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ZÁPISNICA 

zo 4. zasadnutia Výboru mestskej \!asti č. 7, ktoré sa konalo dňa 9.4.2015 

Pritomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadnutie Výboru mestskej časti Č. 7 otvoril a viedol Ing. Stanislav Kahanec. V úvode 
privítal poslancov, zamestnancov MsÚ a zároveň ospravedlni " , 
PhDr. Štefánie Andraščíkovej, PhD. MPH. MUTO I'R!1.ŠOV M051ský ~rad v Preiiove 11 

fr,lo .pl ••: '1C iL G ~'DI"",nd": V5l«. ~~l 
za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili: it. ' lnaK" lehota l 

\PhDr. Eva Sirotňáková - OSMM Oo!lo: 31l. Ot 2Il., \UI01#0 

Bc. Ladislav Kmec - MsP l ~i----'--' 

Prno,-: ~b"'.,i"n·~.-,-,...--.,=-1 
, ~i;crz71!;1 Za,fS 

Požiadavky prítomných o~"'M""n"'o"'v"'-----~'-" 

PhDr. Peter Smeriga 

ako zástupca Združenia IBV KRUH - komunikácia Sokolia, predložil žiadosť 


o zaradenie vyhotovenia pristupovej komunikácie k plánovanej IBV KRUH 
komunikácia Sokolia do investičného zámeru, ktorú adresovali ešte 5. 2, 20 lOna 
mesto Prešov s tým, aby mesto parcelu na ktorej sa má vybudovať komunikácia 
odkúpilo za symbolickú cenu do vlastníctva. V tejto veci žiada mesto o súčinnosť 
a spoluprácu pri riešení žiadosti. 
VMč berie na vedomie, navrhuje riešit' v súčinnosti s odbornými útvarmi mesta 
a žiada informovat' VMČ 7 o stave riešenia. 

Ivana Imrichová 

prišla sa informovať vo veci možnosti zmeny územného plánu mesta Prešov, pretože 

na webe mesta si našla informáciu, že do polovice mája 2015 majú obyvatelia 

možnosť podávať svoje návrhy na zmeny a doplnky územného plánu na Mestský úrad 

v Prešove. Menovaná bola o ďalšom postupe a o možnostiach informovaná. 


Jozef Kasper 

predniesol opakovanú požiadavku vo veci výmeny rozbitých betónových košov 

v tvare štvorca na rohoch ul. Vihorlatskej ~ Sibírskej za nové stÍpcové. 

Ing. Kahanec - viac než rok za VMC 7 urguje rovnomerné rozmiestnenie košov 

v tejto mestskej časti, predovšetkým na peších ťahoch, vo vnútro blokoch, pri 

športoviskách či detských ihriskách a pod., v záujme zabezpečenia potrebného 

primeraného počtu týchto odpadkových košov v lokalite MČ 7, 
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VMČ opakovane žiada zrealizovať túto požiadavku a v rámci rozmiestnenia 
odpadkových ko§ov zmonitorovať potrebu výmeny poškodených košov, resp. 
potrebu doplnenia týchto košov v MČ 7 a informovať VMČ 7 o výsledku tohto 
monitoringu s návrhom na riešenie a vyčislením nákladov. 
opätovne žiada preveriť možnosť odstránenia nefunkčného stánku na zastávke MHD 
na Ul. Karpatskej vyzvaním jeho vlastnika. Nestotožňuje sa s odpoveďou zo strany 
mesta k požiadavke, že nie je v kompetencii mesta riešiť takéto nefunkčné stánky na 
pozemkoch vo vlastníctve sUlaomných osôb. Navrhuje, aby kompetentné orgány 
mesta v zmysle VZN o čistote mesta a verejnom poriadku oslovili vlastníkov, aby sa 
starali o svoj majetok. 

- upozornil na rozbité zast:ávkové niky, hlavne na Ul. Vihorlatskej. 
Ing. Kahanec - potreba opravy zast:ávkových ník pri zastávkach MHD ul. Sibírska 
(obojsmerne), ul. Karpatská (smer Solivarská) sú evidované v požiadavkách na 
investície MČ 7. Taktiež bola uplatnená požiadavka VMČ 7 na opravu poškodenej 
dlažby zastávkovej niky na ul. Jurkovičovej (smer Sibírska). 
VMČ 7 žiada zabezpečiť technickú prípravu rekonštrukcií predmetných 
komunikácii a opravu zastávkových ník pri zastávkach MHD ul. Sibírska 
(obojsmerne), ul. Karpatská (smer Solivarská), opravu dlažby zastávkovej niky 
na ul. Jurkovičovej (smer Sibírska) a zároveň preveriť potrebu opráv, resp. 
rekonštrukcie komunikácie pri zastávke MHD Jurkovičova (obojsmerne). 

- pri poliklinike Sekčov na Ul. Jurkovičovej je rozbitá vývesná tabuľa už 
s neaktuálnymi fotkami poslancov, ich e-mailovými adresami a zápisnicami. 
Navrhuje zvesovať staré zápisnice, ponechávať len aktuálne zápisnice, aktuálny 
zoznam poslancov VMČ a klasické sklo z dôvodu bezpečnosti nahradiť plexisklom, 
alebo iným priehl'adným materiálom. 

Marián Džačár 
- za obyvatel'ov Ul. Sibirskej II žiada o informáciu, aká je situácia s parkovacími 

plochami a uvažovanou výstavbou garážového domu na Ul. Sibírskej. Má informácie 
o tom, že tam bola spísaná petícia proti výstavbe a nevie aký je aktuálny stav riešenia 
Ing. Kahanec čo sa týka výstavby garážového domu, ešte stále nie je uzatvorené 
riešenie a umiestnenie tejto stavby, aj v nadväznosti na nejasné riešenie severného 
vjazdu, ktorý koliduje s plánovanou otočkou autobusov MHD a ďalšie nevyjasnené 
veci. Zo strany investora nie je ešte doručená odpoveď vo veci akceptácie znaleckej 
ceny za odpredaj. 
VMČ 7 žiada informovať VMČ 7 a obyvatel'ov (najmä zástupcov petičného 
výboru) o vyriešení aktuálnych problémov či nových skutočnostiach v riešení 
predmetnej stavby. 

- Vybudované samostatné parkovacie miesta na UL Sibírskej 13-15, vyložené 
zatrávňovacími tvárnicami, nie sú poriadne zasypané a v prípade zlého počasia si 
hlavne ženy ničia obuv, preto žiada o ich úpravu vysypanlm zeminou alebo 
kamenivom. V prípade, ak by mali k dispozicii materiál na vysprávku, urobili by sí to 
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aj svojpomocne. V niektorých úsekoch chýbajú zatrávňovacie tvárnice, žiada ich 

doložiť. 


VMČ 7 žiada vyspraviť a doložit' chýbajúce zatrávňovacie tvárnice na Ul. 

Sibírskej 13-15. 

komunikácie a chodníky v mestskej časti vyčistiť od zimného posypu. Aj keď značná 


časť ie už vyčistená, žiada o vyčistenie ďalších úsekov, hlavne pre vysokú prašnosť. 


VMČ 7 žiada dokončit' vyčistenie ciest a chodníkov od zimného posypu. 


Marko Polohár 
ako zástupca obyvateľov Ul. Pod Ša1govíkom vzniesol námietku proti výstavbe 
bytového domu s 32 bytovými jednotkami a s jej realizáciou na konci zástavby 
rodinných domov. Plocha určená na zástavbu je nevhodnou plochou z dôvodu, že 
nerešpektuje charakteristické princípy existujúcej zástavby rodinnými domami. 
Taktiež nie je tam priestor na vytvorenie nových parkovacích plôch, je problém s 
inžinierskymi sieťami, kanalizačným zberačom a pod. Žiada o pomoc a súčinnosť pri 

pripomienkovani územného konania. 

MUDr. Michal Polician 
- opakovane žiada o riešenie požiadavky zo strany obyvateľov UL Pod Ša1govíkom 

o vybudovanie spomaľovaclch retardérov. Táto požiadavka sa ťahá od novembra 
2014. Po vzájomnej písomnej komunikácii s dotknutými odbornými útvarmi mesta je 
to stále v rovine riešenia, avšak so žiadnym konkrétnym dátumom realizácie. Aj 
napriek negatívnym dopadom trvajú na osadení retardérov. 

Mária Šajgalíková 
chodník pre peších, ktorý využívajú ľudia ako skratku z Ul. Kamennej, cez ul. 
Sibírsku po OZC MAX je využívaný hlavne v priaznivom počasí. V prípade 
nepriaznivých podmienok sa nedá využívať a preto žiada o vybudovanie 
prepojovacieho chodníka v hore uvedenej trase cca 200 m. Odpoveď žiada zaslať na e
mailovú adresu sajgalík@centrum.sk. 
VMČ 7 žiada o preverenie majetkovoprávneho stavu pozemkov a v prípade 
mestského vlastníctva navrhujú zaradit' vybudovanie chodníka do plánu 
investičnej výstavby na r. 2015, resp. hl'adat' iné riešenie pre dobudovanie 
pešieho t'ahu ku OC MAX a o riešení informovať VMČ 7. 

Mária Urdová 
- na Ul. Jurkovičovej 13 žiada pristaviť kontajner na plasty. V súčasnosti sa tam 

nachádzajú 3 kontajnery a je miesto aj pre ďalší. 
žiada upratať komunikácie a chodniky po zimnej údržbe. 
žiada o opravu rozbitého osvetlenia v podchode na Ul. Exnárovej, v časti pri knižnici, 
osvetovom stredisku PKO a pri pošte. V prípade súkromného vlastníctva vyzvať 
vlastru'ka, aby urobil nápravy. 
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Odpovede žiada zaslať na e-mailovúadresu:susanka@centrum.sk 
VMČ 7 žiada riešiť v zmysle požiadavky p. Urdovej upratanie komunikácii 
a chodnikov po zimnej údržbe, opravu osvetlenia v pasáži pri obchodných 
prevádzkach na ul. Exnárovej a preveriť možnosť doplnenia kontajnera na 
plasty na ul. Jurkovičova 13. 

E-mailové a písomné požiadavky občanov 

l. 	 Stanislav Genčur - zaslal návrhy na zabezpečenie cca 15 nových parkovacích miest na 
Ul. Vihorlatská 10-12 a to rozšírením chodníka o cca l m pomocou zatrávňovacích 
tvárnic a vytvorenie nových parkovacích miest medzi bytovkami, ktoré by sa za 
finančnú odplatu dali do dlhodobého prenájmu záujemcom. 
Stanovisko VMČ Č. 7 - predseda VMČ informoval o návrhu doručenom 
elektronicky(na p. primátorku a poslancov MUDr. Janka a Ing Kahanca). VMČ 
7 žiada mesto o vyjadrenie sa k navrhovanému riešeniu. 

Stanoviská VMČ č. 7 

lA.Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania 
a urbanizmu - výstavba parkoviska na pozemku parc. Č. KNC 14388/1, k. ú. Prešov, 
Karpatská uL, Prešov - žiadosť o vyjadrenie k zámeru výstavby. 
Stanovisko VMČ č. 7: Nemá námietky s podmienkou zachovania verejnej 
pristupnosti a bezplatnosti parkovacich miest počas celej doby nájmu. 

lB. František Kuropčak, NAPOLI GLASS RECYCLING, s.r.o., Jesenná 2, Prešov 
Žiadosť o výstavbu ~arkoviska a prenájom mestského pozemku parc.č. KNC 14388/1 
o výmere cca 360 m . 

Stanovisko VMČ č. 7: Nemá námietky s podmienkou zachovania verejnej 

erístnpnosti a bezplatnosti parkovacích miest počas celej doby nájmu. Dr. 

Durišin vyjadril súhlasné stanovisko v zmysle žiadosti. 


2. 	 Odbor územného plánovania a stavebného úradu - Oznámenie o začatí stavebného 
konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 2.4.2015 vo veci povolenia stavby 
"RS CARS - administratívne centrum". 
VMČ berie na vedomie. 

3. 	 Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania 
a urbanizmu - Malopodlažné bytové domy na pozemku parc.č. KNC 257/35 a 257/36, 
k. ú. Šalgovík, UL Pod Šalgovíkom a Kamenná ul., Prešov - stanovisko 
k dokumentácii pre územné rozhodnutie. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ 7 zaujme stanovisko až po vyjasnení všetkýcb 
nesúhlasných námietok a vyjadrení odborných útvarov mesta a zároveň žiada 
zaujať stanovisko aj k námietkam p. Marka Polohára (uvedenými vyššie) proti 
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výstavbe bytového domu a o záveroch a d'alšom riešení predmetnej stavby 
informovat' VMČ 7. 

4. 	 Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie dopravy 
a životného prostredia - Žiadosť o stanovisko k navrhovanej zmene dopravného 
značenia, osadenie spomaľovacích retardérov na ulici Pod Šalgovikom. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ 7 berie na vedomie uvedené informácie a žiada 
predložiť konkrétny návrh riešenia dopravnej situácie odborným útvarom mesta. 

S. 	 Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie dopravy 
a životného prostredia - Žiadosť o stanovisko k navrhovanej zmene dopravného 
značenia, zjednosmemenie ulíc Šrobárova a Jurkovičova. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ 7 berie na vedomie uvedené informácie, 
prekonzultoval tieto informácie a návrh riešenia s p. Andraščíkom s tým, aby 
odborný útvar predložil návrh riešenia dopravnej situácie po prehodnotení 
aktuálneho návrhu, najmi v súvislosti s problémom dopravy cez vnútroblok. 
Zároveň upozorňuje na problémový prejazd cez ul. Jurkovičovu (medzi bytovými 
súbormi na ul. Šrobárova a na ul. Jurkovičova) vzhl'adom na parkujúce autá. 

6. 	 Anna Hoffmanová - zaslanie listu predsedovi VMČ č. 7 e-mailovou fonnou ohľadom 
stretnutia vlastníkov bytov bytového domu Ul. Exnárova 27,28. zástupcov mesta 
Prešov, poslancov mestskej časti Sekčov a správcu. 
Stanovisko VMČ Č. 7: Predseda VMČ informoval poslancov VMČ č. 7 
o stretnuti, ktoré sa uskutočnilo k riešeniu problémov vo vnútorobloku 
prepadávajúceho sa chodníka a pril'ahlej plochy zelene po rekonštrukcii 
teplovodov (ul. Exnárova 27,28) opakovane opravovanej kanalizácie (ul. 
Exnárova 29), odvedenia dažďovej vody z existujúceho parkoviska 
a k požiadavke na vybudovanie d'alšfch parkovacích plôch pri ul. Exnárovej 
27,28). VMČ žiada informovat' o navrhovanom riešeni týcbto problémov po 
ďalšom stretnuti zainteresovaných strán aj za účasti zástupcov odborných 
útvarov mesta Prešov. 

7. 	 Odbor správy majetku mesta, majetkovo-právne oddelenie - Žiadosť o zaujatie 
stanoviska k odpredaji pozemkov vk. Ú. Šalgovik spoločnosti Eko Natura, s. r. o., 
Prešov. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ 7 neodporúča odpredaj pozemkov v zmysle 
opätovnej žiadosti aj v nadväznosti na vel'mi nizku ponúkanú cenu. Dr. Ďurišin 
vyjadril súhlasné stanovisko v zmysle žiadosti. 

8. 	 Odbor správy majetku mesta, majetkovo-právne oddelenie - Žiadosť o zaujatie 
stanoviska k predíženiu zmluvy o výpožičke na čast' pozemku parc. č. KNC 14388/1 
o v)'ffiere cca 500 m2

, lokalita Ul. Karpatská. 

Stanovisko VMČ č. 7: Nemá námietky k prenájmu na dobu do S rokov. Dr. 

Ďurišin vyjadril súblasné stanovisko v zmysle žiadosti. 


9. 	 Oddelenie investičnej činnosti (Ing. Koháni) - e-mailový návrh investičných akcií 
VMČ Č. 7 na rok 2015. 
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Stanovisko VMČ č. 7: VMČ 7 scbval'uje v rámci investičnej výstavby, z rezervy 
pre VMČ 7, na rok 20]5 nasledujúce stavby: 
1. 	 Vybudovanie parkovisk na prepojeni ulíc Viborlatská a Magurská 

(pokračovanie investície z r. 2014 - parkovacie miesta, peši cbodník 
a bezpečný prechod pre cbodcov), cca 26 500,- € 

2. 	 Odvodnenie vonkajšícb plôch vnútrobloku UL Sibírska 16-38(11. etapa 
doplnenie novébo odvodnenia spevnených plôcb, prepojenie starého do novej 
kanalizäcie a odvodnenie časti zamokrenej zelene. II. etapa nadväzuje na 
kanalizáciu a odvodňovacie rebrá zrealizované v r. 2014), cca 8500,- € 

3. 	 Odstavné parkovacie plocby pri Ul. Sibirskej l - rozšírenie. (k plotn 
rozostavanébo objektu pri b5'Valom CO kryte) spresniť náklady 

4. 	 Odstavné parkovacie ploeby Ul. Šrobárova 18 - zabezpečenie príjazdovej 
komunikácie k nevyužívanému ibrisku pri Ul. Šrobárova 18 spresnit' náklady 

5. 	 Spomal'ovacie praby - Ul. Sekčovská (MHD pod kostolom), Šalgovík, Ul. 
Sibírska 25,26, ul.Pod Šalgovíkom spresniť náklady 

IO. Oddelenie investičnej akcie (Ing. Koháni) - e-mailová požiadavka o aktna!izáciu 
údajov evidovaných za posledné roky na oddeleni investičných činností týkajúcich sa 
požiadaviek VMČ na dobudovanie vodovodov a kanalizácií na území mesta. 
Stanovisko VMČ č. 7: predseda VMČ o požiadavke informoval prítomnýcb 
poslancov. 

l\. Organizačno-právne oddelenie (JUDr. Findišová) - e-mailový oznam o rozhodnuti 
nezúčastňovať sa zasadnutí VMČ pracovníkmi Mestského úradu s účinnosťou od 
\.4.2015. 
Stanovisko VMČ č. 7: - predseda VMČ informoval o rozhodnuti pritomnýcb 
poslancov. 

VMČ 7 opakovane urguje a žiada zabezpečit' vykosenie plochy zelene pod 

objektom bývalébo HŠM v zäujme zdravia a bezpečnosti obyvatel'ov (plôcb 

nebola v r. 2014 a ani doposial' ani raz vykosená!!!) 


VMČ 7 po prerokovaní s p. Andr8Ščíkom žiada pripravit' dopravné riešenie k: 

zrealizova1Jej úprave pre bezpečný prechod pre chodcov pri severnom vchode do 

OC MAX a Hypernovy (pri Dubrovníku, Vihorlatská 3) 

úprave pre bezpečný prechod pri južnom vchode do OC MAX (Čergovská 8,10), 

ktorej realizácia je plánovaná v r.2015, 

bezpečnému prechádzaniu obyvatel'ov pri otočke MHD na ul. Sibírskej. 


VMČ 7 žiada úsek investicii MsÚ pripraviť NÁVRH pre vypracovanie PD 

v rámci prípravy týchto technických podkladov pre riešenie prioritných 

požiadaviek uplatnených v zápisniciach VMČ 7, monitoringu mesta a podnetov 

občanov pre MČ 7, s predpokladanou realizáciu akcii v roku 2016 a výbl'adovo 

na roky 2017 a 2018. 
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VMČ 7 žiada mesto o prípravu a vykonanie opatrení pre zvýšenie dopravnej 

bezpečnosti na Ul. Sekčovskej (bezl!ečné prechody pre chodcov, vybudovanie 

chodníkov od konečnej MHD Pod Šalgovikom po budovu HŠM, a chodníkov 

prepojujúcich pešie t'ahy cez park Keratsini (pod budovou HŠM), a dlhodobo 

žiada o vybudovanie krátkeho prechodu nad zvonicou ku komunikácii Ul. 

Sekčovskej (menej náročné riešenie v nadväznosti na dobudovanie chodníkov). 


VMČ 7 žiada mesto o ríe~enie hlučnosti na športovom ihrisku vo vnútrobloku Ul. 

Sibírska 20 až 36 (odporúča zmenu oplotenia a náležitú úpravu bránok), 


VMČ 7 schval'uje zmenu "'Yužitia rezervy VMČ 7 v rozpočte mesta na súvislú a 

bežnú údržbu MK, ciest a chodníkov a v rámci tejto rezervy VMČ 7 nasledovné 

akcie: 

1/ Súvislá údržba (poškodených úsekov) - Šalgovík, Sekčovská ul. I'avostranný 

chodník smerom hore, 

2/ Súvislá údržba (poškodených úsekov) - jednotlivé úseky chodníkov budú 

spresnené po uskutočnení spoločnej obbliadky s dodávatel'om prác, 

3/ oprava bežných výtlkov na komunikáciách po zime a opravy bodových porúch 

na chodníkoch, 

4/ výšková úprava šácht a uličných vpusti, ktoré sú havarijnom stave 

a predstavujú vážne bodové poruchy na komunikáciách. 


V Prešove dňa 14.4.2015 

Ing. Stanislav Kahanec, v. r. 

predseda VMČ č. 7 


PhDr. Eva Sirotňáková 


sekretár VMČ č. 7 
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