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ZÁPISNICA 

z 3. riadneho zasadnutia ytboru mestskej časti č. 7. ktoré sa konalo dňa 5.3.2015 

Pritomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadnutie Výboru mestskej časti Č. 7 otvoril a viedol Ing. Stanislav Kahanec. V úvode 
privítal prítomných občanov, poslancov a zamestnancov MSÚ.,____~---~_:__:__:_=::1_;::_: 

, MESTO I'fU~OV M~sl~k:í úra~,:,v~ I~j
za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili: 

fislospl.u . /6 L rt: l R,~"~k" 1/;1!ii.'PhDr. Eva Sirotňáková - OSMM 
Bc. Ladislav Kmec - MsP 

\ 00110 ' 3O. ~~. 2~15 ~~_J ~~~i~i~t. ~tIng. Stanislav Seman - OD,ŽPaKS 
Ing. Belo Kočiš - OD,ŽPaKS i PrflllP.y: ~ 'i;'-jjjaV;l!l< ..__. 

l E",,,č,' Č ,1,='1 p;!~Cf231Lj(ťg1.f_,~"
...--..--.-

Požiadavky občanov VMČ č. 7: 

Bc. Tomáš Lichvár 


- vzniesol výhrady k neskorým zverejňovaniam zápisnic zo zasadnutí VMČ č. 7, žiada 
o opätovnú a skorú nápravu. 
Ing. Kahanec - zápisnice sú v sklze, hlavne pre nedávnu chorobu a práceneschopnosť. 
Takisto je nutné opraviť vývesné tabule, hlavne na Ul. Sibírskej na zastávke MHD. 
obyvatelia tejto mestskej časti nie sú infonnovaní o dianí v meste, preto požaduje aby 
boli oboznámeni s plánom a výškou použitia schválených finančných prostriedkov na 
investičné akcie a bežnú údržbu. 
Ing. Kahanec - v nedávnom schvaľovanom rozpočte mesta, ktorý zverejnilo 
predchádzajúce vedenie mesta, sa vyskytli položky, ktoré neboli zapracované do 
rozpočtu mesta. Po ich doplnení a celkovom prehodnotení bol schválený rozpočet 
mesta, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta Prešov a každý má možnosť sa 
s ním oboznámiť. Napr. na kosenie a čisteníe bolo v rámci šetrenia verejných 
výdavkov mesta a potreby vyrovnaného rozpočtu dohodnuté, že tieto 
verejnoprospešné činnosti budú zabezpečované aj cez aktivačné práce. 

MUDr. Michal Polician 

ako zástupca obyvateľov Ul. Pod Šalgovíkom predložil na zasadnutí VMČ č. 7 dňa 

6.11.2014 žiadosť o osadenie spomal'ovacích retardérov na Ul. Pod Šalgovíkom. Po 

písomnej korešpondencii so zástupcami mesta sa dohodli na osadení 2 spomal'ovacich 

pruhov (retardérov) a to v časovom horizonte marec - apríl 2015. Obdržal odpoveď 


28.1.2015, v ktorej nie je jasne zadefinovaná realizácia osadenia. 

VMČ žiada o podanie informácie o stave prípravy a realizácie retardérov na Ul. 

Pod Šalgovlkom. 
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poukázal na provlzome parkovisko vybudované na CO kryte, kde príjazd na 
parkovisko je realizovaný prístupovou komunikáciou medzi 2 bytovými domami. 
Navrhuje aby sa dobudovali kontinuálne nájazdy a výjazdy na parkovisko z Ul. 
Sibírskej a UL Ďumbierskej. 
Ing. Kahanec· na základe doterajších skúsenosti VMČ 7 pri snahe o asfaltovú úpravu 
medzi bytovými domami Sibírska 2 a Ďumbierska 32 bude problematické realizovať 
požiadavku z dôvodu, že CO kryt je vo vlastníctve súkromnej osoby a prípadné 
investovanie je možné iba na základe vzájomnej dohody s vlastníkom majetku, resp. 
po odkúpení majetku. Mesto obdržalo ponuku vlastníka na odkúpenie majetku, ale 
výška finančnej ponuky nie je pre mesto Prešov akceptovateľná z dôvodu vysokej 
navrhovanej ceny za odkúpenie .. Zo strany poslancov mestskej časti vzišla požiadavka 
na dlhodobý prenájom, aby sa mohol opraviť aspoň nájazdový chodník, ktorý už bol 
zrealizovaný a taktiež VMČ už viackrát navrhoval hradať aj iné riešenia (dlhodobý 
nájom, vecné bremeno ap.). 
žiada o vysvetlenie aká Je spätná väzba medzi poslancami a pracovníkmi v rámci 
riešenia požiadaviek VMC. 

Miroslav Šimočko 
- na Ul. Karpatskej 9-11 bola z detského ihriska urobená parkovacia plocha, kde sa 

parkuje nesystematicky, každý parkuje kde príde. Vjazd na parkovisko nie je 
vyznačený, preto vodiči pri vjazde a výjazde vytvárajú nánosy blata, pretože 
prechádzajú cez zeleň. Niektorí vodiči odstavujú vozidlá priamo na vjazdoch a tým 
zabraňujú vstupu na parkovisko. Navrhuje, aby sa žltou čiarou vymedzil vstup na 
parkovisko, vyznačili sa parkovacie státia a zároveň požaduje zo strany mestskej 
polície kontrolovať, upozorňovať vodičov na spôsob parkovania a pokutovať ich. 
Bc. Kmec - pokutovanie a napomínanie za zlé parkovanie v zmysle zákona môže byť 
len na oficiálne označených parkoviskách, ale nie na takých ktoré slúžia len ako 
odstavná plocha. 
Ing. Kahanec - žiada nájsť spôsob ako komunikovat' s nezodpovednými vodičmi 
v záujme dodržiavania dopravných predpisov, vzájomnej ohl'aduplnosti vodičov 
a v záujme zlepšenia podmienok parkovania, resp. sankcionovať vodičov, ktorí 
bránia svojim vozidlom riadnemu vjazdu na odstavné parkovacie plochy či iným 
spôsobom obmedzujú iných vodičov, alebo ničia zeleň prejazdom mimo riadneho 
vjazdu. 
za budovou Bytového družstva sa nachádza parkovisko, ktoré by bolo možné rozšíriť 
aspoň o l rad položením panelov nachádzajúcich sa za budovou VIlV pre zvýšenie 
kapacity parkovacích miest. Takýto prísl'ub bol daný zo strany mesta ešte v roku 2014 
a do dnešného dňa sa nič nezrealizovalo. 
VMČ žiada opätovne prehodnotiť požiadavku na vytvorenie parkovacích plôch 
za budovou VHV a o navrhovanom riešení informovat' VMČ 7. 
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Peter Ihnát 
- požaduje spevniť odstavnú plochu na UL Čergovskej, na ktorej parkujú aj vozidlá nad 

3,5 t, žiada osadiť značku zákaz parkovania vozidlám nad 3,5 1, aby sa tak zabránilo 
parkovaniu nákladným motorovým vozidlám a autobusom, ktoré tam zvyknú 
parkovať. Niektorí vodiči parkujú aj na vjazde na parkovisko, navrhuje riešiť to 
napomínaním vodičov príslušníkmi MsP, 
do budúcnosti navrhuje, aby sa v tejto časti nestavali len provizórne odstavné plochy, 
ale štandardné parkoviská v zmysle zákonných noriem, 
na novej parkovacej odstavnej ploche na Ul. Čergovskej, kde vzniklo ďalších 21 
odstavných miest žiada dobudovať verejné osvetlenie. 
VMČ čo 7 žiada o dobudovanie osvetlenia novej odstavnej plochy na Ul. 
Čergovskej a súhlasí s použitim rezervy VMČ 7 pre investičné akcie na 
realizáciu v r. 2015. 
oproti parkovisku pri bytovke EKOPR1M-u na UL Magurskej žiada vyrovnať terén 
vysypanim hliny, ktorá sa nachádza na vedľajšom pozemku. 
Ing. Kočiš - využitie hliny na vyrovnanie terénu nie je možné, pretože obsahuje veľa 
kameňa a zvyšky betónov. 

Marek Šalamún 
už dávnejšie upozornil na problém prepadávajúceho sa chodníka na Ul. Ďumbierskej 
13-15, ktorý už niekoľkokrát žiadal opraviť v rámci záruky na odstránenie 
nedorobkov. Problémom bude pravdepodobne použitie liateho asfaltu namiesto 
valcovaného, ktorý je kvalitnejší a trvácnejší, viď chodník na ul. Ďumbierskej oproti 
materskej škôlke. V rámci preberacieho konania dôkladnejšie dbať na stav 
odovzdávaných stavieb, aby sa predchádzalo prípadným reklamáciám, 
VMČ 7 žiada preverít' situáciu v teréne a podl'a výsledku riešiť problém 
reklamačným konaním s dodávatel'om prác (zároveň odporúča riešit' aj problém 
s "nafukovaním" liateho asfaltu na zrealizovaných chodníkoch) a informovať 
VMČ 7. S dodávatel'om prác už holo dohodnuté, aby v rámci technologických 
a technických možností minimalizoval pri opravách a údržbe technológiu liateho 
asfaltu a prednostne používal valcovanú zmes ABJ. 
dopočul sa, :re sa začalo s likvidáciou ostrovčekov na parkoviskách na Ul. Sibírskej 
a Magurskej. Navrhuje stretnutie v teréne, aby sa na tvári miesta určilo, ktoré plochy 
sa majú odstrániť, 

• 	 pred kostolom v úseku asi 300 m sa nachádza asi 7 smetných košov. V ostatných 
častiach je problémom nájsť jeden smetný kôš. Žiada o rovnomerné rozmiestnenie 
smetných košov, 
K obom požiadavkám už VMČ 7 zaujal stanovisko a opätovne žiada zabezpečit' 
rozmiestnenie odpadkových košov i komplexného riešenia ostrovčekov pre 
zvýšenie parkovacích kapacít, v zmysle predchádzajúcich požiadaviek VMČ 7. 

-	 je rozhorčený z toho, že požiadavka občanov, aby boli pritomní na zasadnutí VMČ aj 
zamestnanci mestského úradu nebola zo strany mesta akceptovaná a tak požiadavky 
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občanov sa budú musieť zapracovať do zápisnice, aj keď by radšej privítal 
priame odpovede, 
žiada o odpoveď, kto z kompetentných rozhodol o výsadbe stromov okolo hlavnej 
cesty a nie pred bytovými domami. 
VMČ 7 žiada mesto prehodnotiť návrhy, resp. požiadavky obi!anov uvedených 
vyššie a o navrhovaných riešeniach, ktoré vzídu z týchto podnetov informovať 
občanova VMČ 7. 

PhDr. Ďurišin - smerom k CO krytu za bytovým domom Ul. Sibírska 1 navrhuje 
možnosť rozšírenia existujúceho parkoviska. Žiada preveriť vlastnicke vzťahy. 
PhDr. Sirotňáková - pozemok za bytovým domom Sibírska l je vo vlastníctve mesta, 
na časti ktorého sa nachádzajú už existujúce odstavné parkovacie plochy. 

VMČ Č. 7 berie na vedomie, žiada a navrhuje: 

IA.List Sekcie Stavebného úradu a urbanistiky - Územné rozhodnutie vo veci 
umiestnenia stavby "RS CARS, S.r.o. - administratívne centrum". 
VMČ berie na vedomie. 

lB.List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky- Oznámenie o výkone štátneho stavebného 
dohľadu na deň 3.3.2015 v prevádzke Herne v Penzióne na ul. Exnárovej 36, Prešov. 
VMČ berie na vedomie informáciu Ing. Stanislava Kahanca o uskutoi!nenom 
štátnom stavebnom dohl'ade, na ktorom sa zúč!astnil a za VMČ č. 7 vyjadril 
nesúhlasné stanovisko k prevádzke herne v zmysle predchádzajúceho rokovania 
VMČ Č. 7 k žiadostiam k prevádzke tejto herne. 

2. 	 List Mestskej polície v Prešove - Odpoved' na požiadavku Č. 18717114 - vo veci 
stanoviska VMČ č. 7 ku koseniu pri objekte. 
VMČ berie na vedomie a zároveň vyjadruje nespokojnosť s nedôrazným konaním 
zainteresovaných, ked'že problém ne'1:kosenej plochy pri objekte HŠM nebol 
napriek opakovaným urgenciám VMC č. 7 doteraz vyriešený jej vykosením 
a VMČ č!. 7 neboli podané žiadne konkrétne informácie v záujme urgentného 
vykosenia predmetnej plochy ani zdôvodnenie, preč!o nebola žiadosť VMČ 7 
o vykosenie vybavená za celý r. 2014, ani o sankcionovaní vlastníkov i!i rie§ení 
Odborom životného prostredia pri Okresnom úrade v Prešove. 

3. 	 List Mestskej polície v Prešove - Odpoveď na požiadavku č. 15917/14 vo veci 
oslovenia vlastníka nehnuteľnosti pri bytovom dome na Sibírskej ulici č. I na jeho 
vypratanie a na opravu oplotenia. 
VMČ berie na vedomie a konštatuje, že bol zvolaný štátny stavebný dohl'ad (vid' 
bod č!. 7). 

4. 	 List Odboru strategického rozvoja, oddelenie investičnej vxstavby - Pracovné 
rokovanie zvolané na deň 4.3.2015 vo veci ,,Mestský cintorín - Sváby, l. etapa - časť 
A'''~ 
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VMč berie na vedomie informáciu Ing. Stanislava Kahanca o uskutočnenom 
pracovnom rokovani, na ktorom sa zúčastnil. 

5. 	 List Sekcie vnútornej správy a verejných činností, oddelenia verejnoprospešných 
činností - Odpoveď na požiadavku č. 517/15 - vo veci smetných košov malého 
objemu rozmiestnených v okolí Sibírskej ulice. 
VMč berie na vedomie a očakáva uskutočnenie pracovného stretnutia 
v zmysle tejto odpovede, ako aj v nadväznosti na opakované požiadavky VMČ č. 
7 k rozmiestneniu a pripadnému doplneniu odpadkových košov v lokalite MČ 7. 

6. 	 List Sekcie majetkovej a ekonomickej, oddelenia mestského majetku - Odpoveď na 
požiadavku č. 17717/15.. 
VMČ berie na vedomie a žiada uvádzat' v odpovediach na prislu~nú požiadavku 
aj konkrétny text predmetnej požiadavky (VŠEOBECNA POZIADA VKA na 
útvary mesta, ktoré posielajú odpovede na požiadavky VMČ 7). 

7. 	 List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky - Oznámenie o výkone štátneho 
stavebného dohľadu na deň 12.3.2015 - vo veci znečist'ovania okolia CO krytu a 
voľného pri stupu na stavbu. 
VMČ berie na vedomie. 

8. 	 List Sekcie strategického rozvoja, oddelenia investičnej výstavby Odpoveď na 
požiadavku Č. 155/7/14 - vo veci vybudovania parkoviska na ulici Šrobárovej na 
existujúcom nevyužívanom detskom ihrisku. 
VMČ berie na vedomie, avšak vzhl'adom na problém znižovania parkovacích 
miest pre obyvatel'ov zo Šrobárovej ulice z dôvodu parkovania iných áut, najmä 
v súvislosti s využivaním telocvične a športového ihriska v areáli ZŠ Šrobárova, 
VMČ č. 7 žiada, aby kompetentné útvary mesta hl'adali riešenie k dobudovaniu 
parkovacích plôch. 

9. 	 List Sekcie majetkovej a ekonomickej, oddelenia mestského majetku Žiadost' 
o prehodnotenie výšky nájmu pre Detské centrum Aktivity pre všetkých v NP na UL 

Ďumbierskej 40. 

VMČ neodporúča dlhodobý prenájom a zniženie nájomného vzhl'adom na 

doterajšie dlhy a záväzky voči prenajímatel'ovi. 


IO. List Sekcie majetkovej a ekonomickej, oddelenia mestského majetku Žiadost' 
o prehodnotenie výšky nájmu pre OZ Klub Sclerosis Multiplex v Prešove v NP na Ul. 

Ďumbierskej 40. 

VMČ nemá námietky k predÍženiu nájmu na dobu neurčitú v zmysle žiadosti 

OZ Klubu Sclerosis Multiplex zo dňa 6.2.2015 za rovnakých podmienok ako bol 

doterajší nájom. 


ll. List Sekcie majetkovej a ekonomickej, oddelenia rozpočtu, účtovníctva a miezd 
Odpoveď na požiadavku č. 138/7/14 - vo veci prehodnotenia finančných prostriedkov 
podľa počtu obyvateľov. 

VMČ berie na vedomie a žiada uvádzat' v odpovediach na príslušnú požiadavku 
aj konkrétny text predmetnej požiadavky (VŠEOBECNÁ POŽIADAVKA na 
útvary mesta, ktoré posielajú odpovede na požiadavky VMČ 7). 
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12. List Odboru dopravy, životného prostredia a verejných služieb, oddelenia dopravy 
a životného prostredia - Odpoveď na požiadavku č. 167/7/14 vo veci prekopávok 
realizovaných spoločnosťou SPRA VBYTKOMFORT, a. s. 
VMč berie na vedomie a žiada v danej veci kontaktovať predsedu VMČ č. 7. 

13. E-mailová požiadavka p. Aleny Laskovskej vo veci: 
aktualizácie správ na oznamovacej tabuli VMČ Č. 7 na Ul. Sibírskej (MHD zastávka), 
zatekanie vody na chodník na Ul. Sibírskej 18-38, 

-	 výmeny kovového oplotenía a bránok vo vnútrobloku na Ul. Sibírskej 20 
VMČ: 

žiada realizovať 2. etapu sanácie zavodneného územia vo vnútrobloku Ul. 

Sibírska 20-36 z rezervy VMČ č. 7 pre investičnú výstavbu na rok 2015. 
žiada realizovať výmenu kovového oplotenia a kovových bránok ihriska vo 
vnútrobloku Sibírska 20-36 za siete. 

14. List Sekcie majetkovej a ekonomickej, oddelenie mestského majetku -	 Odpoveď na 
požiadavku č. 4n1l5. 
VMČ berie na vedomie a žiada uvádzat' v odpovediach na príslušnú požiadavku 
aj konkrétny text predmetnej požiadavky (VŠEOBECNÁ POŽIADAVKA na 
útvary mesta, ktoré posielajú odpovede na požiadavky VMČ 7). 

VMČ č. 7 iniciuje a požaduje zabezpečit' pracovné stretnutie kompetentných útvarov 
mesta a to odboru dopravy, odboru investičnej výstavby, Mestskej polície a prednostu, 
za účasti poslancov mestskej časti č. 7 z dôvodu riešenia situácie statickej a dynamickej 
dopravy, parkovísk, CO krytu, retardérov. 

Trvalá požiadavka VMČ č. 7 je, aby sa k písomnostiam a rozhodnutiam adresovanvm 
VMČ dokladali situačné schémy a ďalšie nevyhnutné podklady k rozhodovaniu VMČ 7 
(teda doklady, ktoré uvádza predložená dokumentácia, napr. rozhodnutia, zmluvy 
o výpožičke, ap.). 

V Prešove dňa 9.3.2015 

Ing. Stanislav Kahanec, v. r. 
predseda VMČ čo 7 

PhDr. Eva Sirotňáková 


sekretár VMČ Č. 7 
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