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9 MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútomej správy 

Organizačno - právne oddelenie 
Mesto Preäov Hlavná 73 

060 01 Preäov 

Adresované: 

vecne príslušným vedúcim odborov 


Váš list člslo/zo dňa NaAe člslo Vybavuje/linka Prešov 
V.NY.120151869 11.6.2015 

Požiadavky zo zasadnutia VMČ č. 5 - zo dňa 1.6.2015 
Zápisnica VMČ č. 5 bola na MsÚ doručená dňa 9.6.2015 
Požadovaný dátum zaslania odpovedí na požiadavky 9.7.2015 

Požiadavka Č. 92/5/15 - vo veci problému so zatarasenou pol'nou ulič~ou, ktorá 
v minulosti spájala Kukučínovu ulicu a TajovskéllO ulicu. 

Pani Kubincová- požiadala o ríešenie problému so zatarasenou poľnou uli~čkou, ktorá 
v minulosti spájala. Kukučínovu ulicu a Tajovského ulicus. Ulička viedla poza ploty 
posledných domov ulíc: Smctanova, Bencúrova, Čajkovského, Kukučínova a Tajqvského. Po 
prenájme. tejto lokality Farnosťou Solivar bola táto ulička zablokovaná a ná~omca si ju 
ohradil. Ziada o preverenie možnost! obnovenia tejto komunikačnej trasy, ktqrou chodili 
občania do záhradkárskej osady. . 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ 

Požiadavka Č. 93/5/15 - vo ved poskytnutia informáde o d'alšom harmonograme 
čistenia a regulácie Solivarského potoka. . 

Pán Ján Florek - poďakoval poslancom za aktivity smerujúce lc vyčisteniu
I 

Solivarskébo potoka a požiadal o informáciu, kedy sa bude čistit' jeho spodná ča~ť od mosta 
pri Pohostinstve Grek po ústie do rieky Sekčov. Obáva sa zaplavenia spodnej čast~ Solivaru. 

mč č. 5 opakovane žiada o preverenie a poskytnutie informáci~ o d'alšom 
harmonograme čistenia a regulácie Solivarského potoka (partner: Sprá1'a povodiJl 
Hornádu a Bodvy, KoJice). 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru územného plánu a stavebného Úliadu MsÚ 

i 

Požiadavka Č. 94/5/15 - vo ved problémov so zaplavovaním záhrad na Janáč~ovej ulici. 
Pani Mária Kmecová - upozornila na pretrvávajúce problémy so z:1plavovaním 

záhrad asi piatich domov z Janáčkovej ulice, ktoré majú byť spôsobené koncenťráciou vody 
a zlými odtokovými pomermi za objektom CBA na Švábskej ulici (zásobovacia j::asť). Žiada 
o urýchlené riešenie situácie a zabezpečenie ochrany majetku majiteľov domo'v zo strany 
Mesta Prešov. 

Pán Ján Haraka!' - pani Viera Harakal'ová - upozornili a požiadali o účipné riešenie 
pretrvávajúcich problémov (podobne ako pred nimi pani Mária Kmecová) so z~plavovaním 
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záhrady ich domu na Janáčkovej ulici z priestoru vyvýšenej časti a opomého múru 
nachádzajúceho sa za predajňou CBA na Švábskej ulici. Požiadali o účil1né riešenie 
vybudovaním odvodnenia. . 
Požiadavka odstúpená I!a vybavenie odboru dopravy, životného iprostredia 
a komunálnych služieb MsU . 

Požiadavka čo 95/5/15 - vo veci vyčistenie rigolu a zabezpečenia odtoku stek,júcej vody 
na vnútoruej strane ulice Na brehu. . 

Pani Michal Hlivjak - žiada o vyčistenie rigolu a zabezpečenie odtoku ste~ajúcej vody 
na vnútornej strane ulice Na brehu, ktorá sa v spodnej časti komunikácie hronjladí a nemá 
možnosť plynulého prechodu cez priepust. Žiada posúdenie stavu, nakoľko predpokladá 
potrebu stavebnej úpravy priepustu. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka č. 96/5/15 - vo veci vyčistenia komunikácie a rigolov vokolí domu na 
Baníckej ulici 2. i 

Pán Filip Žulka - žiada o vyčistenie komunikácie a rigolov v okolí domu na Baníckej 
ulici 2, kde sú nánosy štrku a nečistôt spôsobené stekanim vody po strmej komunikácií. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného Iprostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka č. 97/5/15 - vo veci riešenia hlučnosti, ktorá sa šíri zo zadnej časti predajne 
CBA na Švábskej ulici. 

Pán Ján Harakal' - pani Viera Harakaľová - požiadali o riešenie VYS~kej hladiny 
hlučnosti, ktorá sa má šíriť zo zadnej časti predajne CBA na Švábskej ulic, kde bola 
namontovaná nová technológia a kompresory svojou hlučnosťou zneprije ňujú život 
obyvateľom, ktorí sú v blízkosti predajne. Žiadajú o preverenie hlučnosti v tejto l~kalite. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného ! prostredia
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka č. 98/5/15 - vo veci riešenia dopravnej situácie na ceste Pjretínajúcej 
Janáčkovu ulicu a Chalupkovu ulicu, zmeny svetelnej 
signalizácie na Švábskej ulici (pri zvonici) ~I priameho 
autobusového spojenia zo Švábov na Solivar. 

Pani Vladimír Sekera: 
- opakovanie žiada oddelenie dopravy o riešenie situácie na ceste pretínajúcej ; Janáčkovu 

ulicu a Chalupkovu ulicu (nepomenovaná ulička), kde autá jazdia veľkou! rýchlosťou 
a nakoľko v tejto lokalite nie je chodnik, je ohrozená bezpečnosť chodcoll i majetok 
občanov. Pred križovatkou pri svojom dome (v smere od Švábskej ulice) žiada zriadenie 
priechodu pre chodcov. i 

- ~pozornil, že pri. odbočov~í. aut~n: ~ Švábskej ulice na J~áčkovu ulicu (~ri zvonici), 
Je potrehné zmemť sveteinu SIgnalizaclU, pre plynulé odbočeme vpravo; 

- namietal, že nie je priame autobusové spojenie zo Švábov na Solivar; žiaden autobus 
neodbočuje na veľkej križovatke doprava, ale linka pokračuje priamo na sídlí~ko Sekčov; 
žiada o prehodnotenie súčasného stavu; 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného !prostredia
a komunálnych služieb MsÚ I 
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Požiadavka Č. 99/5/15 - vo veci vytvorenia uzamykatel'ných stojísk kon~ajnerov na 
Unovej ulici. . 

Pani Helena Škyvrová - požiadala o vytvorenie uzamykateľných stojísk Ikontajnerov 
na Urxovej ulici (prerobenie jestvujúcich). Zároveň požiadala o údržbu jestvujúqich stojísk 
omal'ovanie strechy a st/pov prístreškov a orez okolo vysadených tují. i 
Požiadavka odstú~ená ~a vybavenie odboru dopravy, životného Iprostredia 
a komunálnych služIeb MsU . 

Požiadavka Č. 100/5/15 - vo veci podnetov na rozširovanie a výmenu osvetleniia na území 
Solivaru a Švábov. : 

Na pozvanie poslancov VMČ č. 5 prišiel a na zasadnutí vystúpil Ing. P~ter Bindas, 
výkonný riaditeľ spoločnosti O.S.V.O. comp, a. s. Prešov, ktorý prítomných I informoval 
o fungovaní a správe mestského osvetlenia na území VMČ Č. S a ktorý zároveň p~ijal podnety 
vo veci rozširovanía a výmeny osvetlenia na území Solivaru a Švábov. ' 

V tejto súvislosti VMČ č. 5 žiathl MsÚ o postupné riešenie dop/ti,enia, resp. 
modernizácie verejného osvetlenia v týchto lokalitách: . 
- postupná výmena a modernizácia verejného osvetlenia na sídlisku Šváby (uli<;:e: Švábska, 

Lomnická, Urxova, Royova, Važecká + Chalupkova, Janáčkova, Pionierska); i 
- parkovisko Važecká ul. (oproti telocvični základ. školy) - doposiaľ tam osvetl:jnie nie je; 

nezrealizovaný projekt "Verejné osvetlenie Lesnicka ul." - pripravená PD z ro~:u 2009; 
spojnica medzi Solivarská ul. - Ondavská ul. (oproti farskému kostolu) - oSVetlenie tam 
doposiaľ nebolo; : 

- kompletná výmena a modernizácia verejného osvetlenia vo vnútrobloku Solivarská ulica 
(tzv. bytovky Pozemných stavieb pri farskom úrade). 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného' prostredia
a komunálnYl:h služieb MsÚ . 

Požiadavka čo 10l/5/15 - vo veci výmenu svetelnýl:h bodov pred reštaUráCiO ·Šport a na 
území NKP Solivar a preverenie technické riešenia 
osvetlenia objektu NKP Sklad soli v rámci obn, objektut 
a jeho napojenie na verejné osvetlenie mesta. 

Výbor mestskej časti č. 5 Solivar - Soľná Baňa - Šváby žiada: 
- výmenu svetelných bodov pred reštauráciou Šport a na území NKP So\ii!ar (územie 

o veľkosti cca 6 ha - požiadavka na inštaláciu vkusných historických länW, ktoré by 
korešpondovali s historickým rázom Soľnej Bane a objektov NKP Solivar (ul.i Zborovská, 
Gápľová, Banícka, Čipkárska, Lidická, Soľnobanská, Zlatobanská); : 

- preverenie technického riešenia osvetlenia objektu NKP Sklad soli v rámci obqovy objektu 
a jeho napojenie na verejné osvetlenie mesta + zabezpečenie vianočnej výstav~ (centrálny 
vianočný stromček) na Námestí osloboditeľov pred skladom soli (partner: STM Košice). 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného : prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka Č. 102/5/15 - vo veci inštalovania vlajkovej výzdoby v cen~·álnej časti 
Švábov (Švábska ulica) a Solivaru (Solivarská uica). 

Výbor mestskej časti č. S Solivar Soľná Baňa - Šváby žiada - o pos né riešenie 
inštalovania vlajkovej výzdoby v centrálnej časti Švábov (Švábska ulica) a Solivaru 
(Solivarská ulica) - zabezpečenie výzdoby v rámci štátnych sviatkov a výročí podbbne ako na 
Hlavnej ulici. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného i prostredia
a komunálnych služieb MsÚ . 
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Poliadavka~. 103/5/15 - vo veci opravy cestnej komunikácie zastávky MHD ~a Šváboch 
- zastávka Lomnická a vy~istenia priestoru zne~isten j 
zastávky MHD na Šváboch zastávka Lomnická (opro i fontáne). 

Výbor mestskej časti Č. 5 Solivar Sol'ná Baňa - Šváby žiada: , 
- žiada opravu cestnej komunikácie zastávky MHD na Šváboch - zastávka 40mnická 

zvlnený asfalt a kol'aje od autobusov; 
- žiada o vyčistenie priestoru znečistenej zastávky MHD na Šváboch .- zastávka 

Lomnická (oproti fontáne) - odstránenie nalepených plagátov, omaľovanie, Umytie sklenej 
výplne, vystriekanie nástupištia. 

Poliadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, nvotného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ . 

Požiadavka ~. 104/5/15 - vo veci orezov stromov na Solivarskej ulici a na Roylj!vej ulici 1. 
Výbor mestskej časti Č. 5 Solivar - Soľná Baňa - Šváby žiada: i 

- orez stromu na Solivarskej ulici oproti reštaurácii Šport, ktorého konáre zakrývajú 
pricestný križ; 

- opakovaná požiadavka na orez stromov na Royovej ulici 1, ktoré znečisťujú choqník a autá. 
Ponadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného .prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka l. 105/5/15 - vo veci inštalovania tabuliek "Zákaz vodiť psov" oja Švábskej 
ulici 71. i 

Výbor mestskej časti č. 5 Solivar - Soľná Baňa - Šváby - požiadavka na lnštalovanie 
tabuliek ,,zákaz vodiť psov" na trávnaté plochy na Švábskej ulici 71 za blokom. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného 'prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ ' 

Požiadavka čo 106/5/15 - vo veci termínu výmeny a osadenia štyroch nových zastávok 
MHD na územi Solivaru. 

Výbor mestskej časti Č. 5 Solivar - Sol'ná Baňa - Šváby žiada informáclu o termíne 
výmeny a osadenia štyroch nových zastávok MHD na území Solivaru spoločnosťou euro 
AWK spoL s r.o., ktoré boli dohodnuté a zazmluvnené v minulom volebnom obdqbí. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ • 

Požiadavka ~. 107/5/15 - vo veci opakovanej žiadosti o informáciu uplatneni~ záruky na 
vysadenú líniovú zeleň (stromov na Švábskej ulici a ~olivarskej 
ulici). • 

Výbor mestskej časti č. 5 Solivar - Soľná Baňa - Šváby - opak~vane žiada 
o informáciu vo veci uplatnenia záruky na vysadenú líniovú zeleň (stromov na Š,:ábskej ulici 
a Solivarskej ulici), nakoľko viaceré sú vyschnuté aje potrebná výsadba nový~h jedincov. 
Požiadavku žiada realizovať v prvom možnom termíne, ešte v roku 2015. ! 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru územného plánu a stavebného ú~adu MsÚ 
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Požiadavka č. 108/5/15 - vo veci posunutia zastávky MHD Pionierska (pn odbočke 
k firme JVS). , 

Výbor mestskej časti č. 5 Solivar - Soľná Baňa - Šváby - opakovarl.e žiada na 
základe podnetu farnosti Solivar o posunutie zastávky MHD Pionierska (pri odbo~ke k firme 
JVS) z dôvodu úpravy priestoru pri kaplnke sv. Jána evanjelistu, ktorá je pamä hodnost'ou 
mesta Prešov a v najbližšom období tam bude realizovaná úprava okolia. . súčasnosti 
zastávka zakrýva kaplnku, ktoráje pamiatkou na staré Šváby. ' 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného Iprostredia 
a komunálnych služieb MsÚ . 

Požiadavka č. 109/5/15 -vo veci obmedzenia rýchlosti na Lesnickej ulici 2. 
Požiadavka občanov z Lesníckej ulice 2 - na obmedzenie rýchlosti n~ tejto ulici 

(navrhujú inštaláciu retardéra v blízkosti základnej školy). ' 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného iprostredia 
a komunálnych služieb MsÚ . 

Požiadavka č. 110/5/15 - vo veci presunu nevyčerpaného finančného obnosu ~MČ Č. 5. 
VMČ č. 5 na základe informácie z rokovania dňa 29.05.2015 na úrovnt prednostu 

MsÚ v Prešove s Ing. Ľudovítom Kohánim, povereným riadenim Oddelenia Iinvestičnej 
činnosti a predsedom VMČ č. 5 rozhodol, že nevyčerpaný finančný obnos VMČ č. 5 vo výške 
4.926 € žiada rozpočtovým opatrením upraviť nasledovne: ' 
2.a) • Presun finančných prostriedkov VMČ č. 5 vo Uške 1.926 € 
z Programu 9: Strategický rozvoj REZERV A pre rozdelenie podľa potrieb VMČ ~- investičná 
výstavba na Program 7: Všeobecné prospešné služby Údržba MK, ciest ~'ChOdnikOV 
(súvislé opravy) - rezerva pre VMČ e. 5 - z tejto sumy žiada opravu verejnéh schodiska 
medzi vchodmi ul. ŠVábska 33-35 (pri zariadení PKO ŠVáby) a prístupových c odníkov ku 
kaplnkám sv. Jána Nepomuckého na Námestí osloboditeľov asv. Jána evanje istu na ul. 
Jesennej. ' 

2.bl • Ponechanie finančnÝch prostriedkov VMČ č. 5 vo Uške 3.000 € . 
v Programe 9: Strategický rozvoj REZERVA pre rozdelenie podľa potrieb VMČ +investičná 
výstavba - ponechanie finančných prostriedkov v rezerve pre VMé č. 5 na nJpredvidané 
potreby v druhom polroku 2015. , 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru strategického rozvoja Msú ~ súčinnosti 
s odborom dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ 

Požiadavka čo IlI/S/IS - vo veci presunu finančných prostriedkov z Pr gramu 9: 
Strategický rozvoj - položka: Chodník a cykloch dník s VO 
ul. Solivarská Program 6: Správa a evidencia maj tku. 

VMČ č. 5 žiada - presun finančných prostriedkov vo výške 10.000 fi z rogramu 9: 
Strategický rozvoj - položka: Chodnik a cyklochodník s VO ul. Solivarská -1 ..000 € na 
Program 6: Správa a evidencia majetku - položka: Nákup pozemkov a nehm0?lých aktív 
+10.000 €. . 
Zdôvodnenie: presun na dofinancovanie výkupu pozemkov v trase ChOdníkat· pozdíž uL 
Solivarskej - etapa "C" po rieku Sekčov (v súčasnosti na tento účel vyčlenenýc~ 1 .150 €). 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru strategického rozvoja MsU súčinnosti 
s odborom správy majetku mesta MsÚ • 
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JUDr. Beáta Findišová, v. r. 
poverená riadením ' 

organizačno-právneho oddelenia Ms~J 

Spracovala: Iveta Fecková 
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