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ZÁPISNIC A 

z 2. riadneho zasadnutia vÝboru mestskej časti č. 7, ktoré sa konalo dňa 5.2.2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadnutie Výboru mestskej časti č. 7 otvoril a viedol Ing. Stanislav Kahanec. V úvode 

privítal prítomných občanov, poslancov a zamestnancov MsÚ. 


za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili: 
Ing. arch. Vladimír Ligus - SSÚaU, OHAMaÚP MESTO PREŠOV Mestský úr2d v Preiove I 11 1 
Ing. Miroslav Širgel- SSÚaU, ODEažP efsl••pl..: tCl.e iR.gl",. ,,,ek,, [/,1'//1' i 
PhDr. Eva Sirotňáková- SMaE, OMM Znttk <3 lehOta 

Bc. Ladislav Kmec - MsP 00110: 3o. 04. 1015 ulDže;/a:
70Mgr. Kamil Sepeši - SVSaVČ, VPČ 


Mgr. Ľudmila Halečková - SSO, OSO P,flohy: Vybavuje: 


Ing. Belo Kočiš - SSR, DIV , evld.n!né ~I,I, ~a!I"! pO~:. ql gqS( 2.015 


Požiadavky občanov VMČ č. 7: 

Ing. Alena Laskovská 

detské ihrisko vo vnútrobloku na UL Sibírskej 18 - 38 je oplotené drôteným pletivom, 

ktoré pri loptových hrách je veľmi hlučné a v priestore vnútrobloku silno rezonuje. 

Ľudia sa sťažujú na extrémny hluk, niekoľkokrát už bol opravovaný zo strany 

spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a s., teraz je v správe Technických služieb 

mesta Prešov. Opravou sa nevyriešil existujúci problém a preto žiada, aby bolo 

drôtené pletivo vymenené za siete, nielen pri oplotení ale aj na bránkach. Prevažne 

v letnom období sa schádza na detskom ihrisku hlučná mládež, čím dochádza 

k rušeniu nočného kľudu. 


Ing. Kahanec - pozná dôverne situáciu, ihrisko sa robilo bez vedomia poslancov, 

hneď na začiatku bola zvolená nevhodná konštrukcia oplotenia. Čo sa týka hluku 

a rušenia nočného kľudu, v takýchto prípadoch je potrebné volaťMestskú políciu. 

v minulom roku sa robilo odvodnenie zamokreného územia vo vnútrobloku Ul. 
Sibírskej 18-38 a to v jednej časti, ale chodník pre peších je stále zamokrený, čim 
dochádza aj k zamákaniu bytového domu, chodník pri kotolni sa prepadáva, žiada o 
reklamáciu vykonaných prác. 
Ing. Kahanec - kontrola odvodnenia zamokreného územia sa ridila na tvari miesta 
dňa 29.1.2015, kde sa kon.ištatovalo, že v I etape boli osadené tvárnice vsakujúce 
dažďové vody. ale nie sú napojené bočné zberače vody a bol urobený trativod. V Il 
etape, plánovanej v roku 2015, by sa mali doplniť odvodňovacie vpuste. prepojenie 
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dažďovej kanalizácie novej a pôvodnej uličnej vpuste realizovanej minulého roku so 
zaústením do novej šachty v rohu parkoviska, úprava okapového chodníka pri 
výmenníkovej stanici s použitím finanéných prostriedkov maximálne do výšky 10 tis. e. 
čo sa týka výstavby garážového domu na Ul. Sibírskej, bol sehválený zámer predaja 
firme SeU Slovakia, s. r. o.. Podľa jej dostupných informácií firma doteraz taký10 
projekt nezrealizovala ani v jednom meste na Slovensku a nemá ani vedomosti o tom, 
či firma zisťovala medzi obyvateľmi záujem o odkúpenie parkovacieho boxu v 
garážovom dome. Žiada, aby bol urobený prieskum medzi obyvatel'mi tejto časti, či 
majú záujem o odkúpenie garážových boxov, zistiť referencie o dôveryhodnosti firmy, 
informovať sa, či firma disponuje dostatočnými fmančnými prostriedkami na 
výstavbu. Môže sa stať, že firma nebude mať dostatok financií na ukončenie 

a v konečnom dôsledku budú musieť dostavbu dofinancovať záujemcovia, alebo 
ostane garážový dom rozostavaný. 
Ing. Kahanec - čo sa týka garážového domu, pôvodný návrh bol postaviť stavbu na 
existujúcom parkavisku, čím by došlo k zníženiu počtu parkovacích miest a preto bol 
zmenený projekt stavby, na ktorý bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie, aby 
bol garážový dom posunutý mimo existujúceho parkoviska smerom ku svahu. 
vyslovila nespokojnosť s hlasovaním novozvolených poslaneov, ktorí nepodporili 
petíciu občanov proti výstavbe garážového domu a hlasovali za nevyhovenie petície, 
čím sa nevyriešila k spokojnosti občanov. Podľa nej garážový dom nevyrieši 
parkovanie obyvateľov Ul. Sibírskej a priľahlých ulíc. 
PhDr. Ďurišin· chýba informovanosť poslancov s ľuďmi, očakáva viac obyvateľov 
tejto mestskej časti na zasadnutiach výborov mestskej časti, ktoré považuje za fórum, 
kde by sa dali riešiťpráve takéto problémy. 
VMČ 7 žiada, aby sa kompetentné útvary mesta zaoberali požiadavkami Ing. 
Laskovske), na)mä, aby predložili návrh na odstránenie výrazného "drnčania" 
oceľove) konštrukcie oplotenia a bránok novozrekonštruovaného ihriska vo 
vnútrobloku na uL Sibírske) 18 až 38 napr. výmenou za nehlučné siete, aby mesto 
pokračovalo 2. etapou v riešeni sanácie z.amokreného a pri dažd'och zaplavovaného 
územia vnútrobloku pri tomto ihrisku a informovalo VMČ 7 o navrhovaných 
riešeniach i o aktuálnom stave riešenia garážového domu. 

Alexander Vaško 
neskrýval sklamanie a rozhorčenie zo zamietnutia petície občanov proti výstavbe 
garážového domu. Očakával podporu zo strany poslancov. Podľa dostupných 
informácií firma mala zámery aj v iných mestách, alc ani v jednom meste projekt 
nebol zrealizovaný. 
Ing. Kahanec - stanoviská a podklady k odpredaju pozemkov boli prerokovávané 
ešte v komisiách v starom zložení. Tento majetkový prevod nepodporil, nakoľko sa 
nestotožňuje so zámerom výstavby pri existujúcich podmienkach a problémoch ako 
aj pre kolidovanie stavby s existujúcimi plochami pre parkovanie áut či 
s plánovaným obratiskom MHD. 
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PhDr. Ďuri§in žiada zistiť solventnosť investora p. Mikle a predloženie z jeho strany 
Zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách, resp. existujúci menovitý zoznam záujemcov 
o odkúpenie garážových boxov. 
Ing. arch. Ligus - odporúča stretnutie ľudí s investorom, aby sa dozvedeli podrobnosti 
o výstavbe, zistiť tak záujem ľudí o možnosti parkovania v garážovom dome. Tento 
garážový dom by vyriešil aspoň čiastočne problém s parkovaním. Projekt umiestnenia 
stavby je opodstatnený, nakoľko oproti pôvodnému návrhu sa stavba posunula ku 
hranici katastrálneho územia obce ĽuboUce a mala by sa nachádzať 12 m od 
najbližšieho bytového domu. 
VMČ 7 žiada podať informácie v zmysle pof.iadaviek PhDr. Ďurišina a zároveň 
informáciu o aktuálnom stave riešenia stavby garáfového domu. 

Bc. Tomáš Lichvár 
ku garážovému domu pri územnom konaní sa zistilo, že je vydané právoplatné 
územné rozhodnutie na umiestnenie garážového domu na existujúcom parkovisku. Pri 
iniciovaní nespokojnosti zo strany obyvateľov došlo k posunu stavby bližšie ku 
katastru obce Ľubotice. Nakoľko posun stavby bol na hranicu katastrov až ku svahu, 
ktorý pre stavbu je potrebné upraviť, táto bude enormne predražená, čim sa 
v konečnom dôsledku navýši cena za odpredaj parkovacieho boxu. 
Ing. Kahanec - budovanie parkovisk v mestskej časti MČ 7 je jedno provizórium, 
plochy sú vysypávané štrkom, lemované obrubníkmi a preto nespíňajú status 
parkoviska so spevnenou plochou a odvodňovacím zariadením. Je potrebné riešiť 
Všeobecné záväzné nariadenie o statickej doprave, ktoré pred časom skončilo 

v Mestskej rade a nebolo posunuté na ďalšie rokovanie a zároveň je potrebné 
zadefinovaťpodmienky parkovania i dobudovania chýbajúcich parkovacích plôch. 
MUDr. Janko - parkovanie v mestskej časti č. 7 je problémom č. 1. Jednoúrovňové 
parkoviská nepostačujú na pokrytie potreby parkovania motorových vozidiel, preto 
je nutné riešiť problém výstavbou viacúrovňových parkovísk. Plocha na UL 
Sibfrskej je vhodná a je na rozhodnuti odborných útvarov mesta o najúčinnejšom 
vymedzenf plochy na výstavbu. Je nutné urýchlene sa zaoberať týmto 
problimom. Pretofe mesto Prešov nemá vyčlenené financie na výstavbu nových 
parkovacích plôch, jedinou motnosťou ako podporiť ich výstavbu, je dať priestor 
súkromnému investorovi. 
žiada o skoršie a dôslednejšie zverejňovanie zápisníc z VMČ, aby sa prijalo uznesenie 

zverejnenia zápisnice do lOdní od zasadnutia. 

Ing. Kahanec - uznal problémy so zápisnicami, prisľúbil nápravu. 

o vznesených problémoch navrhuje hlasovať jednotlivými členmi výboru a k týmto 
prijímať uznesenia. 

- Ing. Kahanec hlasovanie je zaužívané najmä pri dôležitých bodoch, resp. pri 
nejednoznačných postojoch poslancov, navrhol, aby pri takýchto situáciách bolo 
v zápisnici uvedené hlasovanie jednotlivých poslancov. 

- požaduje informáciu o pripravovaných akciách na rok 2015 z rezervy VMČ, ako 
aj sprehľadnenie už zrealizovaných akcií. 
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požiadavka adresovaná Ing. arch. Ligusovi vo veci zrušenia ostrovčekov pred 
bytovými domami, ktoré neslúžia svojmu účelu. Ich odstránením by došlo k rozšíreniu 
parkovacích miest s použitím finančných prostriedkov z rezervy VMČ. 
Ing. arch. Ligus - ostrovčeky slúžia alro deliace pásy a umožňujú prístup pre 
záchranné zložky, 
na Ul. Sibírskej požaduje vysadiť na priestranstvách nové stromy, 
žiada riešiť koncepciu rozmiestňovania kontajnerov, ktoré sú postavené 
nerovnomerne, niektoré sú osadené priamo v ceste. 
Ing. Kahanec zástupcovia TS mesta Prešov predstavili poslancom a občanom 
v minulom roku projekt umiestnenia polo podzemných kontajnerov na Iromunálny 
odpad, ktorý je v štádiu pripomienlrového Ironania, kde sa môže verejnosť vyjadriť 
a pripomienkovať ho na webovej stránke spoločnosti, Možnosť osadenia takýchto 
Irontajnerov je finančne náročná, ale do budúcnosti by vyriešila problém s osadením 
Irontajnerov. 
na križovatke pri Bille - riešiť možnosť vybudovania dvojitého odbočovacieho pruhu 
doprava z Ul. arm. gen. Svobodu na UL Čergovskú, 
žiada preveriť vydávanie povolení na parkovanie pre ľudi so zdravotným postihnutim 
a navrhuje, aby povolenie bolo vydávané tým osobám ktoré sú ťažko zdravotne 
postihnutí a zároveň sú vodičmi motorových vozidieL Má podozrenie, že niektorí 
ľudia zneužívajú takéto vyhradené parkovacie miesta, hlavne ti, ktorí robia doprovod 
postihnutým občanom. 
VMČ 7 žiada mesto, aby sa zaoberalo podnetmi a návrhmi Bc. Lichvára najmä 
k výstavbe garážového domu, zrušeniu ostrovlekov pri bytových domoch, novej 
výsadbe stromov v lokalite ul. Sibírska, nevhodnému umiestneniu niektorých 
odpadových kontajnerov i k riešeniu odbočovacich nájazdových pruhov pre 
odbočovanie vpravo z ul. Arm. gen. Svobodu na križovatke pri BILLE 
a o výsledku a navrhovaných riešeniach informovalo Bc. Lichvára a VMČ 7. 
VMČ 7 žiada predložiť VMČ 7 prehl'ad o akciách zrealizovaných v lokalite MČ 
7 v rámci investičnej výstavby za roky 2000 až 2014 s uvedením základných 
ukazovatel'ov jednotlivých položiek. Zároveň žiada predložit' rámcový prehl'ad 
zrealizovaných vybraných opráv a údržby v MČ 7 za roky 2006 až 2014. 

Magdaléna Koval'ová 
opätovne požaduje sanáciu jedného detského ihriska na Ul. Šrobárovej a vybudovanie 
parkoviska a to spevnením plochy a vybudovaním nájazdov. 
Ing. Kahanec požiadavkLI na vybudovanie bola postúpená na mesto Prešov so 
žiadosťou o zaradenie do plánu investičných akcií na rok 2015-2016, 
žiada o možnosť na existujúcich parkovacích miestach svojpomocne namaľovať na 
obrubníky čiary pre šikmé parkovanie motorových vozidiel, aby vzniklo viac 
parkovacích miest. 

- je problém so zhustenou dopravou, hlavne v čase rannej a popoludňajšej dopravnej 
špičky, v dôsledku čoho je zložité až nemožné odbočiť z Ul. arm. gen. Svobodu na Ul. 
Šrobárovu smerom príchodu zo strany Ľubotíc. 
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Ing. Kahanec - opakovane žiada zaradil' rekon~trukciu 3 kritických križovatiek 
Jurkovičova - arm. gen. Svobodu, Exnárova - arm. gen. Svobodu, Vihorlatská
arm. gen. Svobodu do plánu investičnej výstllvby, schválit' finančné prostriedky 
a spracoval' projektllvú dokumentáciu. Takisto je potrebné urgentne riešit' 
tranzitnú dopravu cez sldlisko Sektov, aby čim skôr bol odbremenený najmä od 
t'ažkej nákladnej tranzitnej dopravy. 
žiada o informáciu, či sa bude realizovať prepojenie sídliska Sekčov s Ľuboticami 
peším chodníkom. 
Ing. Kahanec na základe viackrát vznesených požiadaviek na zasadnutiach VMČ, 
podľa jemu dostupných í'lformácií sa má vyvolať stretnutie so zástupcami obce 
Ľubotice o vyriešení tejto otázky. 
VMČ 7 žiada mesto o prehodnotenie podnetov p. Koval'ovej, najmä k riešeniu 
predmetnej kritickej križovatky, na ktorej dennodenne dochádza ku kritickým 
dopravným situáciám pri súčasnom odbočovaní protiidúcich vozidiel vľavo 
a informáciu o navrhovaných riešeniach. 

Ing. Pavol Ferenc 
sledoval zasadnutie Mestského zastupiteľstva a počas celého rokovania nebola ani raz 
spomenutá mestská čast' Šalgovík, ako keby sa tam nevyskytovali žiadne problémy. 
Navrhuje, aby sa poslanec a zároveň jeden člen výboru mestskej časti Č. 7 stal 
garantom tejto časti a tak jeho prostredníctvom by boli prenášané problémy 
a pripomienky občanov. Podľa jeho zistení, za posledných 8 rokov sa v tejto mestskej 
časti neurobilo skoro nič, aj keď jednou z požiadaviek bolo vybudovat' chodník 
a priekopu na lTI. Teriakovskej v dÍžke asi 300 m. 
Ing. Kahanec - nepovažuje za korektné vyjadrenie, že sa v tejto časti za posledné roky 
nič neurobilo. Bola urobená kanalizácia. cesty, chodníky. Čo sa týka UL 
Teriakovskej, je to cesta 3. triedy, v správe VÚC a preto je to potrebné riešit' 
v súčinnosti s PSK. Priekopy sú v dezolátnom stave, žiada o ich vyčistenie. 
smerom na Hydinárne je neupravená a zarastená cesta, vrátane priekopy, žiada o ich 
vyčistenie. 

požaduje riešiť Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov chov domácich 
hospodárskych zvierat, s obmedzením, alebo ich úplným zákazom, z titulu 
znečisťovania ovzdušia, smradu a hlučnosti. lné mestá majú takéto VZN a mesto 
Prešov by sa týmto malo zaoberať a schváliť záväzné nariadenie. 
Ing. Kahanec - k VZN o chove hospodárskych zvierat sa musia vyjadriť odborné 
útvary mesta. 
ďalším problémom je výjazd z dvorov na UL Sekčovskej pre zhustenú dopravu a 
vysadené kríky, ktoré bránia vo výhľade. 
Ing. Kahanec - navrhuje zaoberať sa aj možnosťou riešiť inú pr/jazdovú 
komunikáciu do Šalgovíku. Výsadbu stromov plánovat' a kontrolovat' tak, aby 
nebránili pri dopravných výjazdoch a vjazdoch. V rámci MČ tiada najmä pri 
križovatkách orezať vzrastfé kríky a stromy tak, aby nebránili vo výhľade vodičom 
motorových vozidiel. 
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- žiada o podanie infonnácie v rámci rozpočtu mesta, aký objem finančných 
prostriedkov bol schválený pre mestskú časť Šalgovík. 

- čo sa týka parkovísk v centre mesta, navrhuje zaoberať sa možnosťou parkovania 
motorových vozidiel majiteľom pred svojou nehnuteľnosťou bezplatne, nakoľko tento 
riadne platí dane mestu. 
v Šalgovíku nie je žiadna verejná budova, ľudia sa nemajú kde stretávať. 
PhDr. Ďurišin - dti sa poslancom aj tejto mestskej časti a prijal by, aby obyvatelia 
Šalgovíka si určili priority a predložili ich poslancom. 
JlMČ 7 žiada mesto zaoberat' sa podnetmi a požiadavkami Ing. Ferenca 
a °navrhovaných rideniach i'!formovat' Ing. Ferenca a JlMČ 7. 

Peter Potočňák 
pri bytovom dome na Ul. Magurskej (EKOPRIM) sú vyznačené dve parkovacie miesta 
pre ZŤP, čím sa blokuje parkovanie ostatným vlastníkom motorových vozidieL 
Ing. Kahanec - pri výstavbe nového parkoviska je povinnosťou vyznačiť parkovacie 
miesta pre ľudí s telesným postihnutím. 
infonnoval sa vako štádiu plnenia sú jeho požiadavky prednesené na VMČ 
v minulom roku a to hlavne: 
a) výsadba stromov na UL Vihorlatská - Sibírska, 
Mgr. Sepeši - pokiaľ sú vydané platné rozhodnutia na výrub stromov, budú sa na 
takýchto priestranstvách dosadzovaťnovými. 
b) 	 požiadavka na splanírovanie plochy za Maxom, 
c) 	 na ploche medzi Ul. Sibírskou a Oumbierskou sa vybudovalo na náklady mesta 

nové parkovisko, ktoré však pri nepriaznivom počasí je zamokrené - žiada urobiť 
odvodnenie, 
Ing. Kahanec - nie je možná oprova bez dohody s vlastníkom, z dôvodu, že 
pozemok je vo vlastníctve súkromnej osoby a stavba bola postavená ako dočasná 
a provizórna na určité obdobie. 

d) chodník od UL Sibírskej - Magurskej - po zmrzlinový stánok je utopený pod 
terénom a preto je v súčasnosti pod vodou, 

e) pozdiž Ul. Magurskej žiada osadiť zatrávňovaCÍe tvárnice pre vytvorenie nových 
parkovacích miest. 

f) 	 na parkovisku, ktoré spoločnosť EKOPRIM odovzdala do majetku mesta sú 
vybudované ostrovčeky, navrhuje ich odstrániť, čím by sa vytvorili nové 
parkovacie miesta. 

g) 	 navrhuje rokovať so spoločnosťou EKOPRIM o možnosti odkúpenia parkoviska 
s pozemkom, 

h) ako sa uvažuje s vybudovaním a rozšírením parkoviska na UL Vihorlatskej 17-18, 
i) navrhuje zmeniť harmonogram kosby zelene, aby sa začínalo kosiť od sídliska 

Sekčov po sídlisko III., 
j) žiada o informáciu, či bola uložená pokuta za nekosenie pozemkov za Maxom 

spoločnosti EKOPRIM a v akej výške, 
F -MsU/SP-01í12/1 
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Mgr. Sepeši - pozemky EKOPR1M-u mestom neboli nikdy kosené a vyrobenie 
pokuty za nekosenie pozemkov je riešené v správnom konaní. 

k) Sú rozbité koše pri chodniku smerom do MAX-u, žiada o ich výmenu za nové. 
Ing. Kahanec - žiada vyčleniťfinančné prostriedky na obstaranie nových košov. 
Mgr. Sepeši- požiadavku akceptujú. v súčasnosti bola vykonaná inventarizácia. po 
jej ukončení budú rozmiestnené nové koše. 

l) 	 navrhuje urobiť databázu dôvernikov v bytových domoch v mestskej časti, aby pri 
vážnych rokovaniach a rozhodnutiach mohli byť oboznámeni so vzniknutými 
problémami, s možnosťou sa spolupodieľať na ich riešení a o výsledku 
oboznamovať ďalších obyvatel'ov. 
VMč 7 žiada mesto zaoberať sa s podnetmi a požiadavkami p. Potočňáka 
a o navrhovaných riešeniach informovat' p. Potočňáka a VMČ 7. 

VMC 
v 

Č. 1 berie na vedomie, žiada a navrhuje: 

l. 	List Mestskej polície v Prešove - Odpoveď na požiadavku č. 14717114 - vo veci 
zabezpečenia kosenia pod budovou HŠM. 
VMČ berie na vedomie a konštatuje, že do dnešného dňa a za celý rok 2014 
predmetná plocha pod budovou b}'Valého HŠM nebola ani raz vykosená. 
Dôrazne urguje už viac než rok promptné riešenie požiadavky VMČ č. 7 na 
vykosenie tejto plochy. Žiada vyjadrenie RÚVZ k stavu doteraz nevykosenej 
plochy pod budovou bývalého HŠM. 

2. 	 List Mestskej polície v Prešove - Odpoveď na požiadavku č. l3217114 - vo veci 
spoll.!l'ráce Mestskej polície s nezamestnanými obyvateľmi mesta. 
VMC berie na vedomie. 

3. 	 List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky, oddelenia dopravy, energetiky a životného 
prostredia - Odpoveď na požiadavku č. l3417114 vo veci informácie k presunu 
kamiónovej dopravy zo sídliska Sekčov. 
VMČ berie na vedomie a opätovne žiada mesto, aby tranzitnú dopravu 
nepresmerovalo v zmysle požiadavky mesta v roku 2010 adresovanej na 
Ministerstvo dopravy SR Cez najhustejšie obývané a najväčšie sídlisko Sekčov! 
Dôvodmi sú najmä bezpečnosť detí a staršich I'udi, ktorí musia pri cestovaní 
MHD prechádzať cez nebezpečnú a husto frekventovanú 4-l!.rúdovú cestu Arm. 
gen. Svobodu a boli uvádzané v doterajších stanoviskách VMČ č. 7. 

4. 	 List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky, oddelenia dopravy, energetiky a životného 
prostredia - Odpoveď na požiadavku č. 18917114 a 1681712014 - vo veci stanoviska 
VMČ č. 7 k odpovedi na možné využitie územia pri budove Bytového družstva 
v súvislosti s rozšÍrenim parkovacích miest. 
VMČ berie na vedomie a žiada zaradiť predmetnú stavbu do plánu investičnej 
výstavby, t. j. spracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu stavby na rok 
2015. Zároveň žiada informovat' VMČ o projektovom riešení a nákladoch 
predmetnej stavby. 
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5. 	 List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky, oddelenia dopravy, energetiky a životného 
prostredia - Odpoveď na požiadavku č. 1681712014 - vo veci rekonštrukcie kritických 
križovatiek, najmä križovatky Jurkovičova - arm. Gen. Svobodu - Pod Táborom, 
Exnárova - arm. Gen. Svobodu (pri Milk Agro), Vihorlatská - arm. Gen. Svobodu. 
VMČ berie na vedomie a žiada zaradiť hore menované križovatky do plánu 
investičnej výstavby mesta Prešov ako stavby celomestského významu, vyčlenit' 
v rámci finančných možností finančné prostriedky na postupné spracovanie 
projektovej dokumentácie a na ich realizáciu tak, aby postupná príprava PD 
začala v roku 2015 (aspoň jedna kritická križovatka) z dôvodu neúnosného 
dopravného zaťaženia "obchvatovcj" východnej komunikácie mesta Prešov. 

6. 	 List Sekcie strategického rozvoja, oddelenia investičnej výstavby - Pozvánka na 
pracovné stretnutie vo veci "Odvodnenie plôch Ul. Sibírska 20-38" na deň 29.1.2015. 
VMČ berie na vcdomie informáciu predsedu VMČ o výsledkoch 
pracovného stretnutia a súhlasi so zaradením II. etapy sanácie predmetného 
územia na Ul. Sibírska 20 - 38 v zmysle prediskutovaného návrhu na pracovnom 
stretnuti (Mgr. Fertal'). Odporúča prekonzultovat' stav územia po vykonaných 
úpravách a ďalne riešenie s Ing. Laskovskou. 

7. 	 List Sekcie strategického rozvoja, oddelenia investičnej výstavby - Odpoveď na 
požiadavku č. 15517114 - vo veci požiadavky o informáciu pre sanáciu detského 
ihriska a spevnení plochy pre parkovisko na Jurkovičovej ulici - odstúpené na 
oddelenie verejnoprospešných činností. 
VMČ berie na vedomie a očakáva skorú odpoved' k riešeniu parkoviska na 
nevyužitom detskom ihrisku pri chodníku (pešom t'ahu) pri Šrobárovej ulici. 
VMČ č. 7 predpokladá zaradenie realizácie prijazdovej komunikácie k 
budúcemu parkovisku do investičnej výstavby r. 2015, preto žiada čo najskôr 
informáciu o riešeni tejto odstavnej parkovacej plochy a nákladoch na 
projektovú dokumentáciu a jej realizáciu. 

8. 	 List Sekcie strategického rozvoja, oddelenia investičnej výstavby - Odpoveď na 
požiadavku Č. 15517114 vo veci možnosti výstavby parkoviska na Ul. Šrobárovej 
odsttpené na oddelenie dopravy, energetiky a ŽP. 
VMC berie na vedomie a očakáva skorú odpoveď k riešeniu parkoviska na 
nevyužitom detskom ihrisku pri chodníkn (pešom t'ahu) pri Šrobárovej ulici. 
VMČ Č. 7 predpokladá zaradenie realizácie prijazdovej komunikácie k 
budúcemu parkovisku do investičnej výstavby r. 2015, preto žiada čo najskôr 
informáciu o riešení tejto odstavnej parkovacej plochy a nákladoch na 
projektovú dokumentáciu a jej realizáciu. 

9. 	 List Sekcie strategického rozvoja, oddelenia investičnej výstavby - Odpoveď na 
požiadavku Č. 15517114 - vo veci možnosti výstavby parkoviska na Ul. Šrobárovej 
odstúpené na oddelenie hlavného architekta a ÚP. 
VMČ berie na vedomie a očakáva skorú odpoveď k riešeniu parkoviska na 
nevyužitom detskom ihrisku pri chodníku (pešom ťahu) pri Šrobárovej ulici. 
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VMC č. 7 predpokladá zaradenie realizácie prfjazdovej komunikácie k 
budúcemu parkovisku do investičnej výstavby r. 2015, preto žiada čo najskôr 
informáciu o riešeni tejto odstavnej parkovacej plochy a nákladoch na 
projektovú dokumentáciu a jej realizáciu. 

IO. List Sekcie majetkovej a ekonomickej, oddelenia mestského majetku - Odpoveď na 
požiadavku č. 14517114 - vo veci infonnácie o pokute pre finnu EKOPR1M za 
neoprávnené užívanie pozemku, na ktorom je postavené parkovisko na Ul. Magurskej. 
VMC berie na vedomie. 

1 L List oddelenia služieb občanom - v zmysle stanoviska VMČ Č. 7 zo dňa 8.1.2015, 
opätovne predložili písomný návrh na určenie názvov ulíc v lokalite Šalgovik a to: 

Tulipánová ulica 
Púpavová ulica 
Levanduľová ulica 
Nevädzová ulica 
Šalviová ulica 
Astrová ulica 
Muškátová ulica. 

VMC berie na vedomie a súhlasi II navrhovanými názvami ulie. 
12. List Sekcie vnútornej správy a verejných činnosti, oddelenia verejnoprospešných 

čirmostí - Návrh Menovitého zoznamu bežnej údržby ciest a chodníkov na územi 
mesta Prešov pre rok 2015 s výhľadom na roky 2016-2017 žiadosť o stanovisko. 
VMC berie na vedomie a požiadavky k údržbe spresní po vzájomnom 
prekonzultovaní návrhu. 

13. List Sekcie vnútornej správy a verejných činnosti, oddelenia verejnoprospešných 
činností Žiadosť o staoovisko VMČ k návrhu riešenia vo veci úpravy, resp. výmeny 
oplotenia ihriska na Ul. Sibírskej 18 - 24 - Zaslanie návrhu teclmického riešenia 
s rozpočtom na realizáciu. 
VMC berie na vedomie a súhlasí s predmetnou realizáciou výmeny kovového 
ochranného oplotenia novozrekonštruovaného športového ihriska za 
polyuretánové ochranné siete (z dôvodu odstránenia hlučnosti) v priebehu l. 
polroka 2015. 

14. List Sekcie vnútornej správy a verejných čirmostí, oddelenia verejnoprospešných 
činností požiadavky 13617/14 vo veci prítomnosti zamestnancov na celom zasadnutí 
VMČ (Ing. Seman), 13917114 vo veci opravy zastávky MHD na ul. Karpatskej, 
14817114 vo veci doplnenia VO na ul. Labutej, 14917114 vo vecirozmiestnenia 
odpadkových košov. 
VMC berie na vedomie a žiada realizovať v roku 2015 v rámci finančných 
možností VO na ul. Labutej, dokončiť rozmiestnenie odpadkových košov podl'a 
opakovanej požiadavky VMC 7 a opravu zastávky MHD na ul. Karpatskej 
zaradiť do realizácie v r. 2016 v rámci stavieb celomestského významu. 

15. List Sekcie vnútornej správy a verejných čirmosti, oddelenia verejnoprospešných 
činností - vo veci upratovania verejných priestranstiev (Požiadavka 13517/14). 
VMČ berie na vedomie. 
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16. List Sekcie vnútornej správy 	a verejných činnosti, oddelenia verejnoprospešných 
činnosti - vo veci nepriechodných kanálov a osadenia smetných košov (Požiadavka 
137/7/14). 
VMč berie na vedomie. 

17. List Sekcie vnútornej správy 	a verejných činností, oddelenia verejnoprospešných 
činností vo veci zrezkov na ihličnatých stromoch a prehodnotenia kapacity 
kont~nerov na komunálny odpad na ul. Sibírska 11-35. 
VMC berie na vedomie a v zmysle odpovede vo vyššie uvedenom liste, v záujme 
urýchlenia vybavenia žiadosti občana, odporúča v budúcnosti podávať 

požiadavky na orez a výrub drevín vo verejnej zeleni podávať na tlačive "Návrh 
na výrub - orezanie drevín vo verejnej zeleni", ktoré je k dispozícii na 
internetovej stránke mesta Prešov. 

18. List Sekcie vnútornej správy 	a verejných činností, oddelenia verejnoprospešných 
činnost! - vo veci faktúry za opravu detského ihriska na ul. Jurkovičovej (Požiadavka 
157/7/14), opravy chodníka pred bytovým domom na ul. Sibírska l (Požiadavka 
158/7/14) a vo veci riešenia opráv komunikácií valcovaným asfaltom (Požiadavka 
164/7/14). 
VMČ berie na vedomie a konštatuje, že oprava detského ihriska bola 
zrealizovaná TSMP, a.s. na základe požiadaviek občanov a poslancov VMČ 
uvedených v zápisnici VMČ v celkovej hodnote 2 350,58 €, oprava chodníka 
vrátane nábehov k prechodu pri Sibírskej l bola zrealizovaná a že vo veci opráv 
a údržby musi správca MK, resp. zhotovitel' MK dodržat' technické postupy 
a parametre. VMČ už v minulosti požiadal dodávatel'a týchto prác, aby pri 
opravách a údržbe prednostne využíval technológiu valcovaného asfaltu. 

19. List Sekcie strategického rozvoja, oddelenia školstva -	 vo veci možnosti parkovania 
v areáli ZŠ Šrobárova. 
VMČ berie na vedomie, že ZŠ Šrobárova má uzavretý školský areál na žiadost' 
rodičov najmä v záujme bezpečnosti žiakov školy. 

20. List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky, oddelenia dopravy, energetiky a životného 
prostredia - vo veci osadenia spomaľovacích retardérov na ul. Pod Šalgovíkom 
(Požiadavka 160/7/2014). 
VMČ berie na vedomie, že bude spracovaný návrh dopravného značenia. 

21. List Sekcie stavebného úradu a urbanistíky, oddelenia dopravy, energetiky a životného 
prostredia - vo veci zjednosmernenia prechodu cez vnútroblok na ul. Šrobárovej 
smerom na ul. Jurkovičovu (Požiadavka 156/7/14). 
VMČ berie na vedomie, že mesto rieši túto požiadavku v súčinnosti s KRPZ KDI 
a TSMP,a.s. 

22. List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky, oddelenia dopravy, energetiky a životného 
prostredia - vo veci spomaľovacích retardérov alebo dopravného značenia v časti 
Šalgovík. 
VMČ berie na vedomie a žiada zaradenie vybudovania spomal'ovacieho 
ostrovčeka do plánu investícií na rok 2015 a súhlaSÍ s čerpaním nákladov 
z rezervy VMČ 7. 
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23, List Mestskej polície vo veci požiadaviek p, Košča (požiadavka 133/7/14) 
VMČ berie na vedomie a konštatuje že požiadavky p. Košča sa týkajú MČ 6, ale 
zároveň podporuje jeho návrhy súvisiace najmä s intenzívnejšou kontrolou resp. 
ochranou ihrisk a častejšou kontrolou merania rýchlosti, zvlášť kamiónov, 
idúcich cez sídlisko Sekčov. 

24, List Sekcie strategického rozvoja, oddelenia investičnej výstavby - vo veci zvolaného 
pracovného rokovania k Mestskému cintorínu Prešov - Šváby, I. etapa - časť A. 
VMČ berie na vedomie. 

25, List Sekcie vnútornej správy a verejných činností, oddelenia verejnoprospešných 
činností 
- vo veci orezania kríkov pri cestách a chodnikoch (Požiadavka 169/7/14) 
VMČ berie na vedomie a kohatuje, že tento orez je z hradiska dopravnej 
bezpečnosti, najmä pri križovatkách nedostatočný a žiada nápravu v tejto veci. 

Vo veci faktúry za opravu detského ihriska na ul. Jurkovičovej (Požiadavka 
171/7/14), 
VMČ berie na vedomie, že na požiadavku občanovi bolo o zrealizovanej 
oprave odpovedané TSMP, a.s. 
Vo veci kosby verejnej zelene (požiadavka 172/7/14), 
VMČ berie na vedomie avšak opätovne žiada, aby kosba mimo 
historického centra začínala na Sídlisku Sekčov, ktoré má najväčši počet 
obyvatel'ov a napriek tomu je kosenie na tomto sídlisku dlhodobo 
vykonávané ako posledné kosenie v prislušnej kosbe mesta a v roku 2014 
v neskorých aj nevhodných termínoch! 
Vo vecí vytvorenia plôch na hranie v MČ 7 (Požiadavka 173/7/14). 
VMČ berie na vedomie, zároveň však konštatuje, že oprava a údržba 
existujúcich detských ihrisk nie je vykonávaná v dostatočnom rozsahu 
a kvalite (najmä dotiahnutie skrutkových spojov či včasná výmena 
poškodených časti hradch prvkov ap.) 
Vo vecí doplnenia ochrannej siete medzi ihriskom a chodníkom na ul, 
Jurkovičovej (Požiadavka 174/7/14). 
VMČ berie na vedomie a žiada pripravit' návrh riešenia. 
Vo vecipredloženia súpisu evidovaných nerealizovaných požiadaviek na BÚ 
(Požiadavka 175/7/14), 
VMČ berie na vedomie a konštatuje, že niektoré položky sú už 
zrealizované a žiada predložit' aktuálny zoznam. 
Vo veci čiastky vyčlenenej na údržbu verejnej zelene (Požiadavka 181/7/14). 
VMČ berie na vedomie, avšak podotýka, že pri plánovaných čiastkach na 
kosenie verejnej zelene pri návrhu rozpočtu vedenie mesta rátalo aj 
s využitím aktivačných prác. 
Vo veci výmeny oplotenia ihriska na ul. Sibírska 18-24 (Požiadavka 182/7/14), 
VMČ berie na vedomie, pozri vyme aj vyjadrenie VMČ k p. Ing. 
Laskovskej. 

Vo veci rozmiestnenie smetných košov (Požiadavka 183/7/14), 
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VMČ berie na vedomie a žiada dokončit' rozmiestnenie v zmysle viackrát 

opakovanej požiadavky VMČ. 

VO veci komplexnej úpravy kontajnerových stanovíšť (Požiadavka 18417(14). 

VMČ berie na vedomie odstúpenie požiadavky VMČ odd. hlavného 

architekta. 

Vo veci zmonitorovania zelene a riešenia revitalizácie (Požiadavka 18517(14). 

VMČ berie na vedomie odstúpenie požiadavky VMČ odd. hlavného 

arcbitekta. 


VMČ opätovne požaduje zasielanie žiadostí, stanovísk a iných písomností 
v elektronickej podobe všetkým členom výboru VMČ 7 a predsedovi aj 
v písomnej podobe do poslaneckej schránky. 

VMČ žiada, aby vydávané stanoviská VMČ 7 boli zo strany mesta rešpektované 
a považované za platné uznesenia. 

V Prešove dňa 12.2.2015 

Ing. Stanislav Kahanec, v. r. 

predseda VMČ č. 7 


PhDr. Eva Sirotňáková 


sekretár VMČ č. 7 
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