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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 4 , 1/7 

Mesto Prešov , 

ZÁPISNICA 

zo 7. zasadnutia Výboru v mestskej časti č. 4, ktoré sa konalo dňa 06. j~la 2015 

MESTO PREŠOV Mes ský ú,nd v Prešove! 2 I 
Prftomni: podľa priloženejprezenčnej listiny el,lo I,i.., 7 tJl'l R,~islr, ,",f~" /l1fI(~ 

t Zn3K a lehota 
Miesto konania: MsÚ Prešov, Jarková č. 24 Dollu, - 8 -q7- 2015 I,Ileženia: 

,0\ iD-t,
Program: P'"Uhy: I Vy!!a~ule: 

!vído.tné fí'l. d.SI.j pOII'rt?: íV'~%/$ff 
1. Otvorenie a privitanie hostí 
2. Informácia o stanoviskách Mestského úradu v Prešove 
3. Požiadavky občanov 
4. E-mailové a písomné požiadavky občanov 
5. Stanoviská VMC 4 
6. Požiadavky poslancov VMC 
7. Záver 

i 
Informácia o stanoviskách Mestského úradu v Prešore 

l, P poslankyňa Langová informovala o zmenách v územnom pláne. 
2. P poslankyňa Fedorčíková i1iformovala o odpovediach z MsÚ ~ materiáloch, ,ktoré prichádzajú na vedomie pre VMC. 

Požiadavky prítomných občanov 

1. Dušan Dajča . 
l. Pracovníci mesta by mali pracovaťpre blaho občana a v prospech mestaj to však bude 

platiťak zmizne z mesta arogancia a ignorácia občana. : 
2. Plánovaná údržba ulíc Moyzesova. Sládkovičova. Buriánova nebola dodrfaná. 
3. Dostávam málo odpovedí o riešení požiadaviek. preto žiadam o zjednani~ nápravy. 
4. Prijal by som zvýšenie odborneJ aktivity na Mestskom úrade I a mestských 

organizáciách. . 
5. Kedy začne oprava mosta Pod Táborom, ktorý podotýkam Je poškodený. 

Stanovisko VMC č. 4 
l. ZauJať stanovisko príslušný odbor k bodu č.l a č.4. ; 
2. Kedy bola plánovaná údržba Dátum, kedy bude údržba urobená a a v 1kom rozsahu, 
3. ZauJať stanovisko príslušný odbor. , 
4. K bodu 5 ,- oboznámiť kedy Je plánovaná údržba mosla Pod Táborom. 
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Mesto Prešov 

i 
2. 	Tomašová Ľubica 

) 

1. Parkovanie ulica Floriánova - nachádza sa tam množstvo áut, ktoré tar nemajú čo 
robU: : 

Stanovisko rnč č.4 
l. 	 Priama odpaveď p. Compeľ príslušník MsP. klory prisľúbil zvýš1nú kontrolu 

a riešenie vodíčov porušujúcích dopravné značenie. ' 

3. 	P. Chudá 
l. Porušovanie nočného kľudu vpriľahlých prevádzkach. 

Stanovisko VMČ č. 4 

l. Priama odpoveďpríslušník MsP - zvýšia kontrolnú činnost: 

4. 	Hartman 
1. Poďakoval sa za orez na SDH 23 Agáty. 
l. Opraviťplot pri zastávke MHD na ulici Okružnej po spadnutom strome. ; 
3. OfJravit' prístrešky a prostredie na Kvašnej vode a ako je to s kvalitou vot vuvedenej 

lokaizte. :, 

Stanovisko VMČ č. 4 

1. Bod č.2 priama o:!poveď predsedníčky VMC a prís/'ub viceprimátora dontšiť situáciu. 
l.informovať VMC ako je možné problém riešiť, prípadne termín oprfVJ" Problém 

s kvalitou vody riešiť cez RUVZ . : 

5. Podrazová Božena 
l. Opätovná požiadavka: Oplotenie kontajnerov na Pavlovičovom nám+tie navrhuje 

zbúraťa nahradiťho oplotením s uvedenou požiadavkou sa nič nedeje. ; 
2. Poďakovanie za osadenia tabúľ. 
3. Osadiť kôš k detskému ihrisku. 


Stanovisko rnč č. 4 


l. Priama odpoveďp. predsedníčky, bude do konca júla ukončené. 
2. Zaujať stanovisko príslušného odboru a akje to možné osadiť kôš. 

6. Crawford, Jarková 	 : 
J. Sú porušované jeho práva, čo sa týka kvality bfrvania, z dôvodu ruslnia nočného 

kľudu po 22,00 hod. z priľahlých prevádzok. Bude to riešiť cez ombudsmana j 

Stanovisko VMČ č.4 
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l. Problém z prevádzkami riešiť návrhom nového VZN 179/2008 o určeníJtavidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov l 

7. Petríček, Rumanová 

l. Parkovanie na ulici Rumanovej a Šafárikovej viď. mailové požiadavky. 


Stanovisko VMČ č. " 


l. Priama odpoveďna VMC. 

8. Osavčuk Emil 
l. Chýbajú odpovede z odborov na požiadavky 66/4/15, 195/4/15. 
2. Chýbajúce a poškodené kocky porfýrovej dlažby. 
3. Parkovanie motorových vozidiel po chodníkoch 
4. Ďalšie požiadavky podal v písomnej forme vid: príloha č.l 


Stanovisko VMČ č. 4 

l. Na najbližšie stretnutie VMČ predloží sekretár v písomnej forme zozna11 odpovedí za 

rok 2015. \ 
2. Priama odpoveďpredsedníčky výboru. 

3, Na písomné požiadavky odpovedia príslušné odbory na vedomie VMC 


9. Keke/ Miroslav, Rumanová 

1. Znečistené Kmetovo stromoradie. bolo by vhodné prostredníctvom vPq ho častejšie 
čistit: Najčastejšie dochádza k znečisteniu cez víkend, . 

Stanovisko niČ č.4 


Bolo by vhodné zabezpečiť čistenie aj cez víkend. 


10. Šebejová Erika, Vajanského 

1. Požaduje preveriť či prevádzka Lechstav na ulici Vajanského č.63/A i spíňa všetky 
podmienky regulatívu pre oblasť Táborisko, ulica Vajanského. ) 

Stanovisko VMČ Čo4 


Požiadavku občana preveriťa oboznámiť VMČ a občana. 
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Mesto Prešov 	 , 

E-mailové a písomné požiadavky občanov 

k e-mailovým požiadavkám občanov: 

1. 	 Ing. Pavol Petriček, Šafáriková . 
Vážené poslankyne a Vážení poslanci výboru mestskej časti Táborisko, obr ciame sa na 
Vás s prosbou o pomoc pri vyriešení problému s parkovaním na uli Rumanová, 
Šafárikova. Dňa 30. Júna 2015 sme boli Mestskou políciou predvaian na riešenie 
priestupku neoprávneného parkovania na ulici Rumanová 13. Doposiaľ sa a tejto ulici, 
v úseku medzi ulicami Moyzesova- Šafárikova dlhé roky parkovalo na ednej strane 
pozdížne, ale tým sa porušujú dopravné predpisy nakol'ko sa blokuje jeden zdný pruh a 
neostáva v súlade s vyhláškou šírka vozovky 6m. Nakoľko v danej oblasti sa nachádza 
bytový dom, v ktorom je 51 bytových jednotiek. Takmer každý vlastní osobn automobil a 
situácia s parkovaním je viac ako len problémová. Ako príklad dobréh riešenia sa 
ukazuje vytvorenie jednosmernej ulice Rumanová, medzi ulicami oyzesova
Vajanského. Tu bola vytvorená jednosmerná ulica, ktorá žiadnym zásadn m spôsobom 
neobmedzila dopravu v tejto časti. Obdobné riešenie navrhujeme vytvori' aj na úseku 
ulice Rumanova, medzi ulicami Moyzesova-Šafárikova. Tým by sa vytvor l priestor na 
parkovanie a nedochádzalo by k porušovaniu dopravných predpisov. Ak ďalší faktor 
daného problému sa ukazujú vodiči, ktorí do tejto mestskej časti prichádza} , odparkovat' 
svoje osobné motorové vozidlo z dôvodu návštevy nemocnice, respektíve me ta, a takýmto 
spôsobom sa snažia vyhnút' plateniu parkovného, s čím sa ako obyva elia zásadne 
nestotožňujeme a aj takouto formou sa ohradzujeme. Ako riešenie týchto "neplatičov" 
navrhujeme na daných uliciach vytvorit' rezidentné parkovanie na plat é rezidentné 
karty, systémom jeden byt - jedno auto - jedna rezidenčná parkovacia k rta. Čo aj v 
danej ulici vyznačit' dopravným značením. Ďalší problém ktorý tu vznik , sa ukazuje 
generačná výmena obyvateľstva. Pri tom s veľkou pravdepodobnost'ou pr udnú ďalšie 
osobné motorové vozidlá. Už pri terajšej situácii je parkovanie v danej blasti veľmi 
problematické. A v blízkej budúcnosti bude neúnosné. Najlacnejším rie ením daného 
problému môže byt' prerobenie 3 metrového trávnatého pásu v dvore na ze né spevnené 
trávnaté parkovacie miesta pre rezidentov. (napríklad použitím zatrávňova 'ch dlaždíc) 

Vopred ďakujeme za aktívne riešenie nášho problém. 
S pozdravom obyvatelia mestskej časti 4 Táborisko 

Stanovisko VMČ č. 4 : 
l. VMČ priamo odpovedal občanovi. 

k písomným požiadavkám občanov: 

1. Osavčuk Emil 

Požiadavky viď. príloha č.I 


Stanovisko VMČ Č. 4 
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l. Žiadame príslušné odbory aby zaujali stanovisko a riešenie. Oboznti!' VMČ a 

občana. 

Stanoviská VMČ č. 4 

1. V žiadanie stanoviska VMC č. 4 k žiadostiam na osobitné určenie revá kového času 
z odboru ekonomiky a podnikania. Oddelenie dani. poplatkov a podnikania 

V súlade s článkom 4 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia m~s Prešov č. 
17912008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služ b na území 
mesta Prešov žiadame Výbor v mestskej časti Č. 4 o stanovisko k žiadosti na osobitné 
určenie prevádzkového času nad rámec prevádzkového času stanoveného v č ánku 3 tohto 
VZN. I 

V prípade nesúhlasného stanoviska žiadame Vás uvies!' dôvody. I Ide o tieto 
prevádzkarne: ) 

Názov. adresa prevádzkarne + prevádzkovate" návrh prevádzkdvého času 

11 	 SISI - bazár odevov, šport.potrieb., Hlavná 13 (vchod z Weberovej) Po-Pia IOS.30 - 12.00 
PaT INTERPROFIT s.r.o, 08001 Prešov 12.30 - 17.00 
nová prevádzka So 109.00 - 12.00 

Stanovisko VMČ č. 4 - Súhlasí 

2. Vyžiadanie stanoviska VMC č. 4 k žiadostiam z Odboru spráVY m,jetku mesta 
oddelenie Majetkovo - právne 
Žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti k odpredaju rodinných domov na ulici 

Vodárenskej 36,37,38,39 s pozemkom. (M 1470312014, M9804,980512015hist v archíve 
zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4: Súhlasí podľa odporúčania odboru, pozemok odprtdať v súlade 
s Uzemným plánom. Znaleckú cenu za odpredaj oboznámiť VMC I 

3. Vyžiadanie stanoviska VMC č. 4 k žiadostiam z Odboru sprá' aíetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 

, 
Žiadost' o zaujatie stanoviska - Ul. Hlavná Prešov - žiadost' o prenájo1 nebytových 

priestorov (M 1869812015, Č.z 105507 list v archíve zápisnice). ! 

, 
Stanovisko VMČ č. 4: VMČ odporúča prenajal' žiadatel'ovi s efeJďívnekou ponukou. 

poprípade po odporúčaní majetkovej komisie. ! 

4. Vyžiadanie stanoviska VMC č. 4 kiiadostiam zOdboru sprá letku mesta 
oddelenie Majetkovo - právne 

F - MsÚ/SP-01l26/1 
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Žiadost' o zaujatie stanoviska k povoleniu vstupu na mestský pozemo~ za ú~elom 

realizácie hydrogeologického vrtu na pozemku KNC 14835/148 v lo~alite Skára. 
(M/938 11201 5 list v archíve zápisnice). l 

Stanovisko VMČ č. 4: VMC súhlasí. 

5. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 kžiadostiam zOdboru sprá 
oddelenie Majetkovo - právne 

Žiadost' o zaujatie stanoviska o odkúpenie časti mestského majetku na part. čísle KNC 
3495 na ulíci Tarasa Ševčenka. (M/9388/2015 list v archíve zápisnice ! 
Stanovisko VMČ č. 4: VMC súhlasí. 

6. V žiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostiam z Odboru s rá m 'etku mesta 
oddelenie Majetkovo - právne 

Žiadost' o zaujatie stanoviska o odkúpenie časti mestského majetku na pa . čísle KNC 
3945/1 na ulici Plzenskej pre fy Contax Sk, s.r.o. (M/10237/20l5Iist varc ve zápisnice 

Stanovisko VMČ č. 4: VMC nesúhlasí. 

7. V "iadani .. stanoviska VMČ č. 4 k žia ostiam z Odboru s rá ma'etku esta 
Žiadosť o zaujatie stanoviska o odkúpenie časti mestského majetku na p . čísle KNC 
241na ulici Baštovej. (M/5362/2015 č.y.l04642/2015list v archíve zápisni 

Stanovisko VMČ č. 4: VMC nesúhlasí. 

8. V žiadanie stanoviska VMČ č. 4 kžiadostiam zOdboru s rá m 'etku mes 
oddelenie Majetkovo - právne . 

Žiadost' o zaujatie stanoviska o odkúpenie časti mestského majetku na pmjc. čísle KNC 
5063/21,5063/22 finnou WlNBIZ s.r.o. (M/9388/20151ist v archíve zápisnife 

J 

Stanovisko VMČ č. 4: VMC vyjadrí stanovisko po zakreslení komunikácie 4> mapy. , 

Požiadavky poslancov VMČ 

1. P. Langová, VMČ4 
li- Riešenie problémov s holubmi na MDŽ, Ul. Požiarnická i 

li- Byty v správe mesta na Sedliackého povstania sú obsadené protiPr1vne, bolo by 
vhodné aby boli prekontrolovaný nájomcovia. 

li- B% by vhodné, aby odbor dopravy spolupracoval s Gréckokatolfcko charitou pri 
vybudovaní komunikácie Pod Táborom. i 

2. 	P. Fedorčíková i 
li- Opravit' vnútroblokové cesty 4 triedy vo VMČ 4 a to v mesiacoch {úl- August 

i 
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Mesto Prešov 

V Prešove dňa 07.07.2015 

Ing. Renáta Fedorčíková, v, r. 

predseda VMČ č. 4 


Ing. Marek Varga 
sekretár VMČ č. 4 
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Emil Osavčuk, 


diskusný príspevok odovzdaný na výbore Mé č. 4, 6. 7. 2015. 


POŽIADA VKY A PODNETY 

al Nedostal som od povede na tieto pož iadavky: 66 /4/15 a 19514/15. 

bi Ooraviť našľaoné oloc hv na Hlavnej ulici . • 

.
~ 




cl Hlboké diery priamo na chodníkoch a na pešej zóne na Hlavnej ulici. 

Dôkaz: Foto. 

Dôkaz: Foto. 

__a J, 
)~ 



dl S tichým súhlasom polície auta stoja na Námestí legionárov. 
Dôkaz: Foto č . 1, 2. 

el 	Auto, ktoré stoji na Námestí legionárov od ulice Kpt. Nálepku nesplnia p~dmienky 

státia v zmysle zákona Č . 8/ 2009 o cestnej premávke. Platené parkovisko je 

vzd ušnou čiarou cca IO metrov pred po~tou , ktoré bolo poloprázdne . Dôltaz: 
.~ .... 

Som toho názoru, že nll Námestí legionárov chodníky by nikto nemal Iný využíval' 

len chodec, ktorému je chodni" určený. Vodiči na Námesti legionárov br mohli na 
chodníku stať len vtedy, ak Im to umožni zvislé alebo vodorovné dopra, né značenie. 

Chodníky boli vybudované pl1l ~hodcov a nie pre autá!? Preto poslanec výboru by 
nemal apelovat' na občana aby toleroval státie áut na chodníkoch a Par koviska sú 

poloprázdne. 

-j-	 I 
...--

~Lb"'-1 



NAVRHUJEM: 

al Na Námestí legionárov od ulice Masarykovej osadiť betónové kvetináče 

IJ 
I(V8'( i-J it t-
~ 

bi Na ulici Plzenkej predlžiť zabradlie pre M+M Coffe Bar. 

cl Pred SPŠS na ulici Plzenskej osadiť stipiky a doplniť obrubníky. 

./r .

- lr-? ~ 
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