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VÝBOR MESTSKEJ ČASTI "(:;:, 	 116 
Mesto Prešov 

ZÁPISNICA 

zo 6. zasadnutia Výboru mestskej časti č. 7, ktoré sa konalo dňa 4. 6. 2'15 

Pritomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadnutie Výboru mestskej časti č, 7 otvoril a viedol Ing. Stanislav Kahanec. V úvode 
privítal poslancov, zamestnancov MsÚ a prítomných občanov, 

za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili: 

PhDr. Eva Sirotň.áková - OSMM 

Bc. Ladislav Kmec MsP 


Požiadavky prítomných občanov 

Mária Kabaková 
• 	 vyjadrila nespokojnosť s majiteľmi psov, ktorí chodia venčiť psy popod okná ich 

bytového domu, smerom do parku medzi vnútrobloky Ul. Sibírska 6-12 al na priľahlé 
detské ihriská. Zapáchajúce exkrementy znečisťujú plochy chodníkov, pnestranstiev, 
detských ihrisk, čím ohrozujú zdravie detí. Žiada vybudovať v mestskej ilasti Sekčov 
venčovisko (výbeh) pre psov, podľa možností žiadať z eurofondov finanč.é zdroje na 
vybudovanie takýchto plôch, s rozmiestnením košov na psie odpadky. ~ minulosti 
MsP monitorovala a upozorňovala na neporiadok, ale teraz príslušníkov! MsP nikde 
nevidno. 
Ing. Kahanec - v takýchto prípadoch navrhuje kontaktovať MsP, aby Uľotila nápravu. 
Vo veci vybudovania venčovísk VMČ 7 vo svojej zápisnici už 3.4.2014 opakovane 
žiadal mesto, aby po vytipovanl plôch pre venčoviská zabezpečilo komplejwé riešenie 
zón Qre venčenie psov na území MČ 7. 
VMČ 7 žiada, aby sa začalo II reali7.áciou venčovisk v lokalite MČ., 7 (VMČ 7 
informovať o konkrétnych návrhoch a stave ich realizácie) a zároveň tžjada MsP, 
aby dozerala na týeh, ktorí venčia psov, najmä v súvislosti s priestonlJi detských 
ihrísk či odpratávanim exkrementov na verejných priestranstvách. 

Alena Laskovská 
- niekoľkokrát opakovane, poslednýkrát vo februári 2015 žiadala vymqniť drôtené 

oplotenie detského ihriska vo vnútrobloku Sibírska 18·38 za sieťové. Pli loptových 
I 

hrách oplotenie rezonuje a robí to enonnný hluk. Ľudia bývajúci v bytových domoch 
nemôžu mať otvorené okná práve pre veľkú hlučnosť. 
Ing. Kahanec - opakovane interpeloval vo veci potreby výmeny, r~sp. úpravy 
nevhodného oplotenia ihriska, aj po zmene vedenia mesta, na MsZ už v de~embri 

F -MsU!SP-Ol!l211 



I 

I••• 

Strana:

VYBOR MESTSKEJ CASTI Č. 7e , w 

2/6 

Mesto Prešov 

2014 a v zmysle jeho požiadavky mesto prostredníctvom TSMP pript)lvilo zámer 
riešenía výmeny oplotenia za polyuretánové siete. Rovnako VMČ 7 v 
predchádzajúcich zápisniciach žiadal, aby sa kompetentné útvary me~ta zaoberali 
touto požiadavkou na odstráneníe výrazného "drnčania" oceľového oplotet1ia a bránok 
a taktiež požiadal po predložení návrhu riešenia, aby mesto zrealizovalo výmenu 
kovového oplotenia a kovových bránok ihriska za vhodnú konštrukciu 
s ochrannými sieťami. 
navrhuje prijať organizačné pravidlá pri loptových hrách na športových ihriskách, 
napr. aby tam bola osadená tabuľa s pravidlami, vymedzeným ~ím časom, 

vyznačením zákazu použivania alkoholických nápojov a iné. Najmä VP večerných 
hodinách sa oz)'Va zo športovisk hluk, podgurážená mládež sa spráiva vulgárne 
a neslušne. 
Ing. Kahanec - nemá vedomosť o tom, aby v rámci bežných športovýph ihrísk na 
verejných priestranstvách tieto mali organizačné pravidlá. Prevádzkový; poriadok je 
zavedený najmä na novovybudovaných športových ihriskách, napr! v areáloch 
základných škôl 

• 	 apeluje na neskoré zverejňovanie zápisníc, hlavne vo vývesnej skrinke ina konečnej 
zastávke MHD na Ul. Sibírskej je ešte stará zápisníca, ľudia sú n~informovaní 
o aktuálnom dianí v tejto mestskej časti, chýba im zápisnica z mája 2015. i 

• 	 Ing. Kahanec - ospravedlnil sa za neskoré vyhotovovanie zápisníc, do májovej 
zápisnice chcel ešte spresniť a doplniť využitie rezervy VMČ č. 7 na súvislú a bežnú 
údržbu MK. Od informačných skriniek pri polikliníke a pri otočke na Ul. Sibírskej 
zatiaľ nedostal kľúče (už viackrát urgoval ich doručenie), prew neboli po 
predchádzajúcej oprave a údržbe týchto skriniek vyvesené nové zápisnide. Zápisnice 
sú prístupné na webe mesta Prešov. 

• 	 pýta sa, prečo na ZŠ Ul. Sibírska nie sú sprístupnené ihriská, aby sa !!Spoň trošku 
odbremenilo ihrisko v ich vnútrobloku, ktoré deti využívajú nielen na hry, ale aj na 
tréningy. 
Kahanec - základná škola v spolupráci s mestom v nedávnej dobe, v zá4ime ochrany 
školských objektov i areálu školy, riešila oplotenie areálu, vrátane novovýbudovaného 
hokejbalového ihriska, ktoré realizovali TSMP. 
Dr. Andraščíková - keď boli ihriská otvorené, boli devastované, preto sa pristúpilo 
k ich oploteniu, škola, ked' má ihrisko v správe má povinnosť sa oňho s~t'. 
VMČ ll. 7 žiada dohodnút' podmienky vo vzt'ahu medzi Technický\Di službami 
mesta Prešov, a.s. a ZŠ Sibírska a Mestom Prešov v súvislosti s Imožnost'ou 
využívania hokejbalového ihriska či d'alších športovísk pri :a:Š Sibírska 
obyvatel'mi (najmä mládežou) a o výsledku informovat' VMČ 7. . 

• 	 informovala sa, čo sa plánuje robiť s CO krytom do budúcnosti. 
Ing. Kahanec rozostavaný objekt CO krytu bol v minulosti mestom odpredaný 
formou verejnej obchodnej súťaže, nakoľko mesto Prešov nemalo dOstat~'né finančné 
prostriedky na dobudovanie viacerých rozostavaných objektov, napr. o ektov KBV. 
V súl!asnosti CO kryt mesto využíva po minuloročných vykonaných tavebnýcb 
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úpravách ako provizórne parkovisko na základe Zmluvy o výpo~ičke, ktorú 
bývalý primátor dohodol iba krátkodobo. Po ukončení platnosti z~luvy bude 
potrebné hradat' riešenie do budúcnosti, inak sa priestor sa vyprázd~i a predmet 
výpožičky sa vráti požičiavateľovi, v ktorého vlastníctve je tento objekt. 

Tatiana Mergešová 
v časti pred bytovým domom Sibírska 18 - 28 sa opravuje chodník pre p,Ších. Keďže 
idú opravovať a robiť vstup do bytového domu č. 18, žiadajú vyspravit1 aj asfaltový 
vstup do bytovky. 
Ing. Kahanec - v rámci plánu opráv a údržby sa pri limitovaných finančných zdrojoch 
v MČ 7 vyspravujú predovšetkým najviac poškodené miesta a havarijné $avy 
pre odstavené vozidlá na komunikácii ja problémom prejsť motorovýnii vozidlami, 
preto navrhuje zokruhovať a ~ednosmemiť Ul. Sibírsku. 
Ing. Kahanec - v minulosti už boli takéto podnety zo strany občanqv, avšak po 
posúdení dopravnej situácie, nebolo zjednosmemeníe v tejto lokalite vhodným 
riešením. Navrhované riešenia budú zakomponované vo Všeobecn~ záväznom 
nariadení (VZN) mesta Prešov o statickej doprave a konkrétne rieš4nia by mali 
vyplynút' aj z dopravného generelu, ktorý sa v súčasnosti rieši. 

Peter Suchár, Štefan Lorko 
ako obyvatelia Ul. Labutej, miestna časť Šalgovík, požadujú osadenie. 3 verejných 
osvetlenÍ. 
Ing. Kahanec - táto požiadavka je opakovanou požiadavkou, ktorej reali~áciu VMČ 7 
schválil v májovej zápisnici. 
na Ul. Teriakovská, v smere do Teriakoviec žiadajú osadiť do ostrej zaj:áčky značku 
"Pozor zákruta" z dôvodu častých dopravných nehôd. 

VMČ č. 7 opätovne žiada preverit' stav zabezpečenia prípravy realizá'1e verejného 
osvetlenia na ul. Labutej a zároveň žiada preverit' dopravnú situáciu vlnebezpečnej 
zákrute a odporúča osadit' potrebné dopravné značenie. 

MUDr. Michal Polician 
poďakoval za ústretovosť a spoluprácu sp. Andraščíkom, od ktoréhp obdržal aj 
písomnú odpoveď a dohodli sa na istom návrhu, čo sa týka osadenia s~omal'ovacích 
retardérov na Ul. Pod Šalgovíkom. Chce poprosiť poslancov, aby dohlialili na to, aby 
vybudovanie retardérov bolo zaradené do plánu investičnej výstavby as~oň na budúci 
rok. 
VMČ č. 7 berie na vedomie riešenie prekonzultované medzi p. Drf Policianom 
a p. Andraščíkom. 
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Stanoviská VMČ č. 7 


L Odbor správy majetku mesta, majetkovo-právne oddelenie - Odpoveď n~ požiadavku 
č. 2917115 - vo veci rokovania so spoločnosťou EKOPRIM k odkúpeniu parkoviska 
s pozemkom. 
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie. 

2. 	Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie kpmunálnych 
služieb a spoločného obecného úradu - Odpoveď na požiadavku 5Mj;Zl20151127 
a 128 - vo veci výsadby a údržby verejnej zelene a osadenia odpadkovýc~ košov. 

Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie a očakáva skoré doriešenil1 problémov 
v predmetnej veci, najmi z dÔvodu ich dlhodobého zanedbá~nia, resp. 
nedostatočného riešenia. . 

3. Odbor správy majetku mesta, oddelenie mestského majetku 	- Žiado$ť o zaujatie 
stanoviska k návrhu VZN č....12015, ktorým sa mení a doplňa Všeobttne záväzné 
nariadenie mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady Iiospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení zmien a doplnkov. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ liada posielat' takéto návrhy VZN IIlektronicky 
všetkým poslancom, ktori sa budú mÔcť k predmetným návrhom V2\N vyjadrit', 
VMC 7 zároveň opakovane liada posielať všetky materiály, ktoré S" v písomnej 
podobe doručované predsedovi VMČ, aby boli zároveň elektroni~kou poštou 
posielané aj všetkým členom VMČ 7. 

4. 	Odbor strategického rozvoja, oddelenie investičnej činnosti - Odpoveď n .. požiadavku 
Č. 2717115 (Petrovi Potočňákovi) vo veci osadenia zatrávňovacích tvämic pozdíž 
Magurskej ulice a požiadavku Č. 3017115 - vo veci parkoviska na ul. ViJiJrlatskej 17
18. 

Stanovisko VMČ č. 7: VMČ 7 berie na vedomie. 
5. Odbor strategického rozvoja, oddelenie investičnej činnosti Odpoveď n, požiadavku 

6MsZ/2015/149 - vo veci požiadavky na vybudovanie chodníkov pozdl~ Sekčovskej 
ulice a z ulice Popradskej k stredisku Opál. 

Stanovisko VMC č. 7: VMČ 7 berie na vedomie a konštatuje, že predmetné 
stavby budú v rozhodujúcej miere slúžiť pre obyvatel'ov MČ 6. 

6. Odbor strategického rozvoja, oddelenie investičnej činnosti - Odpoveď n, požiadavku 
6MsZl2015/150 - stavba" Odvodnenie vonkajších plôch vnútrobloku ul.; Sibírska 16
38, II. etapa". 
Stanovisko VMČ čo 7: VMČ čo 7 berie na vedomie. 

7. Odbor strategického rozvoja, oddelenie investičnej činnosti - Odpoveď nf. požiadavku 
Č. 1617115 - vo veci predloženia prehľadu akcií zrealizovaných v lok~ite MČ Č. 7 
v rámci investičnej výstavby za roky 2000 až 2014. . 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie. 
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8. Odbor správy majetku mesta, oddelenie mestského majetku - Žiadosť o zaujatie 
stanoviska - Ul. Sibírska - žiadosť o prenájom nebytových priestorov. 

Stanovisko VMČ~. 7: VMČ Č. 7 nemá námietky. 
9. 	MsP - list adresovaný Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného pmstredia - vo 
veci nevykoseného pozemku parc. č. KNC 14386/2 Keratsínske námestie v Prešove 
- podanie informácie. 
Stanovisko VMČ čo 7: VMČ čo 7 berie na vedomie a konštatuje, že: predmetný 

pozemok je už VIAC AKO DVA ROKY NEKOSENÝl!! Rovnako dlho! mnohokrát 
urgoval jeho vykosenie VMČ 7 cez svoje zápisnice, Ing. Kahanec cez linterpelácie 
primátora mesta na MsZ, doteraz žial' bezvýsledne! Neudržiavat(ý pozemok 
spôsobuje problémy alergikom a "dáva priestor" pre Urenie invazívnyc. rastlín, ale 
aj iné nebezpečenstvá (pred časom mali v tejto lokalite svoju noru líšky)j nehovoriac 
o tom, že tento pozemok je v tesnej blizkosti najväčšej MŠ Jurkovič<tva (cca 270 
det!), pešieho t'ahu pri parkovej zeleni Parku Keratslny v husto obfvanej časti 
Sidliska Sekčov! Stanovisko Okresného úradu - odboru starostlivo~ti o životné 
prostredie je vel'mi chabý výsledok po dvoch rokoch urgencií mesta Pr~šov! Takéto 
stanoviská či odpovede mesta asi vykosenie predmetného pozemku nľvyriešia??? 
Kde sa majú ešte poslanci VMČ 7 obrátiť, aby zabezpečili norm.lne životné 
prostredie pre obyvatel'ov MČ 7?1 ' 
10. Odbor správy majetku mesta, majetkovo-právne oddelenie - Odpoveď na požiadavku 

Č. 55/7115 - vo vecí riešenia parkoviska vybudovaného na CO kryte. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie a vzbl'adom na 

predpokladané ukončenie Zmluvy o výpožičke k 30.6.2015 žiada mesto, ~by hl'adalo 

riešenia pre riešenie kritického stavn parkovania v tejto lokalite (ul. Sibírska, ul. 

Ďumbierska) , 

ll. Odbor správy majetku mesta, majetkovo-právne oddelenie - Odpoved' ~ požiadavku 


Č. 1117/15 - vo veci informácie o stave riešenia garážového domu na Sí~írskej ulici 
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ č. 7 berie na vedomie a odporúča mestu hl'adat' 1:0 

najmenej kolizne nové umiestnenie garážového domu. i 

Stanovisko VMČ čo 7 

VMČ.7 dopÍňa, spresňuje a schval'uje prerozdelenie rezervy VMČ 7 na rok ~015 

v rámci investičnej výstavby na nasledujúce stavby: 


1. Rozšírenie odstavnej plochy na ul. Sibírskej 1 • 

( PD + realizácia) 	 16 S"',OO€ s DPH 
F ·MsUlSP·01!12!1 
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2. Dlhý priečny spomal'ovacl prah uL SekčovsklÍ (MHD pod kostolom), ŠalgQvík. 

(PD + realizácia) 18 740,oo€ s DPH 

V Prešove dňa 8.6.2015 

Ing. Stanislav Kahanec, v. r. 

predseda VMČ č.7 


PhDr. Eva Sirotňáková 


sekretár VMČ č. 7 
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