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Mesto Prešov 

ZÁPISNICA 

z 5. zasadnutia Výboru mestskej časti č. 7, ktoré sa konalo dňa 7. 5.1015 

Pritomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadnutie Výboru mestskej časti Č. 7 otvoril a viedol Ing. Stanislav Kahanec. V úvode 
privítal poslancov, zamestnancov MsÚ a zároveň ospravedlnil neúčasť poslankyne Doc. 
PhDr. Štefánie Andraščíkovej, PhD. MPH a poslanca PhDr. Martina Ďurišina, PhD. 

za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili: 

PhDr. Eva Sírotňáková - OSMM 

Bc. Ladislav Kmec - MsP 


Požiadavky prítomných občanov 

Jozef Halás 
ako jeden z občanov Ul. Ďumbierskej sa sťažuje na rozbitý asfalt na prístupovom 
chodníku k objektu na Ul. Ďumbierskej 40 v Prešove, v ktorom sa nachádzajú 
materská škôlka, Domov sociálnych služieb Ako doma, n. o. a iné organizácie. Po 
prístupovom chodníku sa rieši zásobovanie motorovými vozidlami a asfalt nespÍňa 
kritéria pre premávku motorových vozidiel, je to len prechod pre peších. Podotkol, že 
pred komunálnymi voľbami bol položený na chodník nový cestný asfalt a vodiči si ho 
mýlia s prístupovou komunikáciou. Ešte v septembri 2014 napísalo prq>blematike p. 
primátorovi, pred mesiacom opätovne e-mailom oslovi! kompetentné útvary mesta, do 
dnešného dňa však neobdržal žiadnu odpoved'. Žiada o vyriešenie možnosti iného 
prístupu pre zásobovanie napr. cez zásobovaciu rampu k novovybudovanej kuchyni. 
Ing. Kahanec - v rámci opráv poškodených komunikácií sa v posledných rokoch 
v mestskej časti riešili aj opravy najviac poškodených chodníkov i bezbariérové 
úpravy v uvedenej lokalite a vzhľadom na požiadavky občanov i náležitú kvalitu 
opráv sa podľa technologických i technických možnosti uprednostňovala technológia 
valcovaného asfaitu; o problémoch spôsobovaných zásobovaním do prevádzok tohto 
objektu VMČ 7 nemal žiadne informácie. 
VMČ 7 žiada prehodnotit' možnost' zásobovania motorovými vozidlami cez 
zásobovaciu rampu, resp. hl'adať také riešenie, aby Jiedochádzalo 
k pO§kodzovaniu chodníkov či zelene. 
z druhej strany bytového domu Ul. Ďumbierska 20, 22, 24 si vodiči motorových 
vozidiel skracujú cestu cez park, krížom cez detské ihrisko na parkovisko a preto 
žiada o nápravu. 
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VMČ Č. 7 žiada preverit' situáciu Mestskou polfciou a zamedzit' prejazdu 
motorových vozidiel cez park, resp. plochy zelene či pešie komunikácie (pri 
skracovaní si cesty nedisciplinovanými vodičmi). 

Ľubica Korčáková 
žiada o podanie infonnácie, čo sa bude robiť s autoumyvárkou na Ul. čergovskej do 
budúcnosti (premiestnenie stavby, iné riešenie,ap.). 
Ing. Kahanec - ohradne autoumyvárky sa riešia veci v záujme zohl'adnenia 
oprávnených požiadaviek občanov bývajúcich v tesnej blízkosti tejto prevádzky s tým, 
aby prevádzka autoumyvárky bola časovo obmedzená (výhrady VMČ 7 voči 24 hod. 
prevádzke a požiadavky na časové obmedzenie prevádzky VMČ 7 už uplatnil 
v predchádzajúcich zápisoch z rokovania VMČ, odborné útvary povolili skúšobnú 
prevádzku, bol daný podnet na preskúmanie hlučnosti. K plničke plynových fliaš bolo 
vydané negatívne stanovisko odborných útvarov mesta a rovnalro negatívne 
stanovisko k nelegálne zrealizovaným prácam pre plničku fliaš som za VMČ 7 
písomne uviedol v zápise na kolaudačnom konaní 17.12.2014 Po skúšobnej prevádzke 
sa prijmú patričné opatrenia. Som stále presvedčený, že predovšetkým z hľadiska 
dopravnej bezpečnosti i nevhodnosti daného typu prevádzky v tesnej blízkosti 
bytového domu, nemala byť stavba povolená. 
VMČč.7 
- sa stotožňuje s negatívnym stanoviskom Odd. územného plánovania a 
urbanizmu zo dňa 14.04.2015 k rozšíreniu čerpacej stanice LPG o ZIlriadenie na 
plnenie prenosných plynových bômb, t.j. o plničku plynových fliaš. 
- žiada informáciu o vyhodnotení skúšobnej prevádzky autoumyvárky a čerpacej 
stanice LPG, predovšetkým z hl'adiska zabezpečenosti tejto stavby pre plnenie 
požiadaviek dopravnej bezpečnosti, dodržania hygienických, resp. ďalších 
požiadaviek, ktorých ciel'om je prevádzka predmetnej stavby bá: ohrozenia 
verejných záujmov v danej lokalite, najmä ochrany zdravia, bezpečnosti 
i záujmov obyvatel'ov v blizkom bytovom dome na Čergoskej ul. 4 až 8. 

Ľubomír Adamčin, František Janči 
- predložili k nahliadnutiu fotodokumentáciu spôsobu parkovania v časti ul. 

Vihorlatskej 10, 11, 12, 13. Situácia parkovania na ulici a chodníkoch je neúnosná, 
navrhujú rozšíriť provizórne parkovanie napr. položením zatrávňovacích. tvárnic, resp. 
odstránením krovinatých porastov medzi komunikáciou a chodníkom. 
Ing. Kahanec - rozšírenie resp. vybudovanie nových parkovacích miest sa bude riešiť 
v rámci komplexného riešenia parkovania (statickej dopravy na území mesta). Medzi 
riešenia dobudovania parkovacích plôch patrí aj možnosť vybudovania plochy 
parkovania medzi štítovými stenami blokov ul. Vihorlatská 14, 15,16 a l,2. Zo strany 
prijazdovej komunikácie (uI.VihorlatskáluI.Sibírska), t. j. v blízkosti zastávky a otočky 
autobusov a trolejbusov, pri súčasnej dopravnej dispozícii nie je zatiať možné riešiť 
"zrkadlové" rozšírenie parkovacej kapacity. Prehustené parkovanie v tejto časti by 

F -MsUlSP-OI/J2/1 



Strana:I;:; 
3/6VÝBOR MESTSKEJ ČASTI Č. 7 

Mesto Prešov 

mali odbremeniť novopostavené parkoviská pri ul. Vihorlatskej 23, rozšírené kapacity 
parkovania pri ul Čergovskej 26,28 a budúce parkovisko, ktorého výstavba je 
plánovaná v r. 2015, oproti parkovisku vybudovanému pri u\. Vihorlatskej 23. 
MUDr. Janko poddimenzované kapacity parkovania a otázka rÍeš,jnia spôsobu 
parkovania v tejto mestskej časti je predmetom každého rokovania mestského 
zastupiteľstva mesta Pre~ov. 
na Ul. Vihorlatskej bráni krovinový porast prechodu chodcov po chodníkoch. Žiada 
o jeho pravidelné orezávanie. 
Ing. Kahanec - požiadavka na pravidelné orezávanie krovín a vzrastlých stromov je 
stálou požiadavkou VMČ nielen z dôvodu údržby a starostlivosti o túto zeleň, ale aj 
z dôvodu udržiavania tejto zelene v záujme dopravnej bezpečnosti, keď najmä pri 
križovatkách neudržiavané kríky či vzrastlá zeleň bráni dobrému výhradu vodičov 
a zvyšuje riziko nehôd spôsobených nedostatočnými výhľadovými pomermi 
v križovatkách. 
Bc. Kmec - MsP - informoval, že na zasadnutí VMČ č. 5 bol prítomný p. Kalazný, 
šéf menších obecných služieb (38 ľudí na vykonávanie verejnoprospešných prác), 
ktorí sú schopni vykonávať aj práce spojené s orezávaním krovín. 
VMČ Č. 7 žiada mesto, aby zabezpečilo pravidelné a systematické orezávanie a 
krovinových krikov a vzrastlých stromov pre zabezpečenie dobrých dopravných 
výhl'adových pomerov, najmä pri križovatkách, ale aj z hľadiska potrebnej 
úpravy, ošetrenia a údržby zelene v lokalite MČ 7. 

Karol Kollár 
má postihnutú dcéru, preto majú vyhradené parkovacie miesto pre ZŤP, ktoré sa 
prepadáva a stojí tam voda. Žiada o jeho opravu. 

Ing. Kahanec - prisľúbil urobiť čiastočnú vysprávku parkovacieho miesta z vyčlenených 
finančných prostriedkov v rámci drobných opráv a údržby komunikácií, ktoré budú 

realizované v r. 2015. 
VMČ Č. 7 žiada zohl'adniť predmetnú požiadavku p. Kollára na opravu pri realizácii 
opráva údržby v MČ 7 v r. 2015. 

Jozef Kasper 
- je milo prekvapený, že po niekoľkých upozorneniach zjeho strany na nefunkčný 

novinový stánok na Ul. Karpatskej, došlo k jeho odstráneniu. 
Bc. Kmec - MSP - oslovili vlastnika, ktorý hned' po skontaktovaní stánok následne 
odstránil. 

- nie je spokojný s prevádzkou nonstop herne na Ul. Exnárovej v objekte spoločnosti 
Presreal, žiada zaoberať sa možnosťou jej zrušenia. 
Ing. Kahanec - privítal, že podnet p. Kaspera je vybavený a konštatoval, .Že opakované 
požiadavky a podnety VMČ č. 7 na vykosenie plochy zelene pod objek):om bývalého 
HŠM, žial' ani po mnohých urgenciách nie sú vybavené a predmetná plocha nebola už 
viac než jeden a pol roka vykosená! r r Taktiež podporil požiadavku p. Ka~pera na 

F -MsU/SP-OI/12/1 



· 


Strana:,;;' 	
4/6VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č.7 

... 


Mesto Prešov 

zrušenie herne na Exnárovej ul. i zrušenia herni v rámci celého mesta Prešov. 
VMČ č. 7 sa pripája k podnetu p. Kaspera a iliada mesto Prešov o posúdenie 
požiadavky a pripravu rielenia na zrušenie prevádzok herní na celom území 
mesta Prešov v záujme ochrany rodín i zdravia obyvateľov mesta 

Stanoviská VMČ č. 7 

1. Odbor územného plánovania a stavebného úradu - Požiadavka č. 7 3/7/15 - vo veci 
premiestnenia stavby samoobslužnej autoumyvárne na ul. Čergovskej v Prešove 

Stanovisko VMČ čo 7: Berie na vedomie a opätovne konštatuje, hl plnička je 
nelegálna stavba a trvá na svojom pôvodnom stanovisku proti dodatočnému 
povoleniu tejto časti stavby i stanovisku predsedu VMČ, Ing. Kallanea, ktoré 
uviedol v zápise pri kolaudácii stavby 17.12.2014, proti rozšíreniu čerpacej 
stanice o plničku prenosných plynových bômb. 

2. 	Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania 
a urbanizmu - Rozšírenie čerpacej stanice LPG, Čergovská ulica, Prešov - stanovisko 
k dokumentácii pre dodatočné povolenie stavby. 

Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie a plne sa stotožňuje s nesúhlasným 
stanoviskom mesta k rozšíreniu čerpacej stanice LPG o zariadenié na plnenie 
prenosných plynových bômb a uvádzanými dôvodmi proti dodatočnému 
povoleniu stavby. Predseda VMČ vyjadril nesúhlasné stanovisko :llIl VMČ č. 7 
k prevádzke plničky plyno~'Ých flial už pri kolaudačnom konaní stavby dňa 17. 
12.2014. 

3. 	Frantilek Kuropčák, NAPOLl GLASS RECYCLlNG, s. r. o., Jesenná 2, Prešov 
Žiadosť o výstavbu parkoviska a prenájom mestského pozemku na výstavbu 
parkoviska na Ul. Karpatskej v k. ú. Prešov. 

Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 nemá námietky k výstavbe parkoviska pre 
potreby hotela a odporúča, podl'a možností, zároveň naviac dohodnúť aj 
výstavbu verejne pristupných parkovacích plôch (spresnenie stanoviska VMČ č. 
7 uvedeného na 4. zasadnutí VMČ č. 7, ktoré sa konalo dňa 9. 4. 2015, bod IB.) 

4. Mesto Prešov - Stavebné povolenie pre stavbu ,,RS CARS - administratívne centrum" 
v lokalite Ul. Pod Táborom. 

Stanovisko VMČ čo 7: VMČ 7 berie na vedomie. 


5. 	 Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania 
a urbanizmu - Grafické podklady z Územného plánu mesta Prešov pre VMČ 
oznámenie. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ 7 berie na vedomie. 

6. 	Mesto Prešov - Kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívania inžinierskeho 
objektu "SO 09 - Komunikácie a spevnené plochy", ktorý spadá do objektovej 
skladby stavby pod pracovným názvom: Samoobslužná autoumyváreň, Čergovská 
ul., Prešov". Pre stavebníka objektu spoločnosť FLAVIA SK, s. r. o., Košice, kde, 
kolaudovaný objekt bude užívaný za účelom dopravnej obsluhy a dopravného 
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napojenia hlavného objektu (autoumyvárne) na sieť miestnych komunikácií. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ čo 7 berie na vedomie a tak ako doteraz sa 
nestotožňuje s vydaním kolaudačného rozhodnutia najmi z dôvod. výrazného 
zníženia dopravnej bezpečnosti (nárastu rizika nehôd áut i chodcov pri zvýšenej 
frekvencii áut a prehustených dopravných vjazdoch na úseku cca ]00 m na ul. 
Čergovskej) i rizika ohrozenia zdravia a bezpečnosti i podmiermk bývania 
obyvatel'ov bytového domu Čergovská 4 až 8. 

Stanovisko VMČ č. 7: 

VMČ 7 schvaľuje a doplňuje v rámci investičnej výstavby, z rezervy pre VMČ 7, na rok 
2015 nasledujúce stavby: 
11 Verejné osvetlenie na rozšírených parkovacfch plochách - ul. Čergovská 26,28 
2/ Verejné osvetlenie - ul. Labutia 

VMČ 7 schval'uje, spresňuje a doplňuje využitie rezervy VMČ 7 v rozpoite mesta na 
súvislú a bežnú údržbu MK, ciest a chodníkov, v zmysle schválených akcií uvedených 
v zápisnici VMČ 7 konaného dňa 09.04.2015 pre nasledovné opravy a údržbu: 
11 Oprava a údržba chodníka na ul. Jurkovičova 3 a 9 (pri lekárui) - bodové poruchy 
2/ Oprava a údrlba chodníka na ul. Exnárova 2-4, 27-28, 29 - bodové poruchy 
31 Oprava a údržba chodníka na ul. Karpatská 10 
41 Oprava a údržba chodníka na ul. Ďumbierska 5/Karpatská 10 - bezbariérové úpravy 
51 Oprava a údržba chodníka na ul. Ďumbierska 10,12,14,16,28 - bodové PQruchy 
61 Oprava a údržba chodníka na ul. Sibírskal,2,3,1l,14,19 - bodové poruchy 
7! Oprava a údržba chodníka na ul. Sibírska 11,14/18 - bezbariérové úpravy 
81 Oprava a údržba chodníka na ul. Karpatská 1-5 - súvislá údržba, resp. b.dové 
9/ Oprava a údržba chodníka na ul. Ďumbierska 1-5 - bodové poruchy 
10/ Oprava a údržba chodníka na ul. Čergovská 8-10 (vrátane prechodu ku južnému 
vcodu OC MAX) - bodové poruchy 
11/ Oprava a údržba zatrávňovacích tváruic parkovacej ploch na ul. Sibírska 13-15, 
Vihorlatská 17,18 - vysprávky 
121 Oprava a údržba dlažby na zastávke MHD Jurkovičova (smer Sibírska) - vysprávky 
pre bezpečné úžívanie 
13/ Oprava a údržba dlažby na zastávke MHD Sibírska Obojsmerne - nevyhnutné 
vysprávky pre bezpečné užívanie (pred komplexnou rekonštrukciou) 

VMČ 7 zárovcň žiada: 
lfPrehodnotiť využitie spevnenej ploehy vo vnútro bloku pri ul. Exnárova 35 na 
rozšírenie parkovacích kapacít . 
2/ Prehodnotiť využitie plochy zelene pri ul. Ďumbierska 6 (pri objekte "Žltý dom") 
na rozšírenie parkovacích kapacít 
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31 Prehodnotiť využitie zatrávňovacích tvárnic pre rozšírenie parkovacích kapacít - ul. 
Vihorlatská 10 - 12 a v ďalšieh exponovaných lokalitách ul. Vihorlatská, Sibírska, 
Ďumbierska. 

V Prešove dňa 11.5.2015 

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

PhDr. Eva Sirotňáková 
sekretár VMČ č. 7 
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