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Adresované: . 
vecne príslušným vedúcim odborov! MsÚ, 
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Váš list číslo/zo dňa 	 Naše číslo Vybavuje/linka Prešov 
V.NY.l2015/1626 8.6.2015 

Požiadavky zo zasadnutia VMČ Č. 7 zo dňa7.5.2015 
Zápisnica VMČ č. 7 bola na MsÚ doručená dňa 8.6.2015 
Požadovaný dátum zaslania odpovedí na požiadavky 8.7.2015 

Požiadavka Č. 10017/15 - vo veci riešenia zásobovania motorovými vozidlami na 
Ďumbierskej ulici 40. 

Jozef Halás - ako jeden z občanov Ďumbierskej ulice sa sťažuje na ro. itý asfalt na 
prístupovom chodnlku k objektu na Ďumbierskej ulici 40 v Prešove, v ktorom nachádzajú 
materská škôlka, Domov sociálnych služieb Ako doma, n. o., a iné or ·zácie. Po 
prístupovom chodníku sa rieši zásobovanie motorovými vozidlami a asfalt nesp' 
premávku motorových vozidiel, je to len prechod pre peších. Podotkol, že pred 
voľbami bol položený na chodník nový cestný asfalt a vodiči si ho mýlia 
komunikáciou. Ešte v septembri 2014 napísal o problematike p. primátorovi, p mesiacom 
opätovue e-mailom oslovil kompetentné útvary mesta, do dnešného dňa v neobdržal 
žiadnu odpoveď. Žiada o vyriešenie možnosti iného prístupu pre zásobov 
zásobovaciu rampu k novovybudovanej kuchyni. 

Ing. Kahanec - v rámci opráv poškodených komunikácií sa v posle ných rokoch 
v mestskej časti riešili cif opravy najviac poškodených chodníkov i bezbari •rové úpravy 
v uvedenej lokalite a vzhľadom na požiadavky občanov i náležitú kvalitu op á1l sa podľa 
technologických i technických možností uprednostňovala technológia valcov ého asfaltu; 
o problémoch spôsobovaných zásobovaním do prevádzok tohto objektu V • ti 7nemal 
žiadne informácie. 

VMČ Č. 7 žiada prehodnotiť možnost' zásobovania motorovými +ozidlami cez 
zásobovaciu rampu, resp. hľadat' také ridenie, aby nedochádzalo k p'pškodzovaniu 
chodnlkov či zelene. ; 
Požiadavka odstúpená ,!a vybavenie odboru dopravy, životnéhd prostredia 
a komunálnych služieb MsU I, 
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Požiadavka č. 101/7/15 - vo veci zamedzenia prejazdu motorových VOZidie~'cez plochy 
zelene na Ďumbierskej ulici č. 20, 22 a 24. 

Jozef Halás z druhej strany bytového domu Ďumbierska ulica 20, 22, 4 si vodiči 
motorových vozidiel skracujú cestu cez park, krížom cez detské ihrisko na parko ísko a preto 
žiada o nápravu. I 

VMČ č. 7 f.iada preveriť situáciu Mestskou políciou a zamedz.' prejazdu 
motorových vozidiel cez park, resp. plochy zelene čl pelie komunikácie (pri s'racovaní sl 
cesty nedisciplinovanými vodiČIni). i 

Požiadavka odstúpená na vybavenie ,MsP v súčinnosti s odborom dopra" životného 
prostredia a komunálnych služieb MsU i 

Požiadavka Č. 10217115 - vo veci podania informácie k autoumyvárke na jčergovSkej 
ulici. i 

Ľubica KOTČáková - žiada o podanie informácie, čo sa bude robiť s autotyvárkOU na 
Čergovskej ulici do budúcnosti (premiestnenie stavby, iné riešenie, ap.). . 

Ing. Kahanec - ohľadne autoumyvárky sa riešia veci v záujme 'ohľadnenia 
oprávnených požiadaviek občanov bývajúcich v tesnej blízkosti tejto prevádz s tým, aby 
prevádzka autoumyvárky bola časovo obmedzená (výhrady VMČ Č. 7 voči 24 ho . prevádzke 
a požiadavky na časové obmedzenie prevádzky VMČ č. 7 už uplatnil v pred hádzajúcich 
zápisoch z rokovania VMČ, odborné útvary povolili skúšobnú prevádzku, bol da Ý podnet na 
preskúmanie hlučnosti. K plničke plynových fliaš bolo vydané negatívn stanovisko 
odborných útvarov mesta a rovnako negatívne stanovisko k nelegálne zrealizov ým prácam 
pre plničku fliaš som za VMČ č. 7 písomne uviedol v zápise na kolauda om konaní 
17.12.2014 Po skúšobnej prevádzke sa prijmú patričné opatrenia. Som stále pr svedčený, že 
predovšetkým z hľadiska dopravnej bezpečnosti i nevhodnosti daného typu prev ky v tesnej 
blízkosti bytového domu, nemala byt' stavba povolená. 

VMČčo 7: 
- sa stototňuje s negatfvnym stanoviskom Odd. ázenmého plánovania a urba1izmu zo dňa 
14.04.2015 k rOzŠíreniu čerpacej stanice LPG o zariadenie na plnenie prenosných 
plynových biJmb, t. j. o plničku plynových fliaš. 
- !iada informáciu o vyhodnoteni skášobnej prevádzky autoumyvárky a če~ acej stanice 
LPG, predovletkým Z hľadiska zabezpečenosti tejto stavby pre plnenie paf.Iadaviek 
dopravnej bezpečnosti, dodržania hygienických, resp. ďalšieh po!iadaviek, kt rých cieľom 
je prevádzka predmetnej stavby bez ohrozenia verejných záujmov v danej lo aUte, najmä 
ochrany zdravia, bezpečnosti i záujmov obyvateľov v blizkom bytovom dome a Čergoskej 
ulici'" at 8. I 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu - Požiadavka č. 317115 - vo veci 
premiestnenia stavby samoobslužnej autoumyvárne na Čergovskej ulici v Prešov. 

Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie a opätovne konltatuje, te plničk je nelegálna 
stavba a trvá na svojom plJvodnom stanovisku proti dodatočnému povolen u tejto časti 
stavby i stanovisku predsedu VMČ Č. 7 Ing. Kahanca, ktoré uviedol v zápise i kolaudácii 
stavby 17.12.2014, proti rozjireniu čerpacej stanice o plničku prenosných ply vých biJmb. 

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

Stanovisko VMČ čo 7: Berie na vedomie a plne sa stotof.ňuje s~·esúhlasným 
stanoviskom mesta k rozjfreniu čerpacej stanice LPG o zariadenie na plneni prenosných 
plynových biJmb a uvádzanými dôvodmi proti dodatočnému povoleniu sta ~. Predseda 
VMČ vyjadril nesáhlasné stanovisko za VMČ č. 7 k prevádzke plničky plyn 'ch fliaš už 
pri kolaudačnom konani stavby dňa 17. 12. 2014. 
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Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru územného plánovania a staveb}éhO úrad,u 
MsÚ v súčinnosti s odborom dopravy, životného prostredia a komunálnych Sižieb MsU 

I 

Požiadavka č. 103/7115 - vo veci rozšírenia provizórneho parkovania na ~ihorlatskej 
ulict] 

Ľubomír Adamčin, František Janči - predložili k nahliadnutiu fotodIumentáciU 
spôsobu parkovania v časti Vihorlatskej ulici 10, ll, 12, 13. Situácia parkov ia na ulici 
a chodníkoch je neúnosná, navrhujú rozšíriť provizórne parkovanie napr. položením 
zatrávňovacích tvárnic, resp. odstránením krovinatých porastov medzi k munikáciou 
a chodníkom. 

Ing. Kahanec - rozšírenie. resp. vybudovanie nových parkovacích miest s bude riešiť 
v rámci komplexného riešenia parkovania (statickej dopravy na území mesta). dzi riešenia 
dobudovania parkovacích plôch patrí aj možnosť vybudovania plochy parko ania medzi 
štítovými stenami blokov ul. Vihorlatská 14, 15, 16 a 1,2. Zo strany prijazdovej munikácie 
(Vihorlatská ul.! Siblrska ul.), t. j. v bllzkosti zastávky a otočky autobusovatro ejbusov, pri 
súčasnej dopravnej dispozícii nie je zatiaľ možné riešiť "zrkadlové" rozšíreni parkovacej 
kapacity. Prehustené parkovanie v tejto časti by mali odbremeniť novopostaven parkoviská 
pri Vihorlatskej ulici 23, rozšírené kapacity parkovania pri Čergovskej ulici 26, 28 a budúce 
parkovisko, ktorého výstavba je plánovaná vr. 2015, oproti parkovisku vybud vanému pri 
Vihorlatskej ulici 23. 

MUDr. Janko - poddimenzované kapacity parkovania a otázka rieš tia spôsobu 
parkovania v tejto mestskej časti je predmetom každého rokovania mestského stupiteľstva 
mesta Prešov. 
Požiadavka odstúpená na 
a komunálnych služieb MsÚ 

vybavenie odborn dopravy, livotného' prostredia 
. 
, 

i 
Požiadavka Č. 10417/15 - vo veci orezania krovinatého porastu na Vihorlats~j ulici. 

Ľubomír Adamčin, František Janči - na Vihorlatskej ulici bráni kro nový porast 
prechodu chodcov po chodníkoch. Žiada o jeho pravidelné orezávanie. • 

Ing. Kahanec - požiadavka na pravidelné orezávanie krovín a vzrast/ýr: stromov je 
stálou požiadavkou VMČ nielen z dôvodu údržby a starostlivosti o túto zeleň, al aj z dôvodu 
udržiavania tejto zelene v záujme dopravnej bezpečnosti, keď najmä pri križovatkách 
neudržiavané kriky či vzrastlá zeleň bráni dobrému výhľadu vodičov a zvyšuje riziko nehôd 
spôsobených nedostatočnými výhľadovými pomermi v križovatkách. , 

Bc. Kmec - MsP - informoval, že na zasadnutí VMČ č. 5 bol prítomný p. jKalazný, šéf 
menších obecných služieb (38 ľudí na vykonávanie verejnoprospešných prfc), ktorí sú 
schopní vykonávaťaj práce spojené s orezávaním krovín. , 

VMČ čo 7 žiada mesto, aby zabezpečilo pravidelné a systel1Ultieké t'rezávanie a 
kruvinových krikov a vuastlých strol1UlV pre zabezpečenie dobrých dopravných 
výhľadových pomerov, najmIi pri križovatkách, ale aj l: hľadiska po/re nej úpravy, 
ofetrenia a údržby zelene v lokalite MČ 7. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životnéhoI prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Poliadavka Č. 105/7/15 - vo veci vysprávky parkovacieho miesta. ! 
• Karol Kollár ,- má P?,stihnutú dc~, pre~o majú vyhradené parkovacIe miesto pre 

ZTP, ktoré sa prepadava a stOJI tam voda. Žiada o Jeho opravu. , 
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Ing. Kahanec - prisľúbil urobiť čiastočnú vysprávku parkovacielfJ miesta z 
vyčlenených finančných prostriedkov v rámci drobných opráv a údržby komunikácií. ktoré 
budú realizované v r. 2015. 

VMČ č. 7 žiada zohľadnil' predmetnú požiadavku p. Kollára na jopravu pri 
realizácii opráva údržby v MČ 7 v r. 2015. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného Iprostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka č. 106/7/15 - vo veci herne na Exnárovej ulici. 
Jozef Kasper - nie je spokojný s prevádzkou nonstop herne na Exrfrovej ulici 

v objekte spoločnosti Presreal, žiada zaoberať sa možnosťou jej zrušenia. i 

Ing. Kahanec - taktiež podporil požiadavku pána Kaspera na zrušenIe herne na 
Exnárovej ul. j zrušenia herní v rámci celého mesta Prešov. l 

VMČ Č. 7 sa pripája k podnetu pána Kaspera a žiada mesto preIoVtPOSúdenie 
požiadavky a prlpravu riešenia na zrušenie prevádzok herní na ce/om území estu. Prešov 
v záujme ochrany rodín i zdravia obyvateľov mesta , 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru územného plánovania a stavet4:tého úradu 
MsÚ l 

i 
Požiadavka č. 107/7/15 - vo veci nevykosenej plochy pod objektom bývaléh~ŠM. 

Ing. Kahanec - konštatoval, že opakované požiadavky a podnety V Č Č. 7 na 
vykosenie plochy zelene pod objektom bývalého HŠM, žiaľ ani po mnohých enciách nie 
sú vybavené a predmetná plocha nebola už viac než jeden a pol roka vykosená! , 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného l prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ , 

Požiadavka č. 108/7115 - vo veci žiadosti o výstavbu parkoviska a prenájm~mestskéhO 
pozemku na výstavbu parkoviska na Karpatskej u ici. 

František Kuropčák, NAPOL! GLASS RECYCLING, s. r. o., Jesenná 2, Prešov 
Žiadosť o výstavbu parkoviska a prenájom mestského pozemku na výstavbu koviska na 
Karpatskej ulici vk. Ú. Prešov. . 

Stanovisko VMČ č. 7: VMČ Č. 7 nemá námietky k výstavbe parkovisk~pre potreby 
hotela a odporúča, podľa možností, zároveň naviac dohodnúl' aj výst bu verejne 
pristupných parkovacich plôch (spresnenie stanoviska VMČ č. 7 uvedeného n 4. zasadnutí 
VMČ č. 7, ktoré sa konalo dňa 9. 4. 2015, bod IB.) . ,, 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru strategického rozvoja MsU lv súčinnosti 
s odborom správy majetku mesta MsÚ ! 

Požiadavka č. 109/7/15 - vo veci stanoviska VMČ č. 7 ku kolaudačnému tozhodnutiu, 
ktorým sa povol'uje uživanie inžinierskeho obje*u "SO 09 -
Komunikácie a spevnené plochy". 

Mesto Prešov - Kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívania llŽinierskeho 
objektu "SO 09 Komunikácie a spevnené plochy", ktorý spadá do objektovej s ladby stavby 
pod pracovným názvom: Samoobslužná autoumyváreň, Čergovská ul., rešov". Pre 
stavebru'ka objektu spoločnosť FLAVIA SK, s. r. o., Košice, kde, kolaudovan objekt bude 
užívaný za účelom dopravnej obsluhy a dopravného napojenia hla ého objektu 
(autoumyvárne) na sieť miestnych komunikácií. 
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Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie a tak ako doteraz sa ~estotOžňUje 
s vydanim kolaudačného rozhodnutia najmä z dôvodu výrazného znlženi dopravnej 
be'lJ1ečnosti (nárastu rizika nehôd áut i chodcov pri zvý§enej frekvencii áut ap ehustených 
dopravných vjazdoch na úseku cca 100 m na Cergovskej ulici) i rizika ohroz ia zdravia 
a be'lJ1ečnosti j podmienok bývania obyvateľov bytového domu Čergovská 4 až 8. 
Pož~adavka odstúpená na vybavenie odboru územného plánovania a staveb~ého úradu 
MsU v sú~innosti s odborom dopravy, životného prostredia a komunálnych sJužieb MsÚ 

Požiadavka Č. 11017115 - vo veci doplnenia stavieb v rámci investične) výstavby, 
z rezervy pre VMČ č. 7 na rok 2015. l 

VMČ 7 Č. 7 schvaľuje a doplňuje v rámci investičnej výstavby, z rezenjr pre VMČ 
č. 7 , na rok 2015 nasledujúce stavby: • 
1. Verejné osvetlenie na rozšírených parkovacích plochách - Čergovská ulica 26, ~8; 

2. Verejné osvetlenie -Labutia ulica. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru strategického rozvoja MsÚ 


Požiadavka č. 111/7/15 - vo veci stanoviska VMČ č. 7 k spresneniu a doplnehiu využitia 
rezervy VMČ ~. 7 v rozpo~te mesta na súvislú a bdžnú údržbu 
MK, ciest a chodníkov. 

VMČ Č. 7 schvaľuje, spresňuje a doplňuje využitie rezervy VMČ Č. 7 v rotpočte mesta 
na 	súvislú a bežnú údržbu MK, ciest a chodníkov, v zmysle schválených akc* uvedených 
v zápisnici VMČ Č. 7 konaného dňa 09.04.2015 pre nasledovné opravy a údržbu: 
1. 	 Oprava a údržba chodníka na uL Jurkovičova 3 a 9 (pri lekárni) - bodové porufhy 
2. 	 Oprava a údržba chodníka na ul. Exnárova 2-4, 27-28, 29 - bodové poruchy l 
3. 	 Oprava a údržba chodníka na uL Karpatská 10 i 
4. Oprava a údržba chodníka na uL Ďumbierska 5/Karpatská 10 - bezbariérové ~ravy 
5. 	 Oprava a údržba chod nika na ul. Ďumbierska 10,12,14,16,28 - bodové poruc y 
6. Oprava a údržbachodnikana uL Sibírskal,2,3,ll,14,19 - bodové poruchy 
7. Oprava a údržba chodníka na ul. Sibírska 11,14118 - bezbariérové úpravy I 
8. Oprava a údržba chodm'ka na ul. Karpatská 1-5 - súvislá údržba, resp. bodové I 
9. Oprava a údržba chodníka na ul. Ďumbierska 1-5 - bodové poruchy I 

10. Oprava a údržba chodm1ca na ul. Čergovská 8-10 (vrátane prechodu ku j+ému vcodu 
oe MAX) bodové poruchy l 

ll. Oprava a údržba zatrávňovaC!ch tvámic parkovacej ploch na uL Sibfrska 13-15, 
Vihorlatská 17,18 - vysprávky I 

12. Oprava a údržba dlažby na zastávke MHD Jurkovičova (smer Sibírska) 'tsprávky pre 
bezpečné užívanie i 

13. Oprava a údržba dlažby na zastávke MHD Sibírska Obojsmerne - nevyhnuté vysprávky 
pre bezpečné užívanie (pred komplexnou rekonštrukciou) l 

! 

VMč Č. 7 zároveň žiada: ! 

l. Prehodnotiť využitie spevnenej plochy vo vnútrobloku pri ul. Exnárova 35 ra rozšírenie 
parkovacích kapacít I 

2. 	Prehodnotiť využitie plochy zelene pri ul. Ďumbierska 6 (pri objekte ,,žlt~ dom") - na 
rozšírenie parkovacích kapacít "I 

3. 	 Prehodnotiť využitie zatrávňovacích tvárnic pre rozšírenie parkovacích tpacít - ul. 
Vihorlatská 10 - 12 a v ďalšieh exponovaných lokalitách ul. Vihorlat á, Sibírska, 
ĎUmbierska. , 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životnéhoI prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ . 
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Trvalá pof;iadavka VMC: č. 7 je, aby sa k písomnostiam a r~hOdnUtiam 
adresovaným VMC: dokladali situačné schémy a ďalšie nevyhnutn podklady 
k rozhodovaniu VMC: 7 (teda doklady, ktoré uvádza predloženú dokumen ácia, napr. 
rozhodnutia, zmluvy o výpožičke, ap.). 

VMC: č. 7 opätovne požaduje zasielanie žiadostí, stanovísk a inýehl písomností 
v elektronickej podobe vIetkým členom výboru VMC: č. 7 a predsedovi aj v p{solrmej podobe 
do poslaneckej schránky. 

VMC: Č. 7 [iada, aby vydávané stanoviská VMC: Č. 7 boli zo strany mesta 
rešpektované a považované za platné uznesenia. 

! 

JUDr. Beáta Findišová, v.t 
poverená riadením orga;tizačno rávneho 

oddelenia MsU 

! 

Spracovala: Iveta Fecková 
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