
Výbor mestskej časti č. 5: Solivar - Sol'ná Baňa - Šváby 
Kultúrne zariadenie PKO, ul. Solivarská 80, Prešov - Solivar 
Dňa 09.03.2015 (pondelok) o 18.00 hod. 

Zápisnica č. 3 - 5~'!i!l.i'šO;;;SIS~-ý ÚI8(~p,.eŠov~ 1 . 

Iel'I..~I,": if~,J J R'D~~~: (7/Tt 1;r TInak!J 'ef;ot;~ 
, Oo~I.: 1 7 -03- 2015 I"í'i'~ 

Prítomní: podl'a priloženej prezenčnej listiny 
Prílohy; I Vr-j';i"l.Ije: F G::/:f", . ...-i 

Program: L Otvorenie a privítanie hostí; Levia.."" fislod'!!ci ~",r;: ~(\ c1'iL/J!'{ J 
2. Stanoviská VMČ č. 5 a Mestského úradu v Pre~Me, . :....:f;;;J,{-'IL!..-'_...,r:..,_~-=.u~.I......_-'_ 
3. Prijímanie občanova vybavovanie ich požiadaviek; 
4. Záver. 

K bodu 1: Otvorenie a prlvftanle hostí 
Zasadnutie otvorila Mgr. Peter Krajňák, predseda VMČ č. 5, ktorý privítal poslancov 

Ing. Ľudovíta Malagu, PaedDr. Miroslava Benka, MBA a Mgr. Stanislava Ferenca, 
prítomných občanov a hostí a mestským úradom delegovaného zástupcu mesta, 
povereného zápisom z dnešného rokovania Ing. Igora Zvoláreňa. 

K bodu 2: Stanoviská Výboru mestskej časti č. 5 a Mestského 
úradu v Prešove 

Predseda VMČ informoval o doručených stanoviskách MsÚ v Prešove a stanoviskách 
VMČ kjednotlivým problémom a požiadavkám riešeným od minulého zasadnutia. 
Výbor prijal nasledovné stanoviská: 

ul .. Prešov na Svábskej uliei 
K predbežnému stanovisku z februárového zasadnutia VMČ sa prišiel vyjadriť a zaujal 

stanovisko Mons. Jozef Šechný, solivarský dekan-farár ako štatutárny predstaviteľ 
Farnosti Najsvätejšej Trojice Prešov-Solivar. Upozornil, že farnosť ako vlastník chce 
využiť tento pozemok pre potreby obyvateľov sídliska Šváby, avšak v minulosti došlo k 
jeho znehodnoteniu položením kanála a ďalších líniových stavieb. Rovnako upozornil na 
trasu chodníka, ktorý pretína tento pozemok a farnosť nebola informovaná o jeho 
výstavbe. Vyjadril názor, že mesto kladie farnosti povinnosti (napr. daňová povinnosť, 
kosenie pozemku a pod.), ale v rninulosti o svojich zámeroch nedostatočne informovalo 
a farnosť bola priamo či nepriamo poškodená. Upozornil aj na lokalitu bývalého 
futbalového ihriska na Kutuzovovej ulici, dnes Plaza Beach, kde boli pozemky historicky 
patriace solivarskej farnosti a pri predaji futbalového ihriska nebola táto otázka nastolená. 
K predmetnému zámeru výstavby predajne Billa sa vyjadrili aj ďalší obyvatelia, ktorí 
vyjadrili svoj nesúhlas. Za KPC ho tlmočil pán Micbal Orčík. 
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Výbor mestskej časti č. 5 k predloženému zámeru výstavby Maloobchodnej predajne 

BILLA na Švábskej ulici (pozemok parc. č. KN-C 2861125, 2975/2 a 2980/2 k:.u. 

Solivar), po oboznámení sa so zámerom spolocnosti Winbiz s.r.o., so sídlom Hlavná 

104, Košice a vypočutí mienky obyvatel'ov mestskej časti vydáva nesúhlasne 

stanovisko. 

Verejné hlasovanie poslancov VMČ č. 5 k zámeru Maloobchodnej predajne BILLA -

Za výstavbu: Ohlasov; Proti výstavbe: 4 hlasy; Zdržali sa: Ohlasov. 


Odôvodnenie: 

Predpokladané zhoršenie kvality prostredia zastavaním územia určeného na rekreáciu 

a športové vyžitie; zhoršenie dopravnej situácie na ul. Švábskej; nesúlad zámeru s platným 

Územným plánom mesta Prešov v časti predmetnej lokality (parc, č. 2980/2). 


Zaujatie stanoviska VMC č. 5 k odkúpeniu pozemku parcely č. KNC 555/401, 

k:.ú. Solivar lokalita ul. Jirásková - ožiadavka M/553/2015 zo dňa 18.2.2015 

VM nesúhlasl s odpredajom pozemku za účelom výstavby parkoviska. 

Za: Ohlasov; Proti: 4 hlasy; Zdržali sa: Ohlasov. 

Zaujatie stanoviska VMC č. 5 k prevádzkovaniu útulku pre psov požiadavka 
R-I004/2015 zo dňa 29.1.2015 
VMC nesúhlasí s prevádzkovaním útulku pre psov v lokalite ul. Kofická a odporúča, 
aby s nájomcom po skončeni výpožičky (30.11.2015) nebola Zmluva o výpo!ičke 
predítená. 
Za: Ohlasov; Proti: 4 hlasy; Zdržali sa: Ohlasov. 


VMC č. 5 v zmysle ustanoveni Štatútu mesta Prešov - § 27, žiada prednostu 

Mestského úradu v Prdove o určenie sekretára Výboru mestskej časti Č. 5 z radov 

zamestnancov mesta. 

Za: 4 hlasy; Proti: Ohlasov; Zdržali sa: Ohlasov, 


Požiadavky poslancov VMt! č. 5 a prijaté podnety: 

žiadosť na obnovenie linkového spoja MHD cez uL Pod Hrádkom, ktorý by 
zabezpečoval dopravnú obslužnosť pre občanov navštevujúcich mestský cintorín 
v Solivare; 
požiadavka na zabezpečenie dostupnosti MHD pre lokalitu Tichá dolina; 
požiadavka spoločnosti DD2Is.r.o. - autorizovaný predaj a servis značky Xerox ul. 
Švábska č.l07: upozorňuje na rozbitú vozovku pred firmou a dieru pri kanalizačnom 
poklope, pri prejazde väčších vozidiel pocit'ujú značné otrasy v budove, treba 
odstránil' dieru; cesta v danom stave kvôli výstavbe kruhového objazdu na ul. 
Košickej • zhotovíte!' musí udržiavat' komunikáciu počas výstavby v požadovanom a 
bezpečnom stave v celom úseku stavby; 
žiadost' o opravu povrchu chodníka v dolnej časti ul. Kysuckej v dížke 35m 
obojstranne (po ulicu Tajovského); 
požiadavka pre Slovenské technické ll1úzeum v Košiciach: aby odstránilo zlomený 
strom v parčíku na ul. Zlatobanskej ; vyrezalo krovie v okolí plota pod Klopačkou 
a zabezpečilo opravu plota v okolí Varne František; 
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požiadavka na opravu nebezpečného výtlku na komunikácii uL Pod Hrádkom oproti 
vstupu do cintorína; 
požiadavka na urýchlené osadenia bezpečného zvodidla na uL Suvorovovej, pri zúžení 
cesty pri moste cez Solivarský potok, kde vozovka cestného telesa končí na prudkom 
zráze koryta Solivarského potoka; 
požiadavka na komplexný orez vzrastlých drevín (aj ovocných) vo vnútrobloku medzi 
bytovkami na uL Lesníckej a uL Solivarskej (okolie fary) a pozdÍž ul. Solivarskej, 
vrátane izolačnej zelene - živého plota. 

K bodu 3: Prijímanie ob~anov a vybavovanie ich požiadaviek 

p. Katarína Ringerová 
- pani Katarína Ringerová a Ing. Igor Z voláreň požiadali o vybudovanie kanalizácie a 
vodovodu na ul. pri mlyne; poukázali na to, že absencia kanalizäcie a vodovodu na 
uliciach Pri mlyne v centre krajského mesta, je stav minimálne neštandardný; žiadajú, aby 
sa kompetentné zložky MsÚ týmto problémom zaoberali. Zástupca Investičného 
oddelenia MsÚ p. Vladimír Fertal' poukázal, že pokial' VMČ Č. 5 odsúhlasí finančné 
krytie na vypracovanie nového projektu, odbor strategického rozvoja zahäji prípravu 
a vypracuje PD predmetnej kanalizácie. 

p. Babej 
- informoval sa, kedy budú pohostinstvá na sídlisku Šváby prevádzkované do 22.00 hod.; 
či je možné pri povoľovani koncertov určiť i max.. hladinu decibelov; poslanci informovali 
občanov, že požiadavka bola predložená v Komisii MsZ pre ochranu verejného poriadku, 
kde sa zhodli na tom, že pohostinstvá na sídlisku by sa mali prevádzkovať len do 22.00 
hod., s výnimkou piatkov a sobôt; určenie hladiny DB pri povoľovaní koncertov poslanci 
preveria. 

p. Filip Žulka - vo veci rozšírenia mostu a rekonštrukcie chodníka na moste Zlatobanská 
ulica; 
Poukázal na požiadavky z minulého obdobia vo veci zriadenia bankomatov na Švábskej 
ulici a zariadenia na výdaj l!stkov MHD na konečnej zastávke autobusu Č. l, na ktoré 
nebola doručená odpoveď; 
Predniesol opätovnú požiadavku na rozšírenie mosta na ul. Zlatobanskej, kde je podľa 
jeho názoru úzky chodník, nie je bezbariérový a vyžaduje si rekonštrukciu. 

p. Andrej Dupaľ 
- poukázal na úzke a zle spádované chodníky v dolnej časti ul. Kysuckej; pretrvávajúce 
problémy s autoumývarkou a parkovaním jej klientov a veľkú intenzitu dopravy na 
ul. Kysuckej, ktorú navrhuje riešiť zjednosmernením časti ulice od križovatky s ul. 
Kukučínovou po križovatku s ul. Soľnobanskou. Rovnako upozornil na nebezpečný 
výjazd z ul. Kukučínovej, kde nie je dobrý rozhľad pri výjazde na ul. Kukučínovú, čo 
žiada riešiť. 

p. Amália Sotáková 
- v mene mládeže zo sídliska Šváby opätovne požiadala o výstavbu Street Workout ihriska 
pri jestvujúcom detskom ihrisku pred súčasným objektom ZŠ Važecká; predseda VMČ 
informoval, že na túto akciu vyčlenia poslanci čiastku 8000 €. 
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p. Katarína Kukoľová 


- požiadala o osadenie cestného zrkadla na ul. Kutuzovovú, podobne ako je na ul. 

Kukučínovej, v smere na Plaza Beach. 


p. Jozef Weber - predniesol požiadavku na osadenie značky "Zákaz vjazdu" pri vstupe na 

mestský cintorín v Solivare; upozornil, že obyvatelia jazdia po cintoríne na bicykloch 

a motorkách. 


p. Milan Polician - predniesol požiadavku vo veci rozšírenia cesty na ulici Pod Hrádkom; 

- upozornil, že pri pohreboch a sviatkoch je cesta zatarasená parkuj úcimi autami a 

miestami je neprejazdná; 

- požiadal o úpravu a vyčistenie od odpadkov plochy vo vlastníctve mesta po zbúraných 

bytových domoch a odstránenie základov zbúraných domov. 


Závllzné stanovisko VMČ č. 5 k použitiu finančných prostriedkov 
určených pre Vjbor mestskej časti č. 5 Solivar - Soľná Baňa 

Šváby v roku 2015: 

Program 7: Všeobecné prospešné služby 
Údržba MK, ciest a chodníkov (súvislé opravy) na základe vecného zoznamu 
REZERVA pre VMČ 42.428 € (orientačný nápočet hodnoty navrhovaných opráv!. 
celkový finančný objem po nacenení a vyšpecifikovaní rozsahu jednotlivých prác sa upraví 
tak. aby vÝška zdrojov určená na údržbu MK. ciest a chodníkov nebola prekročená): 

1. Važecká ul. - oprava panelovej cesty za bytovkami 15,000 € 
2. Solivarská ulica - vnútroblok (úprava cesty a parkovania) 11.000 € 
3. Urxova ul. - parkovisko za PKO 10.000 € 
4. Kukučínova ul. - oprava uličných vpustí 8.000 € 
5. Švábska ul. - oprava cesty a chodníka k bytovým domom č. 67-75 a Č. 57-59 

a vzadu za bytovým domom + bodové závady ul. Švábska 

Program 9: Strategický rozvoj 

REZ,ERVA pre rozdelenie podl'a potrieb VMČ • investičná výstavba 75.000 €: 


l. Futbalové ihrisko na Tajchu 20.000 € 
2. Parko"isko Šváby - ul. Važecká 17.000 € 
3. Bezbariérový prechod ul. Arm. gen. SvobodulKraskova 9, 100 € 
4. Street Workout ihrisko Šváby - ul. Važecká 8.000 € 
5. Odvodňovací rigol ul. Pri bati 3.500 € 
6. Pamätná tabuľa návštevy cisárovny Sisi - Soľná Baňa 700 € 

Projektové dokumentácie - PD (orientačný nápočet hodnoty spracovania PD): 

PD cyklochodník Šváby - Delňa 6. 500 € 

PD kanalizácia ul. Pri mlyne/Solivarská 3. 000 € 

PD parkovisko pri MŠ Važecká 1.200 € 

PD cyklochodník Šváby - dokončenie (oproti pohostinstvu U Greka) 1.000 e 
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PD chodník ul. Gápľova 1.000 t' 

PD chodník ul. Solivarská (pri Kleopatre ) 800 e 

PD bezbariérový prechod ul. Arm. gen. Svobodu I ul. K.raskova 970 t' 

PD odvodňovacl rigol ul. Pri hati 500 e 

PD chodník ul. Royova I ul. Janáčkova 500 t' 

PD resp. ŠTÚDIA - výbeh pre psov ul. Švábska 500 é' 


K bodu 4: Záver 

V závere predseda VMČ všetkým prítonmým poďakoval za účasť a informoval, že 
najbližšie zasadnutie VMČ sa uskutoční po Veľkonočných sviatkoch, v pondelok 
13. apríla 2015, v zariadení PKO na sídlisku Šváby. Všetkým prítonmým pod'akoval za 
účasť a ukončil zasadnutie. Zasadnutie ukončené o 20:50 hod .. 

Zapísal: Ing. Igor Zvoláreň, MsÚ Prešov 

VPrešove, 14.3.2015 Mgr. 	Pet e r K raj ň á k , v. r. 
predseda VMČ Č. 5 
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