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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 5 lf4 

Mesto Prešov 

z Á P I S NIC A č. 6 - 5/2015 

zo 6. zasadnutia Výboru mestskej časti č. 5 Solivar - Sol'ná Baňa - !fIváby, 


ktoré sa konalo dňa 1. júna 2015 (pondelok) 


Prflomn(: podľa prezenčnej listiny 

Čas konania: 18.00 h - 20.30 h 

Miesto konania: Kultúrny zariadenie PKO - ul. Švábska 27, Prešov - Solívar 


Program: l. Otvorenie a privítanie hostí _-----.,-.-,........, 

2. Prijímanie občanov a vybavovanie i IrkI!sfUdaviek ' ~%~tski ú:;"~ v Prešove 11 
3. Požiadavky a informácie VMČ Č. 5 er.to ",liu: -(f?"l' l~n'Jí;lr. 'OlČ~.l" 't/L1 o 

4. Stanoviská VMČ č. 5 -~'-~ Znak a lehota.0 _ •• l 
. ~ 7ľil'· uloi.nia:5. Záver Oc!la: - 9. JUN c" , 4 -jV 

'~----,- ~-

, "'"1' _.1 \/vb"ul',::::-::-:-7:-:-=;-1 
K bodu 1. Otvorenie a privítanie hostí: :o;rl;;;:i~iis;:;da~!ty ,.tp.:::: óefc,!4tRl 

Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Peter Krajňák, predseda VMČ č. 5, ktorý pq.víta1 poslancov 

PaedDr. Miroslava Benka, MBA, Mgr. Stanislava Ferenca a Ing. Ľuaovita Malagu. 

Zo zdravotných dôvodov ospravedlnil neúčasť sekretára VMČ č. 5 - PhDr. MoniÍu Bujňákovú. 


K bodu 2. Priiímanie občanova vybavovanie ich poŽiadaviek: 

p. Kubincová 
a) požiadala o riešenie problému so zatarasenou poľnou uličkou, ktorá v mim,osti spájala ul. 

Kukučínovu a ul. Tajovského; ulička viedla poza ploty posledných domov jllíc: Smetanova, 
Bencúrova, čajkovského, Kukučínova a Tajovského; po prenájme tejto loltality 
Farnosťou Solivar bola táto ulička zablokovaná a nájomca si ju ohradil; žiaila o preverenie 
možnosti obnovenia tejto komunikačnej trasy, ktorou chodili občania do záJrradkárskej 
osady; 

p. Ján Florek 
a) poďakoval poslancom za aktivity smerujúce k vyčisteniu Solivarského pot0ka a požiadal 

o informáciu, kedy sa bude čistiť jeho spodná časť od mosta pre pohostinstlve Grek po ústie 
do rieky Sekčov; obáva sa zaplavenia spodnej časti Solivaru; 

p. Mária Kmecová 

upozornila na pretrvávajúce problémy so zaplavovanim záhrad asi piatfh domov z ul. 

Janáčkovej, ktoré majú byť spôsobené koncentráciou vody a zlými odtokovými pomermi za 

objektom CBA na ul. Švábskej (zásobovacia čast'); žiada o urýchlené nešenie situácie 

a zabezpečenie ochrany majetku majiteľov domov zo strany Mesta Prešov; 
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p. Michal Hlivjak 
a) žiada o vyčistenie rigolu a zabezpečenie odtoku stekajúcej vody na vnúto!l1ej strane ulice 
Na brehu, ktorá sa v spodnej časti komunikácie hromadí a nemá možnosť plYrlulého prechodu 
cez priepust; žiada posúdenie stavu, nakoľko predpokladá potrebu stavebnej úpravy priepustu; 

p. Filip Žulka 

a) žiada o vyčistenie komunikácie a rigolov v okolí domu na ul. Banícka 2, kde sú nánosy 

štrku a nečistôt spôsobené stekaním vody po strmej komunikácií; 


p. Ján Harakaľ - p. Viera Harakal'ová 
a) upozornili a požiadali o účinné riešenie pretrvávajúcich problémov (podobne ako pred nirni 
pani Mária Kmecová) so zaplavovaním záhrady ich domu na ul. Janáčktvej z yriestoru 
vyvýšenej časti a oporného múru nachádzajúceho sa za predajňou CBA ria ul. Svábskej; 
požiadali o účinné riešenie vybudovaním odvodnenia; 
b) požiadali o riešenie vysokej hladiny hlučnosti, ktorá sa má šíriť zo zadn'ti časti predajne 
CBA na ul. Švábskej, kde bola namontovaná nová technológia a korrjpresory svojou 
hlučnosťou znepríjemňujú život obyvateľom, ktorí sú v blízkosti predajne; žiadajú 
o preverenie hlučnosti v tejto lokalite; 

p. Vladimír Sekera 
a) opakovanie žiada oddelenie dopravy o riešenie situácie na ceste pretínajúcej ul. Janáčkovu 
a ul. Chalupkovu (nepomenovaná ulička), kde autá jazdia veľkou rýchlosťou li nakoľko v tejto 
lokalite nie je chodník, je ohrozená bezpečnosť chodcov i majetok občanov; pred križovatkou 
pri svojom dome (v smere od ul. Švábskej) žiada zriadenie Priechodu pre cho<lcov; 
b) upozornil, že pri odbočovaní autom z ul. Švábskej na ul. Janáčkovu (pri zv<imici),je 
potrebné zmeniť svetelnú signalizáciu, pre plynulé odbočenie vpravo; 
c) namietal, že nie je priame autobusové spojenie zo Švábov na Solivar; žiad4n autobus 
neodbočuje na veľkej križovatke doprava, ale linka pokračuje priamo na sídli~ko Sekčov; 
žiada o prehodnotenie súčasného stavu; 

p. Helena Škvvrová 
a) požiadala o vytvorenie uzamykateľných stojísk kontajnerov na ul. Urxovej (prerobenie , , 

jestvujúcich); zároveň požiadala o údržbu jestvujúcich stojisk - omal'ovanie strechy a stlpov 
prís1reškov a orez okolo vysadených tují; 

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

• 	 Na základe viacerých podnetov od občanov sídliska Šváby bol na zaj;adnutí prítomný 
Ing. Ján Janiček, poverený riadením Oddelenia stavebného poria4lku MsÚ, ktorý 
prítomných informoval o skutkovom a právnom stave vykonávaných stltvebných aktivít, 
ktoré prebiehajú v objekte bývalého verejného WC na ul. Švábskej (pri KPC sv. Jána 
Pavla II.); informoval, že stavebníkovi bola doručená výzva na okam~ité pozastavenie 
stavebných prác; 

• 	 Na pozvanie poslancov VMČ prišiel a na zasadnutí vystúpil Ing. Peter lBindas, výkonný 
riaditeľ spoločnosti O.S.V.O. comp, a.s. Prešov, ktorý príto~ých informoval 
o fungovaní a správe mestského osvetlenia na území VMČ Č. 5 a kt<jrý zároveň prijal 
podnety vo veci rozširovania a výmeny osvetlenia na území Sdlivaru a Švábov. 
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V tejto súvislosti VMČ č. S žiada Mestský úrad o postupné riešenie +plnenia resp. 
modernizácie verejného osvetlenia v týchto lokalitách: ' 

- postupná výmena a modernizácia verejného osvetlenia na sídlisku Šváby ~lice Švábska, 
Lomnická, Urxova, Royova, Važecká + Cabalupkova, Janáčkova, Pionierska); 
• parkovisko ul. Važecká (oproti telocvični základ. školy) - doposial' tam osv~tlenie nie je; 
• nezrealizovaný projekt"Verejné osvetlenie ul. Lesnícka" - pripravená PD 11 roku 2009; 
• spojnica medzi ul. Solivarská - ul. Ondavská (oproti farskému kostolu) -;osvetlenie tam 
doposial' nebolo; 
• kompletná výmena a modernizácia verejnébo osvetlenia vo vnútrobloku; ul. Solivarská 
(tzv. bytovky Pozemných stavieb pri farskom úrade); , 
• výmena svetelnýcb bodov pred reštauráciou Šport a na územi NKP ~livar (územie 
o vel'kosti cca 6 ha - požiadavka na inAtaláciu vkusných historických I~mp, ktoré by 

korelpondovali s historickým rázom Sol'nej Bane a objektov NKP Solivar ~I. Zborovská, 

Gápl'ova, Banicka, Čipkárska, Lidická, Sol'nobanská, Zlatobanská); 

• preverenie tecbnickébo riešenia osvetlenia objektu NKP Sklad soli Vi rámci obnovy 

objekto a jeho napojenie na verejné osvetlenie mesta + zabezpečenie vianpčnej výstavby 

(centrálny vianočný stromček) na Námestí osloboditel'ov pred skladom soli K:Partner: STM 

Ko§ice); , 

- VMČ žiada o postupné riešenie inštalovania vlajkovej výzdoby v centrálnľj časti Švábov 

(ul. Švábska) a Solivaru (ul. Solivarská) - zabezpečenie výzdoby v rámci št4tnych sviatkov 

a výročí podobne ako na ul. Hlavnej. 


Výbor mestskej časti čo S Solivar· Sol'ná Baňa· Šváby žiada: 

• žiada opravu cestnej komunikácie zastávky MHD na Šváboch - zast. Lomnicki - zvlnený 
asfalt a koľaje od autobusov; 

- žiada o vyčistenie priestoru znečistenej zastávky MHD na Šváboch - zast. Lonl1lÍcká (oproti 
fontáne) - odstránenie nalepených plagátov, omal'ovanie, umytie sklenej výpln~, vystriekanie 
nástupištia; 

- orez stromu na ul. Solivarskej oproti reštaurácii Šport, ktorého konáre zakrývajft prícestný kríž; 
- opakovaná požiadavka na orez stromov na ul. Royova l, ktoré znečisťujú chod$ík a autá; 
- požiadavka na inštalovanie tabuliek ,,zákaz vodiť psov" na trávnaté plochy na lJl. Švábska 71 
za blokom; 

- žiada informáciu o termíne výmeny a osadenia štyroch nových zastávok MHD na území 
Solivaru spoločnosťou euro AWK spol. s r.o., ktoré boli dohodnuté a zazmluvhené v minulom 
volebnom období; , 

- opakovane žiada o preverenie a poskytnutie informácie o ďalšom harmOnOgrru čistenia 

a regulácie Solivarského potoka (partner: Správa povodia Hornádu a Bodvy, K ške); 


- opakovanie žiada o informáciu vo veci uplatnenia záruky na vysadenú líniovú leň Istromov 
na ul. Švábskej a ul. Solivarskej/, nakol'ko viaceré sú vyschnuté a je potrebná fýsadba nových 
jedincov; požiadavku žiada realizovať v prvom možnom termíne, ešte v roku ~O15; 

- VMČ na základe podnetu farnosti Solivar opakovanie žiada o posunutie zastáv~y MHD 
Pionierska (pri odbočke k firme JVS), z dôvodu úpravy priestoru pri kaplnke sf;. Jána 
evanjelistu, ktorá je pamätihodnosťou mesta Prešova v najbližšom období tani bude 
realizovaná úprava okolia; v súčasnosti zastávka zakrýva kaplnku, ktorá je paIj1iatkou na staré 
Šváby; ; 
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• požiadavka občanov z ul. Lesnícka 2 na obmedzenie rýchlosti na tejto ulici (nav~hujú inštaláciu 
retardéra v blízkosti základnej školy); • 

K bodu 4. Stanoviská VMČ č, 5: 

L 	VMč č, 5 k Žiadosti o zau'atie stanoviska k návrhu VZN č, .../2015 o'm sa meni 
a do Iňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č.912011 kto 'm s urču'ú zásad 
hos odárenia a nakladania s ma'etkom mesta Prešov v zneni zmien a d Inkov zo dňa 
25.05.2015 i 
VMC Č.S berie na vedomie informáciu o návrhu zmien a doplnkov VZN č.9/2~11. 

2. VMČ na základe informácie z rokovania dňa 29.05.2015 na úrovni prednostu IMsÚ v Prešove 
s Ing: Ľudovítom Kohánim, povereným riadením Oddelenia !nvestičnej činn<isti a predsedom 
VMC č. 5 rozhodol, že nevyčerpaný finančný obnos VMC Č. 5 vo výšk~ 4,926 € žiada 
rozpočtovým opatrením upraviť nasledovne: . 

2.a) • Presun finančných prostriedkov VMČ č. 5 vo vÝške 1.926 € . 
z Programu 9: Strategický rozvoj REZERV A pre rozdelenie podl'a potrieb V~č • investičná 
výstavba na Program 7: Všeobecné prospešné služby Údržba MK. citjst achodnikov 
(súvislé opravy) • rezerva pre VMČ č. 5 . z tejto sumy žiada opravu ver~ného schodiska 
medzi vchodmi ul. ŠVúbska 33 - 35 (pri zariadení PKO ŠVáby) a prístupový h chodnlkov ku 
kaplnkám sv. Jána Nepomuckého na Námestí osloboditeľov asv. Jána e anjelistu na ul. 
Jesennej. 

2.b) • Ponechanie finančných prostriedkov VMČ č. 5 vo vÝške 3.000 € , 

v Programe 9: Strategický rozvoj REZERV A pre rozdelenie podľa po!rieb ~MČ . investičná 

výstavba - ponechanie finančných prostriedkov v rezerve pre VMC č.5 Ifa nepredvídané 

potreby v druhom polroku 2015. 


2.cl • Žiada presun finančnÝch prostriedkov vo vÝške 10.000 € 

z Programu 9: Strategický rozvoj - položka: Chodník a cyklochodník s Vp ul. Solivarská 

·10.000 € na Program 6: Správa a evidencia majetku - položka: NÍikup pozemkov 

a nehmotných aktív +1 0.000 €. 

Zdôvodnenie: presun na dofinancovanie výkupu pozemkov v trase cho4níka pozdíž ul. 

Solivarskej - etapa "C" po rieku Sekčov lv súčasnosti na tento účel vyčlenenJfch 17.150 el. 


K bodu 5. Záver: 

Predseda VMČ č. 5 pod'akoval všetkým prítonmým za účasť a informovpi, že najbližšie 
zasadnutie VMČ sa uskutoční dňa 6. júla 2015 (pondelok) o 1&,00 hod. v Z4riadení PKO ul. 
Solivarská 80 v Prešove - Solivare. . 

V Prešove dňa 7.06.2015 

Overovateľ: Mgr. Stanislav Ferenc 
Mgr. Peter Kt!ljňák, v. r. 

predseda V~ Č. 5 
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