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Mesto Prešov 

z Á P I S NIC A č. 4 - 5/2015 

zo 4. zasadnutia Výboru mestskej časti č. 5 Solivar - Sol'ná BaĎa - Šváby, 


ktoré sa konalo dňa 13. aprlla 2015 (pondelok) 


Pritomni: podľa prezenčnej listiny 

Čas konania: 18.00 h - 20.45 h 

Miesto konania: Kultúrne stredisko PKO Švábska 27, Prešov - Solivar 


Program: l. Otvorenie a privítanie hostí 
2. Prijímanie občanov a vybavovanie ~h~žiad~k: 

Ni sro ľR"SOV Mestský úrad vPrešove3. Požiadavky a informácie VMČ Č. 5 1 
ČJ:i!n spisu:4. Stanoviská VMČ Č. 5 ť/ô:.5 IRagl'tr. ".!ka: 1//111 

5. Záver Z".k 31.~ot. 
Do3":o: 2 O -04- 2015 "iO~n:~

"- , 

Prflohy: ~b'VUje:K bodu 1. Otvorenie a privitanie hosti: E~id.nčllé ef,:, dO!!'! p~i'V: l~75!10 I~' 
Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Peter Krajňák, predseda VMC č. J, Ictory pnvital p 
Ing. Ľudovíta Malagu a PaedDr. Miroslava Benka, MBA. Následne ospravedlnil neúčasť pána 
poslanca Mgr. Stanislava Ferenca a privítal pritomných občanova hostL Osobitne privítal aj 
nového sekretára VMČ č. 5 - PhDr. Moniku BujňákoYÚ., ktorá bude zhotovovat' zápisnice zo 
zasadnutí VMČ. 

K bodu 2. Prijimanie občanova vybavovanie ich požiadaviek: 

p. Ľubomír Krajňák, " . 

a) žiada osvetlenie parkoviska na ulici Važecká minimálne dvoma svetlami; 

b) žiada opraviť cestu od materskej školy k základnej škole na ulici Važecká, ktorá 


vedie ku kontajnerom, nakoľko je prašná, neupravená a údržba nebola vykonaná od 

jej odovzdania do užívania; 


c) upozornil na prístrešky nad kontajnenni za blokom na ul. Važecká, ktoré sú 

v nevyhovujúcom stave a požiadal o ich omal'ovanie. 


p. Kristián Kriš, .l\_ q • 

a) požadoval informáciu vo veci vybudovania Street Workout ihriska na sídlisku Šváby 
na ulici Važecká. 

p. Ján Dzvoník, l 

a) žiada opraviť schodisko vedúce k podchodu na ul. Švábskej 39 (v blízkosti PKO Šváby); 

b) žiada pri bytovom dome ul. Urxova Č. 4 dať cestu do pôvodného stavu; 

c) upozornil na zlý technický stav chodníka vo vnútrobloku za bytovým domom na ul. 


Švábska a ul. Lomnická, kde žiada obmedzenie možnosti vstupu vozidiel; 

d) žiada podal' informáciu o využivaní bazéna v ZŠ Májové námestie verejnosťou. 
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p. Tomáš Kolárik, f 

a) požiadal o opravu komunikácie vo vnútrobloku ul. Solivarská (výtlky a mláka pri fare). 


p. Lukáš Šalamon. ,.,' 

a) žiada dokončenie cyklochodnika od križovatky ulíc Solivarská· Švábska po Geodéziu. 


p. Dalibor Kušnir, ,< • 

a) ocenil výsadbu zelene na ulici Svábska a žiada pokračovať vo výsadbe smerom 

k uliciam Chalupkova a Royova 


p. Jolana Ondrejčeková. " 
a) 	 požaduje osad~nie bezpečnostného zábradlia Izvodidiell na križovatke uHc Solivarská -

Svábska pozdlž Švábskej ulice (od rodinného domu Švábska č. 2) kvôli bezpečnosti 
chodcov a ochrane majetku; 

b) 	 apeluje na zástupcov PSK a mesta Prešov, aby sa doriešila otázka kompetencii 
spravovania ciest na území mesta Prešov. 

p. Pavol Straka, . 
a) požiadal o zvýšenie rýchlosti na 70 kmih na ulici Zlatobanská od vrcholu stúpania po 

bývalý Štátny majetok; 
b) od spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. požaduje spoluprácu pri čisteni areálu futbalového 

ihriska na Tajchu a odvoz tam nahromadeného odpadu; 
c) 	 opakovane žiada zástupcov PSK a mesta Prešov doriešiť otázku kompetencií spravovania 

ciest na územi mesta a následne podať informáciu o záveroch rokovania; 

p. Jana Keselová, r 

a) žiada obnovu nesúrodého astaltu medzi ul. Šváb ska 78 a predajňOU CBA. 


K hodu 3. Požiadavkv a infOrmácie VMČ č. 5: 

Predseda VMČ informoval prítomnýcb občanov a bosti o skutočnosti, žc Mesto Prešov 
zverejnilo oznámenie o obstarávani Zmien a doplnkov 2015 Územnébo plánu mesta Prešov. 
Do 15. mája 2015 je možné zasielať pisomne návrhy zmien na MsU v Prešove, Odbor 
územnébo plánovania a stavebnébo úradu, Oddelenie územného plánovania a urbanizmu, 
Jarková 24, Prešov 080 01; emailom na adresu katarina.stofanova@prcsov.sk alebo podat' 
osobne na Jarkovej ul. č. 26 v Klientskom centre Mestského úradu. Prerokovanie 
a scbval'ovanie Zmien a doplnkov 2015 mestským zastupitel'stvom je plánované v 
novembri 2015. 

Požiadavky a podnety VMČ č.5: 
• na základe vykonaného pracovného rokovania (15.4.2015) vo veci riešenia dopravnej situácie 

a organizácie dopravy pri vyústení Ondavskej ulice na ul. Solivarskú, žiada o zaslanie informácie 

o záveroch predmetného rokovania; 

- žiada pozvať zástupcov spoločnosti O.S.V.O.comp, a.s. na rokovanie VMČ č.5 dňa 4. mája 

2015; rovnako žiada so zástupcami spoločnosti prejednať a zaslať VMČ návrh pre umiestnenie 

a doplnenie vianočnej výzdoby pre vianočné obdobie 2015 v Solivare a na sídlisku Šváby; 

• žiada o vyčistenie okolia ul. Solivarskej po jej oboch stranách, t.j. od ul. Okrajovej po ul. 

Východnú (križovatka pri Baumaxe) - papiere, biologický odpad a pod.; 
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- žiada preveriť stavebné aktivity vobjekte bývalých WC na ul. Švábskej a žiada zaslanie 
vykonaných opatrení zo strany prlslušného odboru MsÚ a stavebného úradu; komplexnú 
infonnáciu s návrhom opatrení na zamedzenie prlpadného nepovoleného konania stavebníka 
žiada zaslať na zasadnutie VMČ č. 5 v mesiaci máj; 
- žiada spoločnosť PREŠOV REAL, S.r.o. o vyvezenie nahromadeného odpadu z územia 
futbalového ihriska na Tajchu luL Zborovská! a opravu objektu bývalých šatní; 
- v rámci pripravy projektu IBV v lokalite Stavenec, žiada dotknuté odbory MsÚ o zaslanie 
návrhu najvhodnejšieho dopravného a urbanistického riešenia predmetnej lokality; 
- žiada o vysprávku výtlkov na ul. Valkovskej, Zlatobanskej a konečnej zastávke MHD v Soľnej 
Bani; 
- žiada Dopravný podn.jk mesta PrešoY, a.s.: 
o opravu vonkajšej fasády budovy (čakáreň a sociálne zariadenia) na konečnej zastávke MHD na 
ul. Zlatobanskej z dôvodu nevyhovujúceho stavu a skutočnosti, že schátraný objekt sa nachádza 
v blízkosti NKP Solivar; 
- žiada Technické službymesta PreiiQV31!.s.: 
- o pristavenie kontajnera z dôvodu potreby vyčistenia plôch NKP Solivar a vývoz 
nahromadeného odpadu z lokality v blízkosti objektu Četemí (ul. Zlatobanská); 
- opravu schátralej a vykradnutej hrobky na starom cintorlne na ul. Zlatobanskej, kde je potrebné 
vyviezť vo vnútri objektu zhromaždený odpad z prepadnutej strechy, zachovať prlpadné kostrové 
pozostatky tam pochovaných osôb a následne objekt zrenovovať (nová strecha, nová vonkajšia 
omietka, oprava interiéru); 
- opravu ochrannej siete pri detskom ihrisku v blízkosti fary v Solivare - ul. Solivarská, ktorá sa 
vo vrchnej časti odtrhla od napínacieho drôtu; 
- žiada o osadenie stojana na bicykle v areáli ZŠ Lesnícka; 

K bodu 4. Stanoviská VMČ č. 5: 

l. 	Zaujatie stanoviska VMČ č. 5 k žiadosti o odkúpenie parcely KNC 3267/2 k.ú. Prešov
Solivar lokalita ul. Na brehu - ožiadavka M/1l80/2015 zo dňa 19.01.2015 
VMí č. 5 nesúhlasí s odpredajom mestského pozemku za účelom výstavby súkromného 
parkoviska z dôvodu plánovaného rozšírenia parkovacich kapacit pre mestský cintorfn 
v Solivare v predmetnom území. 
Za: Ohlasov; Proti: 3 hlasy; Zdržalo sa: Ohlasov 

2. 	Zaujatie stanoviska VMČ čo 5 k žiadosti o odkúpenie parcely č. KN-C 748 k.ú. Solivar, 
lokalita ul. Arm. gen. Svobodu a ul. Kraskova - požiadavka M/17947/2014 zo dňa 24.11. 
2014 
VM(; Č. 5 nesúhlasí s odpredajom mestského pozemku za účelom výstavby menšieho rodinného 
domu z dôvodu zabezpečenia plošnej rezervy pre dané územie tvoriace prístup na spadnú časť 
ul. Kraskovej a ul. Okrajovej. 
Za: Ohlasov; Proti: 3 hlasy; Zdržalo sa: Ohlasov 

3. 	Zaujatie stanoviska VMČ čo 5 k žiadosti o odkúpenie parcely č. KN-E 2314/272 k.ú. 
Solivar lokalita ul. Valkovská - ožiadavka M/9857/2014 zo dňa 24.06.2014 
VMí Č. 5 sa stotožňuje s odporúčaním vtedajšej SSUaU - Oddelenie hlavného architekta 
a územného plánovania odpredať len časťpozemku, na ktorom sa nachádza stavba pôvodného 
predajného stánku a vzhľadom na potrebu zachovania územnej rezervy pre budúce rozšírenie 
chodníka odporúča zarovnanie hraníc pozemkov pozdlž ul. ValkovskeJ v línii jestvujúceho 
oplotenia susedných pozemkov. 
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Za: 3 hlasy; Proti: O hlasov; Zdržalo sa: O hlasov 

vo veci týkajúcej sa požiadaviek na dobudovanie vodovodov a kanalizácii Dre VM 
rok 2015 s výhl'adom na ďalšie roky - požiadavky VMC" č.5: 

ul. Pri mlyne s predpokladaným počtom cca 10 pripojeni, PD v štádiu realizácie; 
IBVStavenec s predpokladanýmpočtom cca 700 pripojení, PD nie je; 
ul. Soľnobanská 3 rodinné domy, v štádiu realizácie v nadväznosti na projekt Teria/awce 

VMČ žiada o urýchlené riešenie - v súčinnosti s VVS a.s. - navoienia domov na ul. 
Soľnobanske; na kanalizáciu. ktorá je v súčasnosti vo výstavbe a kontaktovanie dotknutých 
obyvateľov! 

Úprava a doplnenie stanoviska VMČ č. 5 k použitiu finančných prostriedkov 
určených pre Výbor mestskej časti č. 5 Solivar - Solná Baňa - Šváby v roku 
2015 (doplnok k zápisnici VMČ č.5: 3 - 512015): 

l. Presun prostriedkov položky: Odvodňovaci rigol- uL Pri bati 3.500 fi 
z Programu 9: Strategický rozvoj REZERVA pre rozdelenie podľa potrieb VMČ - investičná 
výstavba na Program 7: Všeobecné prospeiné služby Údržba MK, ciest a cbodníkov 
(súvislé opravy) - rezerva pre VMČ Č. 5; 

2. Presun prostriedkov položky: Street Workout ihrisko Šváby - ul. Važecká 8.000 fi 
z Programu 9: Strategický rozvoj REZERV A pre rozdelenie podl'a potrieb VMČ - investičná 
výstavba na Technické služby mesta Prešov, 3.s.; 

3. Úprava názvov projektových dokumentácií. aktualizácia výlky pridelenýcb 
finančn'cb rostriedkov a do Inenie ol liek re ri ravu PD: 
Parkovisko pri M Važecká (PD) 1.188 e 
Cyklochodník Šváby - dokončenie (PD) 1.128 e 
Chodník ul. Gapl'ová (PD) 1.080 e 
Chodník ul. Solivarská (PD) 918 e 
Bezbariérový prechod ul. Arm. gen. Svobodu - kríženie s ul. Kraskova (PD) 1.098 e 
Chodník ul. Royova - Janáčkova (PD) 792 e 
Cyklochodník Sváby - Delňa (štúdia) 1.182 e 
Výbeh pre psov ul. Švábska (PD) 888 e 
Kanalizácia ul. Pri mlyne (PD) 3.000 e 
Vypadá zo zoznamu: 
Odvodňovací rigol ul. Pri hati (PD) - 500 e IpresUll na položku Obnovafutbalového ihriska . ..! 
Vytvorenie noVÝch položiek: 
Obnova futbalového ihriska Prešov-Solivar (dopracovanie PD SO Ol a SO 10) + 500 e 
VMČ Č. 5 na PD (Rezerva) 4.196 é' 

4. ÚDrava názvov investičnÝch akcií v Prol!rame 9: Stratel!:ic re 
rozdelenie podl'a potrieb VMC - investičná výstavba: 
Obnova futbalového ihriska Prešov-Solivar (SO O 1 a SO 10) 20.000 e 
Parkovisko pri MŠ Važecká 17.000 e 
Bezbariérový prechod ul. Arm. gen. Svobodu - kríženie s ul. Kraskova 9.100 e 

F MsÚ/SP-Ol/26/1 



1 

5/5 

000' Strana 
VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 5e 

Mesto Prešov 

5. Požiadavka na nákup tovaru - položka: 
Pamätná tabuľa návštevy cisárovny Sisi - Soľná Baňa 700 € 

K bodu 5. Záver: 

Predseda VMC Č. 5 poďakoval všetkým prítomným za účasť a informoval, že najbližšie 
zasadnutie VMC sa uskutoč!Ú dňa 4. mája 2015 o 18,00 hod. v Kultúrnom zariadení PKO, ul. 
Solivarská 80, Prešov Solivar. 

V Prešove dňa 15.04.2015 

Zapísal: PhDr. Monika Bujňáková, v. r. 


sekretár VMČ Č. 5 


Mgr. Peter Krajňák. v. r. 

predseda VMC č. 5 


F - MsÚ/SP-0l/26/l 


