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Prítomní: podl'a prezenčnej listiny 

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

v úvode privítal prítomných občanov a poslankyňu Mgr. Jaroslavu Kutajovú a ospravedlnil 


neúčasť JUDr. Reného Puchera zo zdravotných dôvodov. Zároveň oboznámil občanov 


s informáciou, ktorú sa neoticiálne včera večer dozvedel, že zamestnanci MsÚ na zasadnutia 


VMČ chodiť nebudú. Poznamenal, že zistí aké dôvody sú za tým lebo si myslí, že je to vel'ká 


škoda a chodiť na zasadnutia by mali minimálne len preto, že v mnohých prípadoch vedia hneď 


na zasadnutí pochopiť občanmi nadnesený problém, odpoveďou ho vyriešiť, prípadne hneď ho 

bez skreslenia cez záznam v zápisnici preniesť do činnosti mestského úradu. 

Na dnešnom zasadnutí prvý krát vyskúšame princíp diskutovania tak, ako to bolo avizované 


minule, že do diskusie sa bude vyvolávať podl'a poradia, ako budete zapísaní v prezenčnej listine. 


Predseda VMČ oboznámil prítomnýc h občanov, že všetky zápisnice sú na internete a následne 


ich informoval o došlých odpovediach na požiadavky VMČ, vyjadreniach, stanoviskách a taktiež 


o došlých žiadostiach o zaujatie stanovísk výboru k investičným zámerom žiadatel'ov 


a k žiadostiam o majetkové prevody, týkajúce sa majetku mesta. 


Po oboznámení občanov o došlých odpovediach na požiadavky VMČ, vyjadreniach 


a stanoviskách vystúpila poslankyňa Mgr. Jaroslava Kutajová, ktorá upozornila na fakt, že 

o týchto všetkých informáciách nemá vedomosti, preto sa k daným veciam nemôže vyjadriť. 

Mgr. Jaroslava Kutaiová, členka VMČ č. 2 

Informovala o to, že sa dňa 25. 2. 2015 zúčastnila povol'ovacieho konania k zmene účelu 


užívania objektu bývalých detských jaslí na Fučíkovej Č. 12 na kombinované ubytovacie 


zariadenie - domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov a denný stacionár s časovo 


neobmedzeným ubytovaním. O priebehu a záveroch z konania informovala občanov . 


DôleŽitá informácia pre občanov: 


Minulý týždeň bolo vydané stavebné povolenie na stavbu "Dial'nica Dl Prešov západ -


Prešov juh" a je vyvesené na úradnej tabuli mesta. Stavba sa dotkne aj ulíc za 


Kalváriou , Pod Wilec hôrkou, Malkovská, Terchovská, Ku Brezinám. 


Minulý mesiac sme sa vyjadrovali k výstavbe komunikácie a l RD na Čerešňovej ulici 


a z radnice pri šla požiadavka, aby sme to prehodnotili. VMČ Č. 2 vec opäť prerokoval 


a po diskusii prijal kolektívne rozhodnutie, že zotrváva na minulomesačnom stanovisku. 
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Požiadavka č. 25 
p. Anna Heribanová 
►Ešte v septembri 2014 som dala požiadavku, ktorá sa týkala prenájmu hrobových miest. Bolo 
mi odpovedané, že predmetnú požiadavku odstúpili na riešenie Technickým službám a že po 
doručení ich vyjadrenia mi bude zaslaná odpove . Bohužiaľ do dnešného dňa mi nikto 
neodpovedal na moju požiadavku. 
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2  
Odpovedal, že cena za nájom hrobového miesta bola schválená MsZ na základe toho, že 
Technické služby zaslali mestu návrh sumy a mesto ju schválilo. 
Výbor žiada o písomné stanovisko: Aby úrad vyzval Technické služby mesta Prešov, a.s. aby 
rozpísali, z čoho sa suma za nájom hrobového miesto skladá, ako bola určená a vypočítaná.  
 
►Minulý mesiac som upozornila na to, že na ulici Obrancov mieru (pred č. 58 ešte v minulom 
roku bolo niečo robené na komunikácii) a bu  sa tam robí preliačina alebo je tam zle osadený 
poklop – má to za následok to, že prechádzajúce autá prechádzajú po nerovnom teréne a veľmi to 
búcha. Dodnes sa s tým nič neurobilo. 
 
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2  
Výbor opätovne žiada o písomné stanovisko: Aby úrad vyzval správcu kanalizácie o stanovisko 
k tejto problematike poklopov po celej dĺžke na ul. Obr. mieru (nie len pred domom č. 58, 
keďže obyvatelia sa sťažujú na búchajúce poklopy v celej dĺžke ulice) – kedy to chcú dať do 
poriadku, a aby bola kópia stanoviska správcu kanalizácie následne doručená výboru. 
 
►Čo sa týka čistenia chodníkov – je to strašné. Neviem, či mesto čaká, že ešte príde zima. 
Chcem poukázať na to, že v meste (centrum – pešia zóna) sú chodníky vyzametané a priľahlé 
chodníky sú dodnes neočistené. 
►Mám pripomienku k tvorbe Kultúrneho mesačníka – obsahom by malo byť nie len to čo bolo, 
alebo sa uskutočnilo, ale aj to čo bude, resp. čo sa v meste chystá v najbližšom období (kto bude 
vystupovať, aká akcia bude ........). Konalo sa fašiangovanie a veľa ľudí sa o tom dozvedelo až po 
skončení akcie z Kultúrneho mesačníka. 
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2  
Výbor žiada, aby boli požiadavky výboru príslušnými oddeleniami mestského úradu vzaté na 
vedomie, bez nutnosti vypracovania písomnej odpovede. 
 
►Ešte v minulom roku na VMČ tu bol robený prieskum – zastávky MHD – robila to nejaká 
firma a nič sa okolo toho nerobí. 
►Chcem sa opýtať, prečo sa oplotil ten veľký priestor pod Tescom a doteraz sa tam nič nerobí 
(je to už možno aj 10 a viac rokov). Pýtam sa aký má s tým priestorom mesto, resp. iný investor 
zámer. 
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 
Firma euroAWK má z mestom zmluvne dohodnutý termín na osadenie nových prístreškov do 
konca roka 2015. Pozemok je súkromný, investor s radnicou komunikuje, čaká na taký vývoj 
ekonomickej situácie, že pre neho bude investičný zámer ekonomicky návratný (skrátené). 
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Téma bola uzatvorená v diskusii na zasadnutí výboru. 
 
 
Požiadavka č. 26 
p. Peter Kaščák 
►Podali sme žiadosť o vyklčovanie kríkov. Prišli naši rómsky spoluobčania a len tie kríky 
orezali. Vôbec to nebolo vyklčované – slúži to na to, že si tam chodia robiť potrebu (ul. 
Rombauerova pri RD – opätovná požiadavka na vyklčovanie kríkov). 
►Ešte v roku 2013 som podal žiadosť na výrez brezy, sosny a jedle – do dnešného dňa nebolo 
nič urobené. 
►Ulica Fučíková – od predajne „Arma“ ide živý plot (orgovánový). Bola tam osadená dopravná 
značka „Zákaz zastavenia“ tá značka tam teraz nie je a autá parkujú z časti na ceste a z časti na 
chodníku. Ke  tadiaľ prechádza žena s kočíkom, tak musí ísť po ceste lebo živý plot zasahuje do 
chodníka a auto parkuje na chodníku. 
Výbor žiada o písomné stanovisko. 
 
►Mesto Prešov je roky krajským mestom – chcem sa opýtať, ke  niekto príde do mesta, kam 
má ísť na WC? Z verejných WC sú dnes kaviarne. 
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 
V centre mesta sú verejné WC v dvoch lokalitách: Južný park a Floriánova ulica. 
Téma bola uzatvorená v diskusii na zasadnutí výboru. 
 
 
Požiadavka č. 27 
p. Ján Dobák  
►Pred voľbami sa začalo na moste na ul. Levočská s úpravami – robilo sa zábradlie (obíjalo sa  
a maľovalo). Potešil som sa že ho konečne dajú do poriadku no po voľbách sa v prácach 
nepokračovalo. Po daždi je na moste množstvo vody. Tí, ktorí idú po chodníku často bývajú 
ostriekaní idúcimi autami. 
Na predmetnú požiadavku odpovedala na februárovom zasadnutí Ing. Darina Sýkorová, že 
stavba „I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru, križovatka, most“, ktorú bude realizovať 
SSC, a.s. je v stavebnom konaní a stavba by sa mala začať realizovať v roku 2015. 
 
Výbor žiada, aby bola požiadavka výboru príslušným oddelením mestského úradu vzatá na 
vedomie, bez nutnosti vypracovania písomnej odpovede. 
 
►Pri jazdiarni skončila snaha urobiť pekné nové koryto Torysy. Načo ľudia tieto veci si všímajú 
a hovoria o nich, ke  sa nič pre nápravu neurobí.   
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2  
Mám informácie, že povodie chce najprv robiť úsek od Mestskej haly po ul. Pod Wilec hôrkou 
a následne budú opravovať ostatné úseky. 
Téma bola uzatvorená v diskusii na zasadnutí výboru. 
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Požiadavka č. 28 
p. Jarmila Cupová 
►Chcem sa opäť opýtať, čo bude s našou cestou alej (ul. Malkovská). Myslela som, že tu budú 
aj zamestnanci mesta, aby nám poradili, ako alej postupovať. 
Téma bola uzatvorená v diskusii na zasadnutí výboru. 
 
►Máme minibus, ktorý jazdí po Terchovskej ulici. Samotná Terchovská ulica je veľmi úzka 
a ke  dôjde k stretu minibusu a osobného auta, tak dochádza k situácii, že sa minibus nevyhne aj 
ke  môže. Mne osobne sa to už stalo 2x. Na ceste je množstvo výmoľov a parkujú tam autá 
a ešte ke  sa stretnete s vodičkou (a videla že ideme) mohla ostať stáť, ale aj napriek tomu išla 

alej a sa vám nevyhne a vy musíte cúvať neviem koľko metrov dozadu. Sú tak isto účastníci 
cestnej premávky a ke  má bližšie miesto ako ja, kde môže zacúvať, tak by to mala urobiť. Preto 
by som apelovala, aby DPmP požiadal svojich vodičov jazdiacich na tejto linke, aby boli 
ústretoví voči vodičom. 
Výbor žiada, aby bola požiadavka vzatá na vedomie príslušným oddelením mestského úradu, 
bez nutnosti vypracovania podrobnejšej písomnej odpovede a súčasne na vedomie odstúpená aj 
dopravcovi. 
 
►Tento týždeň som videla auto naložené asfaltovou drťou, ktoré išlo na našu ulicu Terchovskú 
zasypávať výtlky. Neviem aký účel to splnilo, pretože ani jedna jama nebola poriadne zasypaná - 
nebolo to urobené poriadne pretože tie diery vôbec nie sú zasypané. Preto opätovne žiadam 
opraviť ten úsek cesty ul. Malkovská, ktorý je mestský. 
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2  
Tento problém som nadniesol na komisii MsZ pre výstavbu, dopravu a ŽP, kde to bolo 
uzatvorené takýmto spôsobom, že v tých častiach kde za to môžu TSmP tým, že tam zvážajú 
drevo, tak bude tlak na nich, aby sa o to starali. 
Téma bola uzatvorená v diskusii na zasadnutí výboru. 
 
 
Požiadavka č. 29 
p. Zdenka Bulnová 
►V polovičke februára (utorok) na dopravnej komisii bolo spochybnené, že komunikácia na ul. 
Ku Kyslej vode je miestnou a je evidovaná v pasporte MK. 

1. Pasport MK v marci 2012 na VMČ doniesol k nahliadnutiu hlavný architekt mesta Ing. 
arch. V. Ligus (vi  foto). Inú evidenciu siete MK mesto nemá a pasport korešponduje so 
sieťou MK. 
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2. Definícia – Miestna komunikácia je všeobecne prístupná a užívaná ulica, je dopravno-
technickým vybavením daného priestoru a je v majetku mesta. Ul. Ku Kyslej vode má 
skoro 200 rokov, vždy bola ulicou nie záhradnou osadou (v ÚP v reg. B1 – zákl. regulatív 
určený na bývanie). 
Pozemok pod komunikáciou patril mestu (od r. 1925, v r. 1949 prevedený na štát, 
delimitovaný v r. 2012, čiže jeho oprávneným vlastníkom bolo vždy Mesto Prešov). 
Pozemok v katastri nehnuteľnosti je vedený ako ostatné plochy – komunikácie do r. 1961, 
kedy vznikol cestný zákon boli takto evidované. (Nie len  v oblasti Za Kalváriou, ale 
skoro všetky ulice na sídl. II, dokonca aj Jarková ul.). 
V ÚPN – zmeny a doplnky r. 2012, v časti doprava – je ul. Ku Kyslej vode – vedená 
v skutkovom stave – miestna komunikácia. 
 

3. Ke že na webgise mesta nie je sieť MK obyvateľom sprístupnená, z narážok úradníkov 
sa dozvedáme o vyradení niektorých komunikácií zo siete. Vyradenie zo siete MK má 
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zákonný postup – správne konanie, výsledkom ktorého musí byť rozhodnutie cestného 
správneho orgánu. Zároveň na tento postup musí byť dôvod.  
Cez infozákon som požiadala o sprístupnenie, či nastali v pasporte sietí MK nejaké 
zmeny, prípadne zmeny na účelovú kom. V rozhodnutí o spríst. inf. som dostala 
odpove , že žiadne správne konanie, ani zmeny sa neudiali (koncom r. 2013). V utorok 
Ing. Sýkorová na komisii zase tvrdila, že je to lesná cesta alebo len spevnená plocha lebo 
asfaltový kryt nie je na celej komunikácii (vi  mapa pozemných komunikácií na stránke 
ministerstva pôdohosp.) 
Definícia – Lesná cesta – pod a zákona o lesoch – je to pozemná komunikácia, ktorá je 
súčasťou lesnej dopravnej siete, nachádza sa na lesnom pozemku, je určená na dopravu 
dreva, materiálu, osôb a na prejazd špeciálnych vozidiel. Môže slúžiť aj na iné ciele – 
turistika, cyklistika a iné. Má vybudované zemné teleso a aspoň jednoduché odvodnenie 
(§31 ods. 1, písm. d) odkaz STN 736108). 
Lesná cesta - pod a cestného zákona a vyhl. 35/1984 – patrí  medzi účelové 
komunikácie a môže ňou byť akákoľvek pozemná komunikácia nachádzajúca sa na 
lesných pozemkoch. 
Žiadam o písomnú informáciu – aké  zmeny v pasporte MK nastali v zatriedení ulice 
Ku Kyslej vode (uviesť zákon a paragraf),  v ktorom sa pojednáva o tom, že 
komunikácia nie je miestnou, ak nemá po celej dĺžke asfaltový kryt a či je v súlade 
so zákonom, že na webgise je ako miestna komunikácia vyznačená len polovička 
ulice.  
 
(koniec vystúpenia p. Bulnovej) 

 
 



 
 

 
  
Mesto Prešov 

Výbor v mestskej časti č. 2 Strana:  
7/22 

 

F – MsÚ/SP-01/26/1 
 

(Mapa lesných a pozemných komunikácií)  
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Téma bola uzatvorená v diskusii na zasadnutí výboru. Výbor žiada, aby bola požiadavka vzatá 
na vedomie príslušným oddelením mestského úradu, bez nutnosti vypracovania podrobnejšej 
písomnej odpovede. 
 
Požiadavka č. 30 
p. Ján Turčan 
►Žiadam vymenovať opatrenia realizované MsU pre elimináciu zosuvov z roku 2010 v zmysle 
odporúčania Geologického ústavu Dionýza Štúra zosuvové územie HORÁRSKA (čo sa 
realizovalo, v akom objeme, ak nič - kto je za to zodpovedný). 
►Alarmujúci stav daž ovej vody v križovatkách ulíc Horárska, za Kalváriou, Terchovská 
(návrh riešenia, termín realizácie) 
►Pre bezpečnosť chodcov vybudovať chodník pozdĺž cesty 2 tr. č. 546 Vydumanec  od 
kruhového objazdu po lesnú cestu (parkovisko) - Kvašná voda. 
►Súvislá oprava asfaltového povrchu mestskej komunikácie Horárska s vyriešením daž ovej 
kanalizácie zabezpečením zvodu vody do potoka Horárska. 
►Nebezpečné stromy - orezať oproti domu Horárska 42-44, viac na 
http://odkazprestarostu.sk/15188: 
 

 
 
►Lesná cesta – oprava betónovej rúry a zabezpečenie odtoku daž ovej vody nad ulicou 
Horárska (100m nad závorou), viac na http://odkazprestarostu.sk/15189: 
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Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2  
O chronológii pokusov o sanáciu zosuvných území som dávnejšie informoval aj na mojej 
internetovej poslaneckej stránke (viac: http://goo.gl/9PS6Ts). O pripravovaných projektoch 
sanácie by mal rokovať mestské zastupiteľstvo na marcovom zasadnutí. Materiály na zasadnutia 
sa vopred zverejňujú, zasadnutie je verejné, malo by byť v obrazovom priamom prenose 
vysielané cez internet, dá sa pozrieť aj potom v archíve. 
 
Výbor žiada o písomné stanovisko: 

 ku všetkým bodom požiadavky. 
 
►Aké sú spoločné priority poslancov našej mestskej časti, ktoré budú v tomto volebnom období  
realizované (investičné projekty pre skvalitnenie bývania v tejto mestskej časti). 
Téma bola uzatvorená v diskusii na zasadnutí výboru. 
 
Požiadavka č. 31 
p. Ivan Jurčík 
►Pred troma rokmi na pôde občianskeho výboru som žiadal o opravu vnútroblokovej 
komunikácie na ul. Marka Čulena 48-50. Nenašla sa jedna lopata štrku, aby sa vyriešil tento 
problém. Dnes sme sa dostali do takého štádia, že už je to potrebné odfrézovať a vyliať asfaltom 
a preto Vás dôrazne žiadam, aby sa to dalo do poriadku. 
Výbor žiada o písomné stanovisko. 
 
►Už v minulom roku sme vzniesli požiadavku na to, že autá firmy Telecom parkujú na 
parkoviskách a obmedzujú tým obyvateľov. Dôrazne Vás žiadam, aby sa s tým niečo začalo 
robiť. 
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 

Čo sa týka toho Telecomu – ten problém tam je. Prioritou p. primátorky je zregulovať parkovanie 
na sídliskách. Mám informáciu, že zrejme sa situácia v tejto lokalite trošku zhorší, čo možno nás 
všetkých dotlačí k tomu, aby sa to začalo intenzívne riešiť. Na rokovaní, ktoré včera bolo 
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k parkovaniu na sídliskách, som sa dozvedel, že LIDL požiadal o osadenie dopravného značenia, 
aby na ich parkovisko nemohol ísť hoci kto. Čiže sa dá predpokladať, že vznikne tlak vozidiel 
nájomcov budovy Telecomu na divoké parkovanie aj medzi bytovkami, čo by malo konečne 
urýchliť prijatie nariadenia na zregulovanie parkovania na sídliskách. 
Výbor žiada, aby bola požiadavka výboru príslušným oddelením mestského úradu vzatá na 
vedomie, bez nutnosti vypracovania písomnej odpovede. 
 
 
Požiadavka č. 32 
p. ubica Krajňáková 
►Chcem sa opäť opýtať čo bude s našou ulicou – Ku Brezinám alej. Taktiež som žiadala, aby 
mi vysvetlili aký je rozdiel medzi r. 2013 a 2014, ke  v roku 2013 za 900 € vysypali celú ulicu 
a v roku 2014  za 2 000 € zasypali 5 jám.  
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 

Preto sa to snažíme presunúť na Technické služby, konkrétne vašu ulici, aby sa o ňu postarali 
pretože oni ju poškodzujú o tom sme rozprávali na komisii v utorok.  
Výbor žiada, aby bola požiadavka výboru príslušným oddelením mestského úradu vzatá na 
vedomie, bez nutnosti vypracovania písomnej odpovede. 
 
 
Požiadavka č. 33 
p. Nadežda Sperling 
►Chcem sa vyjadriť ku komunikačnému napojeniu Bachingerovka – Čerešňová ul. Aj 
stanovisko VMČ bolo, že to napojenie pôjde výhradne cez ul. Bachingerovka a nie cez ul. 
Čerešňová z dôvodu, že táto cesta nezodpovedá parametrom. Chcela by som k tomu povedať 
toľko, že tak ako ul. Čerešňová nezodpovedá parametrom, tak ani spojnica medzi Sázavského 
a Petöfiho nezodpovedá parametrom, aby bola komunikačným napojením na Bachingerovú ul. Je 
napísané, že stavebný prístup k výstavbe cesty, najmä prístup st. mechanizmov k následnej 
výstavbe RD riešiť výhradne cez ul. Bachingerovka  a nie cez Čerešňovú. alej je tam uvádzané, 
že tá komunikácia bude za účelom výstavby RD (žiadosť p. Sabol). K tomu by som chcela dodať 
v januárovej zápisnici je uvedené že: „stavba cesty a následná výstavba ktoréhokoľvek z 

rodinných domov nebude umiestnená na zosuvnom území, aby sa predchádzalo následným 

škodám na majetku obyvateľov a mesta, a na zdraví a životoch ľudí. Táto plánovaná výstavba RD 
a cesty v lokalite na kopci – je v súlade s ÚP mesta? Ak áno, tak chcem vedieť kedy to bolo 
schválené, pretože podľa mojej vedomosti bola v ÚP táto lokalita označená za rizikovú – 
zosuvové pásmo. Bolo to zaradené do RL G6 a zrazu sa po námietkách  dostalo do hodnotenia 
B2. Práve ten papier (to prehodnotenie) by som chcela vidieť, ako to bolo zdôvodnené. Kam 
bude stekať daž ová voda, ke  v stanovisku VMČ je napísané, že: „odvodnenie cesty nebude 

napojené a ani nebude využívať existujúcu kanalizáciu na Petöfiho a Kolárovej ulici, ktorá je už 

v súčasnosti pri zrážkach obyvateľmi vnímaná ako nedostatočná, pričom dochádza k 

zaplavovaniu nehnuteľností (pivníc) v lokalite pod navrhovaným miestom stavby“.  
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Chcem sa opýtať, či sa tá daž ová voda po ceste vyparí. Roky dávam žiadosti, aby sa  na ul. 
Petofiho urobila kanalizácia. V projekte sa hovorí o daž ovej vode a kde je splašková voda? Asi 
to pôjde do kanalizácie na Petöfiho ul. – čiže z veľkej rúry do malej. 
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 
Stanovisko VMČ kopíruje vaše stanovisko a vlastne teraz je to na projektantovi. On sa musí do 
týchto podmienok zmestiť, finálnu verziu musí zhodnotiť Stavebný úrad a urobiť konečné 
záväzné rozhodnutie. 
 
Výbor žiada, aby bola požiadavka výboru príslušným oddelením mestského úradu vzatá na 
vedomie, bez nutnosti vypracovania písomnej odpovede. 
  
Požiadavka č. 34 
p. Vladimír Dajča 
►Už rok žiadame orezať stromy na ul. Októbrová 46-48 z dôvodu, že ľudia majú v bytoch tmu. 
Už o 16-tej svietia. Každý strom sme nakreslili lebo úradníčka si vymyslela, že to treba a trvá to 
už rok. Odpísali mi, že ke  budú peniaze. Nehnevajte sa to sa ne nenájde 50 € na orezanie? 
►Taktiež sme žiadali opraviť cestu (vyspravenie) na Októbrovej ulici pri Centrále (námestie pri 
fontáne a detskom ihrisku). Tiež tam Rómovia upratujú posypový materiál a kamenie a zhŕňajú 
to na kôpky, ktoré nikto neodprace a na druhý deň ich deti rozkopú. Nešťastné riešenie tie 
kamene na detskom ihrisku. 
►Smetné koše – ke  poprší dáž , tak ľudia po členky musia chodiť po vode, aby sa k ním 
dostali všetko som dal písomne na úrad.  
Výbor žiada o písomné stanovisko: 

 ku všetkým bodom požiadavky. 
 
 
Požiadavka č. 35 
p. Jana Pramníková 
►Deti mi chodia na krúžok na ZŠ – je tam tma nie je tam žiadne osvetlenie, blato (ide o zadnú 
časť školy (telocvičňa) – tam ako je parkovisko). Upratovačky zamykajú hlavný vchod a vzadu 
je len taká malá bránička, ku ktorej nevedie chodník čiže idete po blate a po tme – pomohol by aj 
zvonček. Bolo by dobré to nejako doriešiť. 
Odpovedala: Mgr. ubica Kohániová, riadite ka ZŠ Čsl. armády   
Téma bola uzatvorená v diskusii na zasadnutí výboru. 
 
►Na jeseň som dávala požiadavku, kedy bude opravená ul. Kollárová, ktorá je plná dier. 
Prechádzajúce autá ošpliechajú chodcov a taktiež fasády rodinných domov. Preto sa pýtam, kedy 
sa dostane do plánu opráv táto ulica. 
►Čistenie ciest a chodníkov od posypového materiálu – bolo to upratané tak, že to pozametali 
do trávy. Ke  kosíme aj verejné priestranstvá pred rodinnými domami na Kollárovej ulici, tak je 
to pre nás dosť veľký problém. 
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 
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Ulica Kollárova – je tam problém s potrubím preto je nelogické, aby bola vyasfaltovaná 
a následne ju vodárne rozkopali. 
Výbor žiada, aby kompetentné odbory MsÚ a primátorka mesta (ako členka predstavenstva 
vodárenskej spoločnosti) apelovali na VVS, a.s., aby vymenila kompletne celú kanalizáciu na 
ul. Kollárovej. 
 
 
Požiadavka č. 36 
p. Július Michalides 
►Pri škole bolo vybudované hokejbalové ihrisko aj napriek tomu, že tu bola petícia proti 
výstavbe tohto ihriska. Nikto vtedy neriešil, kde budú parkovať tí, ktorí budú na to ihrisko 
chodiť. Autá parkujú na ceste preto sa pýtam, kto obhospodaruje toto ihrisko + 4 alšie. 
Odpovedala: Mgr. ubica Kohániová, riadite ka ZŠ Čsl. armády 
Téma bola uzatvorená v diskusii na zasadnutí výboru. 
 
►Výrub topoľov v areály ZŠ – bol som tento týždeň za p. Balážovou na MsÚ, ktorá mi 
povedala, že p. riaditeľka ZŠ dostane rozhodnutie lebo sa ešte musia vyjadriť nejaké mimovládne 
organizácie.  
Odpovedala: Mgr. ubica Kohániová, riadite ka ZŠ Čsl. armády 
Téma bola uzatvorená v diskusii na zasadnutí výboru. 
 
►Chodím so psom na prechádzky – každý psíčkar má zbierať exkrementy. Bol som si na MsÚ 
vybrať sáčky, ale ke  idem po Marka Čulena tak je tam len jeden kôš, na Leveočskej sú tie koše 
častejšie, ale na ul. Kollárovej a Fučíkovej nie je žiaden kôš  - kam mám vyhodiť ten sáčok? To 
aby som ho nosil a vyhodil až doma.  
►Ministerstvo vnútro dalo výzvu, aby obyvatelia nahlásili, kde chcú mať radary. Neviem či ste 
to zaregistrovali, ale výbor by mohol uvažovať, či ich nechceme niekde umiestniť. 
►Technické služby zverejnili na internete mapu ihrísk, samozrejme všetky ihriská sú sústredené 
v našej mestskej časti na sídl. I, II, Kolmanovej záhrade. V lokalite Za Kalváriou a pod Kalváriou 
ani jedno – nebudeme uvažovať o vybudovaní ihriska aj v tejto lokalite? 
Téma bola uzatvorená v diskusii na zasadnutí výboru. Výbor žiada, aby boli požiadavky 
vzaté na vedomie príslušným oddelením mestského úradu, bez nutnosti vypracovania 
podrobnejšej písomnej odpovede. 
 
►Prosba na predsedu VMČ, aby vybavil na útvare hl. architekta mapu našej mestskej časti, aby 
sme vedeli presne zadefinovať naše problémy. 
Výbor žiada mestský úrad o vyhotovenie dostatočne ve kej a trvanlivej nástennej ortofotomapy 
s vyznačením niektorých vrstiev a ich umiestnenie v miestnosti, v ktorej zasadá výbor 
v mestskej časti, v súčinnosti s p. riadite kou základnej školy, ktorá priamo počas zasadnutie 
pris úbila potrebnú súčinnosť pri umiestnenie ortofotomapy a zadefinovala ďalšie 
kvalitatívne požiadavky, najmä čo sa týka vyhotovenia a trvanlivosti. Pred vyhotovením mapy 
výbor žiada návrh konzultovať s výborom a predložiť ho výboru a p. riadite ke základnej školy 
na vyjadrenie. 
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Požiadavka č. 37 
p. ubica Kohániová 
►Máme nové projektové obdobie – preto ako riaditeľka ZŠ Čsl. armády budem žiadať 
o zateplenie aj tejto budovy (bývalá ZŠ Odborárska), ale musíme mať na to spracovanú 
projektovú dokumentáciu. Preto by som chcela požiadať, aby VMČ vyčlenil finančné prostriedky 
na spracovanie PD. 
Téma bola uzatvorená v diskusii na zasadnutí výboru. Výbor žiada, aby bola požiadavka 
vzatá na vedomie príslušným oddelením mestského úradu, bez nutnosti vypracovania 
podrobnejšej písomnej odpovede. 
 
 
Požiadavka č. 38 
p. ubica Patočková 
►Na zasadnutie VMČ doniesla tablet, na ktorom mala nafotené parkovanie na ul. Októbrová 48. 
Požiadavka na úpravu, resp. rozšírenie parkovacích miest na ul. Októbrovej a taktiež na úpravu 
stojiska kontajnérov. 
►Požiadavku na opravu spojovacieho chodníka, ktorý je rozbitý medzi fontánou pri NS Centrál 
a tenisovými dvorcami na ul. Októbrovej. 
Témy boli uzatvorené v diskusii na zasadnutí výboru. Výbor žiada, aby boli požiadavky vzaté 
na vedomie príslušným oddelením mestského úradu, bez nutnosti vypracovania podrobnejšej 
písomnej odpovede. 
 
►Kolmanová záhrada – komu patrí a prečo je neupravená. 
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 
Kolmanka je súkromným vlastníctvom až na úzku časť chodníka poza múr obytnej zástavby, 
ktorá patrí mestu. Jeden z majiteľov toleruje a ostatní trpia pohyb obyvateľov po svojom 
pozemku. Viac: http://goo.gl/NekrsO 
 
►Požiadala, či by po sídlisku nemohli chodiť pochôdzkári (policajti) z hľadiska bezpečnosti. 
Odpovedal: p. Compeľ, MsP 
Téma bola uzatvorená v diskusii na zasadnutí výboru. 
 
  
Požiadavka č. 39 
p. Jozed Dvorščák, Slávičia 17, parc. 7092/8 a 7092/3 
p. Milena Poláková, Slávičia 16, Parc. 7092/7 a 7092/4 
► Žiada o pomoc úprave komunikácie na ul. Slávičia, ktorá je v zimnom a daždivom počasí 
ťažko zjazdná, tvorí a je jediným určeným a oficiálnym prístupom pre motorové vozidlá k riadne 
povoleným a skolaudovaným domom v tejto časti Slávičej ulice, s pridelenými súpisnými 
číslami. Ide o regulérnu, mestským zastupiteľstvom určenú a pomenovanú ulicu. 
Viac: http://goo.gl/A8uzaR a na fotodokumentácii z februára 2015: 
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Výbor žiada o písomné stanovisko. 
 
 
Požiadavka č. 40 
p. Monika Brillová, Pod Kamennou baňou 55 
► Križovatka na Pražskej ulici, kde končí dvojprúdpovka a je odbočka na ulicu Pod Kamennou 
baňou - je veľmi nebezpečné prechádzať cez prechod pre chodcov, pretože rýchlosť áut je v tejto 
časti vysoká a doslova prebehujeme cez cestu. Nie je to bezpečné ani z druhej strany, teda od 
výstavby cesty,  autá často dostávajú šmyk pri ostrej zákrute a  nezvládajú riadenie.  Intenzita áut 
je vysoká a jedná sa najmä o deti a dôchodcov, ktorí nemajú dobrý odhad na rýchlosť áut. Preto 
by som chcela požiadať o umiestnenie semafóra na priechod pre chodcov. 
► Pred našim domov t.j. Pod Kamennou baňou 55  stojí daž ová voda, ktorá neodteká do 
kanalizácie a už 10 rokov spôsobuje ničenie plota u suseda, znečisťovanie zaparkovaných áut 
a trvalé znečistenú komunikáciu z dôvodu prechodu áut, ktoré zabezpečujú výstavbu cesty 
k ZVL, ale aj iné napr. VVS chodí pravidelne s hlinou na koniec ulice. Naša strana ulice bola už 
poriešená, ale oproti susedová nie. Napr. v zime je tu trvale ľad, jarné čistenie nie je nikdy 
dostatočné, aj ke  si svoju stranu zametieme a vyčistíme, po prvom daždi je tam opäť špina, 
ktorá sa prelieva aj na našu stranu. Je potrebné urobiť zvod do kanalizácie. 
► Autobusové zástavy - Pod Kamennou baňou sú rozbité.  
► Chodievame na športové podujatia do športovej haly PU a nie je tam žiadne verejné 
osvetlenie, ktoré niekedy bolo. Zrušilo sa od prenájmu Mestskej haly. Ale  je nedôstojné, aby 
prístup k verejnej budove nebolo verejné osvetlenie, hlavne ke  sa jedná o športové podujatia 
a tréningy, kam chodia deti a mládež. Je to veľmi nebezpečné. žiadam obnoviť svietidlá na ul. 
Športovej k hale PU.  
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► Pred poslednými komunálnymi voľbami (2014) nastala zmena linky č. 22, ktorá už 
neprechádza centrom. Bol oslovený  p. Drutarovský staršími občanmi z našej ulice, ktorí ho 
žiadali o zmenu. Neviem, či sa v tejto veci niečo rieši. Nevadí zmena času odchodu, ale to, že 
starší občania ako aj deti sa nedostanú do centra, kde môžu bezpečne prestúpiť na iné spoje 
(doteraz prebehujú na čiernom moste), taktiež starší občania chodia denne do kostolov v centre, 
na nákup, k lekárom, na cintorín a pod. 
Mnohí z nich majú problémy s orientáciou a je ťažké si zvykať na nové prestupy a pod. Sú to 
starí občania mesta, ktorí platili dane desiatky rokov a teraz im mesto zobralo pravidelnú 
dostupnosť k bežným činnostiam. MHD šetrí, ale na nesprávnom mieste. Nové linky pre mládež 
dochádzajúcu do škôl sa zria ujú a linky pre občanov sa menia. 
Mám k tomu takýto návrh, ktorý by bol prospešný pre všetky strany (teda aj pre nás aj pre ul. 
Vodárenskú): 
Linka by mohla mať smer na Vodárenskú, ale cez mesto, okolo cintorína a späť. Tým by išla 
linka cez mesto a dokonca aj dostupnosť starých ľudí na cintorín a z Vodárenskej zase do centra. 
Myslím, že starší občania si zaslúžia od mesta zjednodušený prístup k občianskej vybavenosti. 
► K MHD ešte jednu pripomienku. Ulica Pod Kamennou baňou je tak do ruky a tým majú 
obyvatelia zhoršenú dostupnosť  na sídliská.  Ešte pred 4 rokmi nám bolo sľúbené (zase pred 
voľbami), že po dokončení Nábrežnej komunikácie bude jedna linka spájať sídl. III so sídliskom 
Sekčov. Je ten problém, že z tejto strany nie je žiadne spojenie na stanicu, kde sa aj pracujúci 
občan spojí kdekoľvek. Viem, že linky idú na ul. 17. novembra najmä kvôli študentom, ale sú to 
síce platiaci cestujúci, avšak mesto má podporiť najmä občanov. Študenti môžu ísť na fakulty aj 
od Zimného štadióna. 
Výbor žiada o písomné stanovisko: 

 ku všetkým častiam požiadavky 
 
Požiadavka č. 41 
Ing. Ladislav Leško, Mojmírova 9 
► Týmto žiadam Výbor v mestskej časti č. 2 v mene nespokojných spoluobčanov o zaradenie 
rekonštrukcie chodníka na Mojmírovej ulici do návrhu plánu investičnej výstavby na najbližšie 
možné obdobie. Predmetnú žiadosť sme už adresovali na MsÚ Prešov dňa 25. 8. 2010 
s opätovnou urgenciou dňa 6. 6. 2013. V oboch prípadoch boli naše požiadavky uznané za 
opodstatnené s posúvaním ich realizácie na alšie obdobia. 
Viac: http://goo.gl/maps/O2Wal 
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Výbor žiada, aby bola požiadavka vzatá na vedomie príslušným oddelením mestského úradu, 
bez nutnosti vypracovania podrobnejšej písomnej odpovede. 
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STANOVISKÁ A POŽIADAVKY  VMČ č. 2: 
1. 
Odd. KSaSÚ (Ing. Seman) Žiadosť o prerokovanie a doplnenie „Harmonogram pristavenia 
VOK-ov v meste Prešov a jeho okolí pre jarné upratovanie – zber objemného odpadu 
z domácností od 11.3.2015 do 17.04.2015“. 
VMČ č. 2 súhlasí s navrhovaným rozmiestnením VOK-ov a zároveň žiada o doplnenie 
veľkokapacitných kontajnerov na odpad ešte na tieto miesta: 

‐ Pod Kamennou baňou (tá vetva ulice smerom ku Toryse)   - 1 ks 
‐ Pod Kalváriou (najlepšie pri Exercičnom dome, resp. v blízkosti alebo pri Zimnom 

štadióne)  - 1 ks 
 
2. 
M/2772/2015 (Ing. Benčíková) – Žiadosť o zaujatie stanoviska k prenájmu nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa v NS Centrál na ul. Čsl. armády 29 o výmere 319,60 m2 pre 
žiadate a HCP Slovakia, s.r.o. Nám. gen. Štefánika 7, Stará ubovňa na dobu neurčitú 
(výška nájmu 30 € za m2/rok). Účel nájmu – kaviareň, zábavné centrum, video lotérie. 
VMČ č. 2 nemá námietky na prenajatie priestorov pre účely kaviarne, ale zásadne nesúhlasí 
s prenájmom priestorov pre zábavné centrum a video lotériu z dôvodu nesúhlasu obyvateľov 
bývajúcich v predmetnej lokalite. 
 
3. 
B/2660/2015 (Ing. arch. Krištof) – Žiadosť n.o. Mintaka, Šarišská 79/A, Ve ký Šariš 
o zmenu účelu užívania stavby s pôvodnou funkciou detských jaslí na lôžkové zariadenie 
soc. starostlivosti pre seniorov s časovo neobmedzeným ubytovaním, umiestnenej v obytnej 
zóne, vo vnútrobloku byt. domov ul. Fraňa Krá a, Fučíkova, Engelsova a Obr.  mieru. 
VMČ č. 2 nesúhlasí z dôvodu, že VMČ eviduje námietky od obyvateľov z priľahlých objektov 
so zriadením takéhoto zariadenia a nemá informáciu o tom, že by navrhovateľ komunikoval 
s obyvateľmi okolitých bytových domov. 
 
4. 
M/2618/2015 (Ing. Adam) – Žiadosť firmy DUTEKO, a.s. Bajzova 20, Prešov – Haniska 
o predĺženie zmluvného vzťahu k majetku, ktorý sa nachádza v areály bývalej skládky 
odpadov na Cemjate, k. ú. Prešov. 
VMČ č. 2 súhlasí z hľadiska dopadov na dotknutých obyvateľov, pretože fakticky sa na využití 
areálu nič nezmení. 
 
5. 
Požiadavka VMČ č. 2:  

1. Naceniť odhadované náklady na PD a stavebné práce na dokončenie chodníka ul. 
Októbrová (smer na Kollárovú ul.). Viac: http://goo.gl/maps/KNHae 

2. Naceniť odhadované náklady na PD – chodník pre peších Vydumanec (od zastávky 
autobusu, aby sa dalo bezpečne dostať k bočným uliciam). Osloviť majiteľa pozemku, t. j. 
Prešovský samosprávny kraj, za akých podmienok súhlasí s vybudovaním chodníka resp. 
ho vyzvať na výstavbu chodníka ak mu to kompetenčne prísluší. Viac: 
https://goo.gl/maps/JLRKv a http://goo.gl/MLpTpJ 
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6. 
Požiadavka VMČ č. 2: 
Vyčleniť finančné prostriedky vo výške 1 000 € na odvodnenie zastávky MHD na ul. Obrancov 
mieru (smer k NS Kaufland) – po nacenení prác na odvodnenie informovať VMČ kvôli prípadnej 
korekcii vo výške odhadovaných nákladov. Viac: https://goo.gl/maps/t076f 

 
 
Prerozdelenie finančných prostriedkov – Program 9:3 Investičná výstavba 
REZERVA pre rozdelenie pod a potrieb VMČ č. 1-7 – investičná výstavba (75 000 € pre 
každý VMČ)  
 
1. Detské ihrisko ul. Obrancov mieru 29-35 a Čsl. armády 1-7  
PD     400 € 
Stavebné práce        5 180 € 
(Požiadavka VMČ č. 2 na zmenu oproti predloženému návrhu – zameniť prvok „veža“ za prvok 

„kolotoč“) 
2. Zriadenie bezbariérového priechodu (bez osvetlenia) smer z ul. Obr. mieru na ul. 

Kollárová 
PD     250 € 
Stavebné práce       1 200 € 
 
Ing. Richard Drutarovský, v. r. (ZEP) 
predseda VMČ č. 2 
 
Mgr. Jana Grešová  
zapisovateľka VMČ č. 2 
 
V Prešove dňa 22.03.2015 
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