a ochrana 
majetku obyvateľov (domy na hranici komunikácie). Obce pre užívanie miestnych komunikácií 
na takého činnosti majú VZN. 

2) Zaplavovanie ulice Ku Kyslej vode pri väčších zrážkach. S masívnou ťažbou v mestských 

lesoch a rokom s početnými zrážkami (akým r.2014 bol), bojujeme s veľkým prúdom vody, ktorá 
sa valí dole Turistickou ulicou, ulicu Ku Kyslej vode mení na potok, ktorý nesie so sebou 
množstvo štrku, bahna a blata. Voda zaplavuj~ až Terchovskú ulicu. V auguste som žiadala, aby 
TSmP, a.s. v lese a na lesných cestičkách osadili cestné odrážky, ktoré budú smerované k 
existujúcemu potoku (je v hlbokom zráze, teda nehrozí jeho vylievanie). 
Odd. VPČ moju požiadavku posúdili za opodstatnenú a uložili TS, aby do 31.1 0.20 \ 5 osadili 
cestné odrážky. Žiaľ, neurobili tak. Bez zadržania vody v mieste ich najväčšieho dopadu - lese, 
sa táto situácia nevyrieši. Pritom je to najlacnejší a najjednoduchší spôsob zadržania odpadovej 

dažďovej vody. Podľa vodného zákona č.364/2004 Z.z nie je nutné žiadne povolenie . 
Na križovatke ulíc Turistická, Ku Brezinám a Ku Kys lej vode je nutné vybudovať priečny rigol 
k tomu je vyjadrenie sekcie strategického rozvoja zo septembra 2014. 

Predseda výboru informoval, že problém zaplavovanie nadniesol na zasadnutí Komisie MsZ 
pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie dňa 3.2.2015 s požiadavkou, aby bola 
na najbližšom ďalšom zasadnutí komisie p (Jdaná správa o príčinách stavu a j eho možných 
riešeniach. 

3) Na januárovom výbore som žiadala poslancov o vyčlenenie prostriedkov na spracovanie 

PD na súvislú rekonštrukciu miestnej komunikácie na ulici Ku Kyslej vode. 
Pán Orutarovský žiadal uviesť zákon a paragraf, podľa ktorého má mesto povinnosť túto 
komunikáciu rekonštruovať a argumenty, prečo práve túto cestu prioritne a kde náj sť finančné 
prostriedky. K fmančným prostriedkom: 

Za dočasný záber pozemkov v našej lokalite pri stavbe dial'ničného obchvatu bude NOS 

podľa zmluvy platiť cca 116000,- EUR ročne. 

Keďže na riešenie problémov dlhodobo zanedbávanej ulice sa nezvýšili žiadne finančné 

prostriedky z bohatého balíka za predaj lesných pozemkov z tejto lokality žiadame, aby ti e to 
peniaze (bude ich cca 500 000 ,- Eur) bolí použité na odvodnenie a súvislú rekonštrukciu miestnej 

komunikácie Ku Kyslej vode. 

Zákonnosť požiadavky na sÚvislú rekonštrukciu miestnej komunikácie: 
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I) Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) č. 135/1961 Zb. 

§2 ods. 2 
1.. Plány rozvoja diaľnic, ciest a miestnych komunikácii sú podkladmi na prípravu 

investičnej výstavby a na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie. 
2. - ..... Plánovanie, prípravu a výstav'bu ciest vo vlastníctve obci a miestnych 


komunikácii zabezpečujú obce. 


§3d ods.3 Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obci 

§4b 
ods. I Miestn ymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská 

vo vlastníctve obcí. .... 
ods.2 Siete miestnych komunikácií sa budujú a udržiavajú v súlade s územnoplánovacou 

dokumentáciou tak, aby uľahčovali osidienie a vyhovovali potrebám miestnej dopravy ...... ... .. a 
potrebám obrany štátu (tu možno využiť ustanovenia vyhlášky MO SR č. 353/2004 o objektoch 
osobitej dôležitosti , kam podľa §§ 2-4 možno zaradiť technické zariadenie -vysoké napätie a 
veža ORANGE a Slovak Telekom) 

§22a -Pokuty 
Cestný správny orgán a obec v rozsahu svojej pôsobnosti uložia pokutu do 33 190,- Eur 
právnickej alebo fYzickej osobe oprávnenej na podnikanie podľa osobitných predpisov, 
ak: 
c) znečistí alebo poškodí diaľnicu, cestu alebo miestnu komunikáciu tak, že spôsobí 

alebo môže spôsobiť chybu v zjazdnosti alebo v schodnosti pozemnej komunikácie. 
g) neplní úlohy správy a údržby diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie, ktoré pre ňu 

vyplývajú z tohto zákona. 

Vykonávacia vyhláška k cestnému zákonu č. 35/1984 

§14 (k § 10 cestného zákona- ochrana dial'nic, ciest a MK) 
ods.l a) Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti a prevádzkovatelia všetkých 

výrobných stavebných, hospodárskych a iných činností nesmú diaľnice, cesty a 
miestne komunikáci e a premávku na nich ohrozovať najmä pri ťažbe dreva a pri 

hospodárení v lesoch 

2) Zákon o obecnom zriadení Č . 369/1990 Zb. 
§4 ods. 3 

f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií , verejných 
priestranstiev ....... . 

§8 ods. 5 
majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmi pre miestne komunikácie... ) 
je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať (zákon č.812009 
vysvetľuje pojem obvyklý), ak jeho používanie obec neobmedzila (vlastným VZN, 

smernicou ... Pojem obvyklé používanie sa používa v zmysle celkovej hmotnosti nákladu
na cestách III triedy len do 12 000 kg-§ 39 ods.4J 

Také VZN som na stránke mesta nenašla- ale Ing. Sýkorová viackrát k výskytu nákladných áut 
na Zimnom potoku hovorila, že na miestnych komunikáciách III. triedy je prípustná hmotnosť 
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do 3500 kg. Pozerala som VZN-ka obcí - používajú hmotnosť do 7500 kg. 

3) Zákon o majetku obcí Č . 138/1991 Zb. 
§7ods.2 

a) udržiavať a užívať majetok 
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením ..... 
c) 	 používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného 

uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi ...... 

4) Zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec č . 716/2001Zb. 
§2 Prechod pôsobností na obec 

a) v obi. pozemných komunikácií 

l. Zabezpečovanie stavebnotechnického vybavenia ciest a miestnych komunikácii v ich 
vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu. 

Zákonnosť požiadavky na úrovni mesta: 
1. 	 Miestna komunikácia na ul. Ku Kyslej vode je v územnom pláne mesta, v záväznej časti 

evidovaná na súvislú rekonštrukciu. 
2. 	 Uznesením MsZ č. 287/2012 zo dňa 21.11.2012 bola schválená PD na rekonštrukciu ul. 

Ku Kyslej vode a realizácia po majetkovoprávnom vysporiadaní, v Pláne rekonštrukcii 
a výstavby miestnych komunikácií a križovatiek na územi mesta Prešov na r. 2013
2015. Finančné krytie na realizáciu malo byť zaradené do návrhu rozpočtu mesta Prešov. 

3. 	 Výstavba na ul. Ku Kyslej vode je ukončená, nachádza sa tu 13 RD . .Te to priechodná 

ulica, ktorá je zároveň prístupovou komunikáciou k cca 150 rekreačným domčekom 
a ďalším nehnuteľnostiam (na rozlohe cca 20 ha). 

4. 	 Je významnou turistickou a cyklistickou trasou na Kvašnú vodu často navštevovaná 
najmä deťmi zo ZŠ a SŠ. Neraz tadiaľ prechádza aj 500 detí. Každý rok touto cestou 
prechádza mierový pochod Prešov - Kysák Brezie a bežecké preteky s medzinárodnou 
účasťou Horská pätnástka. 

5. 	 Je jedinou prístupovou komunikáciou k tech. zariadeniu VSE a telekom. zariadeniu 

Orange a Slovak Telekom (Vyhláška MO SR 353/2004 - objekty osobitej dôležitosti pri 
obrane štátu). 

6. 	 Komunikácia je dlhá cca 230 bm, spolu s časťou, ktorá prechádza do turistického 

chodníka 266 bm, je evidovaná v pasporte - technickej mape miestnych komunikácií ak 

MK III. Triedy. Je jednoprúhová s premenlivou šírkou 2-4 m. Je jedinou miestnou 
komunikáciou v MČ č. 2, ktorá nemá súvislý asfaltový kryt. Jej povrch tvorí: 

-1/3 vydrvený asfalt s početnými praskJinami a výtlkmi 
-113 betónové panely - bez štrkového podložia 

-113 bez povrchovej úpravy 
7. 	 Obyvatelia tejto ulice cítia krivdu a majú pocit diskriminácie, že ani po polstoročnej 

stavebnej uzávere (pre projekty diaľnice), ktorá ich priamo obmedzovala 

v plnohodnotnom užívaní nehnuteľností sa nevedia domôcť, aby sa orgány mesta 

zaoberali a vyriešili problém zaplavovania ulice y mestských lesov, devastovaním 
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komunikácie ťažbou v mestských lesoch a s tým súvisiacou ochranou majetku, zdravia 

a života obyvateľov. 

Žiadam preto poslancov VMČ č. 2, aby do priorít na rok 2015 zaradili spracovanie PD 

k stavebnému rozhodnutiu (resp. dopracovanie štúdie, ktorá bola VMČ postúpená v decembri 

2012) na súvislú rekonštrukciu ulice Ku Kyslej vode a na tento účel vyčlenili 6 000 Eúr. 

Téma bola uzatvorená v diskusii na zasadnutí. výboru. Výbor žiada, aby bola požiadavka: 
• p. Bulnovej, 

vzatá na vedomie príslušným oddelením mestského úradu, bez nutnosti vypracovania 
podrobnejšej písomnej odpovede. 

ST ANOVISKÁ A POŽIADA VKV VMČ č. 2: 

l. 
Požiadavka VMČ poskytnutie informácie (nacenenie kvôli prípadnému zaradeniu do 

rozpočtového opatrenia, ak sa tak výbor rozhodne) ihriska, ktoré by malo byť osadené vo 
vnútrobloku Obrancov mieru 29-31 a 33-35, konkrétne pred blokom s č. 29, aby ostala aj 
trávnatá plocha pre väčšie deti na loptové hry (v tejto časti je TSmP evidovane ihrisko, takže ide 

o jeho obnovu). Čo sa týka hracích prvkov, mohlo by to vyzerať ako priložený obrázok (zeleň na 
obrázku nebrať do úvahy pri naceňovaní) . 

Podklad ihriska by mohol ostať trávnatý, ak si nejaká norma nevyžaduje špeciálny podklad pod 

jednotlivé hracie prvky. K naceneniu pridať oddelene aj jednu lavička. 

F - MsÚ/SP·01/26!! 



tJ Strana:Výbor v mestskej časti č. 2 12/17 
Mesto Prešov 

Vziať do úvahy perspektívnu výstavbu stojiska na smetné nádoby v tejto lokalite (podrobnejšie 
informácie podá p. Kutajová). 

Lokalizácia v systéme "TSMP Ihriská (http://lsmp.sk/ ihriska/) - obnovené ihrisko by malo byť 
viac vzadu za existujúcou preliezkou, aby bolo ďalej o prUazdovej cesty a aby ostal priestor pre 
loptové hry. 

1L2~ 

2. 
VMČ č. 2 žiada poskytnutie informácie (nacenenie kvôli prípadnému zaradeniu do rozpočtového 
opatrenia, ak sa tak výbor rozhodne) od oddeienia investičnej výstavby koľko môže s táť úprava 
bezbariérového miesta - prechodu (ako príklad pre nacenenie použiť úpravu chodníka na ul. Obr. 

mieru - Kollárová s víziou, koľko by orientačne stáli podobné úpravy aj na iných podobných 
miestach). 
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3. 

VMČ Č. 2 žiada o poskytnutie informácie (nacenenie kvôli prípadnému zaradeniu do 


rozpočtového opatrenia, ak sa tak výbor rozhodne) od odd. VPČ - koľko chýbajúcich svetelných 


bodov je ešte potrebné osadiť vo VMČ Č. 2 a aké by boli náklady. Nacenenie prípadne aj vhodne 

rozdeliť do etáp. Požiadavku pred odpoveďou najprv telefonicky konzultovať medzi zástupcom 


správcu verejného osvetlenia a predsedom výboru, volať bude správca. 


4. 

VMČ Č . 2 žiada o poskytnutie infonnácie (nacenenie kvôli prípadnému zaradeniu do 


rozpočtového opatrenia, ak sa tak výbor rozhodne) od odd. VPČ - koľko by stálo odvodnenie 


chodníka pri zastávke na ul Obrancov mieru (http ://www.odkazprestarostu.sk/I461 7) 
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5. 

VMČ Č. 2 žiada o poskytnutie informácie (nacenenie kvôli prípadnému zaradeniu do 

rozpočtového opatrenia, ak sa tak výbor rozhodne), koľko by stálo zriadenie dvoch zastávok na 

Cemjate pri záhradkárskej osade (je to tato štátna cesta: htlp:l/goo.glJmapslzcYuE). Výbor žiada 


nacenenie zastávky v každom smere osobitne - osobitne v smere do Bzenova a osobitne v smere 

na Cemjatu - pričom ak bude jedno nacenenie skôr ako druhé, tak ho poskytnúť výboru nezávisle 

od druhého nacenenia. 


6. 

VMČ Č. 2 žiada o preskúmanie možnosti zriadiť linku verejnej hromadnej dopravy na ul. 

Horárska a teda prípadné možnosti na zriadenia obratiska, ak je to nevyhnutné a nie je možné 

využiť súčasnú dispozíciu spevnených plôch na ulici. 

Prípadné obratisko skoordinovať s projektom sanačných prác zosuvného územia a myšlienky 

výstavby odvodňovacieho rigolu na odvádzanie vody zo sanačných vrtov, ktorý by moho l slúžiť 


aj na zachytávanie vody z komunikácie na Horárskej ulice , ktorá podľa informácií správcu 

komunikácií trpí nedostatočným odvodnením. 
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7. 

V/2015/1105 z 5. 2. 2015 z VPC (p. Sepešl), vyjadrenie k menovitému návrhu zoznamu 

bežnej údržby ciest a chodníkov: 
VMČ č. 2 nepovažuje doručený podklad za dostatočný , chýba podrobnejšia identifikácia 
navrhovaných uprav pri viac ako polovici návrhov, pri žiadnom návrhu nie je uvedená výmera 
resp. iný udaj o rozsahu navrhovaných prac a ani predpokladaný náklad v eurách. Chýba 

základná fotodokumentácia pre pochopenie rÓzsahu a miesta navrhovaných úprav. VMČ žiada 

tieto informácie doplniť. VMČ sa k rozhodnutiu o prioritách vráti po doplnení chýbajúcich 

informácii a skončení zimného obdobia, po ktorom sa môžu vyskytnúť ďalšie nedostatky typické 

pre poškodenie po zime. Chýbajúce informácie žiadame doplniť najlepšie ku marcovému 

zasadnutiu VMČ. 


8. 

R-I004/2015 z ORAM (p. Fabuľa), vyjadrenie k návrhu na vybudovanie parkovísk na ul. 

Obrancov mieru (http://goo.gVmaps/oC7ud a http://goo.gl/maps/r58fu): 

VMČ uznáva potrebu skultúrnenia parkovania na Sídlisku 2 a navrhuje sa k požiadavke vrátiť po 

prijatí koncepcie riešenia parkovania na prešovských sídliskách. VMČ zastáva názor, že 

každému rozširovaniu parkovísk na úkor zelene by maJo predchádzať informovanie obyvateľov 


bytov v okolí s možnosťou sporné situácie s nimi vopred prerokovať. 


9. 

M/174312015 z 4. 2. 2015 (Ing. Adam) vyjadrenie k žiadosti o odkúpenie mestského 

pozemku pri Toryse (p. Pribula) KNE 3482/2 o vymere 9 m' (http://goo.gIIPZKull): 


l. 	VMČ žiada doplniť ku žiadosti o vyjadrenie VMČ stanovisko mesta k tomu, či predaj 
pozemku nie je v kolízii s protipovodňovými opatreniami resp. s inými rozvojovými 
plánmi v uvedenej lokalite. 

2. 	 Ak odpoveď v zmysle bodu l. bude, že pozemok je možné predať, tak VMČ žiada 
písomne oboznámiť majiteľov priľahlých pozemkov s doručeným návrhom na odkúpenie 
pozemkov a vyžiadať od nich: a) stanovisko k navrhovanému odpredaju - v prípade, že 
nesúhlasia, požiadať ich o odvodnenie nesúhlasu, b) vyzvať ich, v prípade ak majú 
záujem, aby sa vyjadrili, či majú oni záujem o odkúpenie pozemku a ak áno, aby doručili 
mestu žiadosť o odkúpenie, c) upozorniť ich, že vzhľadom na doručenú žiadosť 

o odkúpenie mestského pozemku je možné, že mestské zastupiteľstvo rozhodne tak, že 
uvedený pozemok odpredá. 

3. 	 Všetky doručené stanoviská majiteľov doručiť výboru opäť na posúdenie. 

10. 
VMČ Č. 2 žiada o poskytnutie informácie (nacenenie kvôli prípadnému zaradeniu do 
rozpočtového opatrenia, ak sa tak výbor rozhodne) , koľko by stálo a ako by sa realizovalo 
odvodnenie chodníkocesty, parkoviska a stoj iska na smetné nádoby na ul. Marka Čulena 
podrobnosti viď http://odkazprestarostu.skl1')967 
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11. 
VMČ č. 2 žiada o poskytnutie informácie (nacenenie kvôli prípadnému zarade niu do 
rozpočtového opatrenia, ak sa tak výbor rozhodne), koľko by stálo dokončenie parkovacích miest 
na Októbrovej 34 - 40 (vedľa materskej školy). Projektová dokumentácia existuje a vraj je tam 
vypracovaná aj lacnejšia verzia (podľa informácie p. Puchera). 

12. 
~/1891/2015 zo dňa 6. 2. 2015 (p. Krišto!), vyjadrenie k "Novostavba rodinných domov na 
Cerešňovej ulici (IBV Bachingerovka - Cerešňová, stavebný objekt SO 02 - Komunikačné 

napojenie predloženie doplnenej a upravenej dokumentácie na vyjadrenie" 
(ht!p: //goo.gl/mapsfTKwiv): 
VMČ po preštudovaní predloženej doplnenej dokumentácie a záväzného stanoviska Krajského 
riaditeľstva policajného zboru, krajského dopravného inšpektorátu v Prešove, č. KRPZ-PO-KDI
34-038/2015 zo dňa 18. 2. 2015 vo veci "Prešov -IBV ul. Bachingerovka - Čerešňová, obi. so 
02 komunikačné napojenie - záväzné stanovisko" ponecháva svoje stanovisko zo zápisnice 
z l. riadneho zasadnutia Výboru v mestskej časti č. 2, ktoré sa konalo dňa 8. l. 2015, pod číslom 
5 - naďalej v platnosti bez zmeny. 
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13. 
VMČ Č. 2 žiada o poskytnutie informácie, aký je stav v súvislosti s výstavbou "zimného 
štadióna" v areáli ZŠ Čs. armády, či je územie rezervované nejakou nájomnou zmluvou 
týkajúcou sa výstavby "zimného štadióna" alebo podobným právnym aktom (ak áno, výbor žiada 
kópiu), či sú pre takúto výstavbu vydané nejaké povolenia alebo sa takáto výstavba pripravuje 
alebo sa s ňou ráta . 

Výbor tiež žiada informáciu, či existuje vzhľadom na uvedené súvislosti a existujúcu stavbu 
hokejbalového ihriska nejaká kolízia s prípadným zámerom obnovenia bývalého bežeckého 
oválu okolo hokejbalového ihriska. 

Ak neexistuje žiadna kolízia, výbor žiada o Qásledné zistenie stanoviska základnej školy a ak 
bude stanovisko súhlasné, tak o nacenenie obnovy oválu naj lepšie tartanom alebo nejakou 
bežeckou gumou. 

Ing. Richard Drutarovský, v. r. (ZEP) 
predseda VMČ č. 2 

Mgr. Jana Grešová 
zapisovatel'ka VMČ č. 2 

V Prešove dňa 23.02.20 15 
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