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Prítomní: podľa prezenčnej listiny Príl:"V_. - :6>" 
Čas konania: 18.00 h - 20.30 h hIJ.. :." , ". , II)' r 

Miesto konania: Kultúrny dom PKO Solivarská 80, rešov - Solivar 

Program: l. Otvorenie a privítanie hostí 
2. Prijímanie občanov a vybavovanie ich požiadaviek 
3. Požiadavky a informácie VMČ Č. 5 
4. 	Stanoviská VMČ Č. 5 
5. Záver 

K bodu 1. Otvorenie a privítanie hostí: 

Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Peter Krajňák, predseda VMČ č. 5, ktorý privítal poslancov 
Ing. Ľudovíta Malagu a PaedDr. Miroslava Benka, MBA. Následne ospravedlnil neúčasť pána 
poslanca Mgr. Stanislava Ferenca. Privítal tiež prítomných občanov a hostí a sekretára VMČ Č. 5 
- PhDr. Moniku Bujňákovú. 

K bodu 2. Prijímanie občanova vybavovanie ich požiadaviek: 

p. Katarína Kukol'ová 
a) opätovne požiadala o osadenie cestného zrkadla na ulici Kutuzovova smerom k Plaza 

Beach; 
b) žiada umiestniť nádoby na psie exkrementy v Solivare a na sídlisku Šváby; 

p. Jozef Weber 
a) 	 žiada opraviť schody pri fontáne na sídlisku Šváby, ktoré sa rozpadávajú a v tejto 

súvislosti žiada informáciu, kto je zodpovedný za udržiavanie námestíčka na Šváboch, 
resp. prípadnú opravu poškodených objektov; 

b) upozornil na to, že v priestoroch bývalých verejných WC na Švábskej ulici nad'alej 
pokračujú stavebné aktivity, aj napriek tomu, že bolo konštatované, že vykonávané 
stavebné práce sú realizované bez stavebného povolenia. 

p. Pavol Straka 
a) upozornil na vyschnuté stromy v rámci nedávno vykonanej líniovej výsadby zelene na ul. 

Solivarskej a ul. Švábskej a žiada stanoviť termín vy sadenia nových jedincov; 
b) 	 pozval všetkých prítomných na 3. ročník mládežníckeho futbalového turnaja, ktorý sa 

uskutoční dňa 1. júna 2015 v areáli Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v Solivare. 
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p. Jozef Ondrejček 
a) 	 žiada osadenie bezpečnostného zábradlia /zvodidiell na križovatke ulíc Solivarská 

Švábska pozd[ž Švábskej ulice od rodinného domu na ul. Švábska č. 2, kvôli bezpečnosti 
chodcov a ochrane majetku (požiadavka bola aj v zápisnici Č. 4 - apríl 2015). 

p. Michal Hlivjak 

a) žiada osadenie bezpečnostného zábradlia /Zvodidiel! na ul. Suvorovovej pri potoku; 

b) žiada, aby sa pokračovalo vo výmene stÍpov verejného osvetlenia aj na ulici Na brehu. 


p. Helena Paľová 


a) žiada o možnosť nazrieť do územného rozhodnutia pre lokalitu ulice Pod Oebrami; 

b) žiada vyriešiť prechod k obytným domom na ul. Pod Oebrami z ul. Zlatobanskej; 

c) žiada zorganizovať stretnutie so zamestnancami Majetko-právneho oddelenia MsÚ s 


cieľom nájsť alternatívy zabezpečenia prístupu k obytným domom na ulici Pod Debrami. 

p. Jana Keselová 
a) žiada obnovu nesúrodého asfaltu medzi ul. Švábska 78 a predajňou CBA (požiadavka bola 

aj v zápisnici č.4 - april 2015). 

E-mailovápožiadavkaodp.JozefaKaspera(jozefkasper@centrum.sk): 
"Dobrý deň. Oslovujem vás kvôli pripomienke, že je strom na rohu Chalupkovej ul. ku 
kruhovému objazdu. Tu myšlienku som raz vám priamo podal na zasadnutí Mestského 
parlamentu; vaša odpoveď bola, že môže sa dať môj podnet na príslušné útvary lebo cesta
úsek je vo výstavbe." 

K bodu 3. Požiadavkv a informácie VMČ č. 5: 

Predseda a poslanci VMČ informovali: 
- oprava ciest a výtlkov sa vo VMČ 5 ešte nezačala, ale v priebehu mesiaca sa na vybraných 

uliciach začne, v zmysle stanoveného harmonogramu; 
- líniová kosba zelene vo VMČ Č. 5 sa uskutočni v dňoch 14.-15. mája 2015, parková úprava 

zelene v dňoch 4.- 6. júna 2015; 
- pripomenuli občanom, že ešte stále je možnosť predkladať návrhy na zmeny v Územnom pláne 

mesta Prešov; vyzvali občanov, ak majú nejaké návrhy na zmeny, aby ich zaslali v písomnej 
podobe na MsÚ v Prešove, Odbor územného plánovania a stavebného úradu, Oddelenie 
územného plánovania a urbanizmu, Jarková 24, Prešov 080 O I ; emailom na adresu 
katarina.stofanova@presov.sk alebo podali osobne na Jarkovej ul. č. 26 v Klientskom centre 
Mestského úradu do 15. mája 2015; 
podľa informácie z MŽP SR na vykonanie prieskumu v Dobývacom priestore Prešov l -
Solivary bolo vyhlásené výberové konanie na zhotoviteľa prác; 
dňa 29. apríla 2015 sa uskutočnilo stretnutie poslancov VMČ so zamestnancami Oddelenia 
riadenia projektov v areáli NKP Solivar; cieľom stretnutia bolo nájsť možnosti čerpania 
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov na revitalizáciu okolitého prostredia; do 
skrášlenia tohto okolia je potrebné zapojiť STM Košice ako vlastníka tohto územia; 
na osadenie bankomatov na Soľnej Bani zareagovali dve banky, iniciatívy v tejto veci 
pokračujú a občania budú priebežne informovaní; 

- predseda VMČ prečítal návrh textu pamätnej tabule venovanej cisárovnej Sisi, ktorá má byť 
inštalovaná pri príležitosti 120. výročia od jej návštevy v Soľnej Bani. 
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Na pozvanie poslancov VMČ, na zasadnutí vystúpil p. Július Kalázdy - koordinátor pracovnej 
skupiny, ktorá v rámci Solivaru vykonáva práce malých obecných služieb; informoval otom, že 
v skupine pracuje 38 aktivačných pracovníkov, ktorí sa starajú o čistotu Solivaru, Švábov a časti 
sídliska Sekčov; ich hlavnou náplňou je čistenie verejných priestranstiev (od odpadkov, lístia, 
posypového materiálu, čiernych skládok), rigolov, úprava zelene a pod.; informoval občanov, 

aby prostredlÚctvom Oddelenia komunálnych služieb a spoločného obecného úradu dávali 
podnety a návrhy na čistenie okolia. 

Požiadavky a podnety VMČ Č. 5: 

- žiada o zriadenie priechodu pre chodcov na ul. Solivarskej pri Kultúrnom dome PKO, 


Solivarská 80 z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti návštevníkov kultúrnych podujatí; 

- žiada MsÚ o prijatie opatrení vo vzťahu k stavebníkovi, ktorý bez stavebného povolenia 


opravuje objekt bývalého verejného WC na ul. Švábskej; 

- žiada zorganizovať stretnutie s príslušnými oddeleniami MsÚ (majetok, právne oddelelÚe) s 
cieľom riešiť vzniknutú situáciu na ul. Pod Debrami - zabezpečenie pristupu k obytným 
domom na ulici; 
žiada o rozšírenie cestnej komunikácie na uliciach Lidická - Gápľová, Tichá Dolina -
Solivarská a pozdíž ul. Zlato banskej z dôvodu výstavby cyklochodníka; 
žiada Oddelenie daní, poplatkov a podnikania o zoznam a špecifikáciu jednotlivých typov 
prevádzok na sídlisku Šváby a v Solivare v zmysle VZN č. 179/2008 o určení pravidiel času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov s ciel'om zjednotenia 
prevádzkových časov; 
na základe požiadavky Soľnobanského čipkárskeho cechu (p. Barbora Šimková), žiada 
o možnosť zabezpečenia miestnosti na stretávanie čipkárok; ako najvhodnejší sa javí priestor 
zariadenia PKO na ul. Solivarská 80 - čipkárky by sa stretávali cca 2-3x za mesiac 
a potrebovali by miesto na uskladnenie čipkárskeho náradia; 
z dôvodu ukončenia archeologického výskumu na cintoríne Šváby žiada o poskytnutie 
záverečnej správy poslancom VMČ a zorganizovanie verejnej prezentácie výsledkov 
archeologického prieskumu za účasti archeológov, verejnosti mesta a obyvateľov VMČ; 

. žiada odstrániť nefunkčnú telefónnu búdku na Námestí osloboditel'ov. 

K bodu 4. Stanoviská VMČ Č. 5: 

l. 	Zaujatie stanoviska VMČ č. 5 k žiadosti o osobitné určenie prevádzkového času 
Espresso NA RÍNKU, Švábska 26/A· požiadavka F/6749/2015 - GU zo dňa 30.04.2015 
VMČ Č.S nesúhlasí s predloženým návrhom posunutia prevádzkového času Espressa o jednu 
hodinu počas všetkých 7·ich dní v týždni, nakol'ko prevádzka je v blízkosti bytových domov 
a má záujem o dodržiavanie nočného pokoja od 22.00 hod. v rámci celého sídliska Šváby. 
VMČ Č. 5 navrhlije zmenil prevádzkového časil počas letnej sezóny takto: 
Po - Štv 10.00 - 22.00; Pia 10.00 - 23.00; So 7.00 - 2300. Ne 7.00 - 22.00 
Za: 3 hlasy; Proti: O hlasov; Zdržalo sa: O hlasov 

2. 	 Stanovisko VMČ č. 5 k navrhovanej zmene Územného plánu mesta Prešov v r. 2015: 

-VMČ č. S žiada Odbor územného plánovania a stavebného úradu - Oddelenie územného 
plánovania a urbanizmu, aby po uplynutí termínu na podávanie návrhov a zosumarizovaní 
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návrhov zmien v Územnom pláne mesta Prešov, predložil VMČ zoznam navrhovaných zmien 
týkajúcich sa územia mestskej časti Č. 5 a príslušní zamestnanci prišli odprezentovať tieto 
návrhy obyvateľom na zasadnutie VMČ; 
VMČ č. 5 žiada o konzultácie a riešenie prípadných zmien a doplnkov územného plánu pre 
lokality: l. Stavenec (celkové riešenie územia a zadefinovanie trasy hlavnej obslužnej 
komunikácie); 2. ul. Lidická - uL Gápľová (vytvorenie komunikácie); 3. Tichá dolina - ul. 
Jesenná (zadefinovanie novej obslužnej komunikácie v predížení cesty zo Sigordu; 
4. ul. Pod Debrami (zadefinovanie cesty a okolitého územia aj vzhľadom na možné začatie 
ťažby soli); 5. ul. Zlatobanská (zadefinovanie zamýšľanej trasy cyklochodníka pozdíž ulice); 
6. zadefinovanie trasy stavby Cykloželeznička - Prešov - Zlatá Baňa (cyklochodníka) od ul. 
Zlatobanskej smerom k k.ú. Dulová Ves. 

3 . VMČ č. 5 oznamuje, že zasadnutie Výboru mestskej časti Č. 5 Solivar - Soľná Baňa - Šváby 
sa uskutoční aj počas letných prázdnin 2015 Cv mesiaci júl aj august). pričom žiada túto 
skutočnosť oznámiť obyvateľom mesta obvyklým spôsobom - Prešovský magazín, miestna 
tlač, webová stránka mesta. 

K bodu 5. Záver: 

Predseda VMČ č. 5 poďakoval všetkým prítomným za účasť a informoval, že najbližšie 
zasadnutie VMČ sa uskutoční dňa 1. júna 2015 (pondelok) o 18,00 hod. v Kultúrnom stredisku 
PKO Švábska 27, Prešov - Solivar. 

V Prešove dňa 6.05.2015 

Zapísal: PhDr. Monika Bujňáková, 
sekretár VMČ Č. S 

Mgr. Peter Krajňák, v. r. 
predseda VMČ č.5 
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