
l 

9 Strana:Výbor v mestskej časti č. 2 1/7 
Mesto Prešov ... ,- I 1. \' _. ,----- ~: 

dl" ~ ' I ~1---\ 
r: .-' 

l; 07- 2015 ~!!nl,1

zÁ P I S NIC A 1'- _ ,.f 7D 

_ z.o_7. r~a_dneho z~sadnuti~ '_ _ , _ 'Hooffft19i--;r-Vyboru v mestskej casti c. 2, ktore sa konalo dňa 02.07.20~~ ' "f ' '~-

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Výbor mestskej časti (VMČ) otvoril a viedol Ing, Richard Drutarovský, predseda VMČ, 


ktorý v úvode privítal prítomných občanov, členov VMČ Mgr. Jaroslavu Kutajovú a JUDr. 


Reného Puchera a zástupcu MsP p, Štefana Molitorisa, Následne predseda VMČ oboznámil 

prítomných občanov o došlých odpovediach na požiadavky VMČ, vyjadreniach, stanoviskách 


a taktiež o došlých žiadostiach o zaujatie stanovísk, 


DISKUSIA 
Pôžiadavka č. 84 

p. Tóth 

~ Požiadavka na riešenie situácie s občanmi, ktorí sa usídlili v parku medzi uL Levočská a VL 

Clementisa a ktorí obťažujú obyvateľov prechádzajúcich parkom a čakajúcich na zastávke 

MHD, ktorá slúži aj ako zastávka SAD na uL Levočskej, 


Odpovedal: p. Štefan Moliloris, zástupca MsP 
Parčík pre nich v súčasnosti slúži, ako prekládka materiálu, ktorý zdržiavajúci sa občania 


nazbierajú v kontajneroch a v parku ho triedia, Niečo si zoberú so sebou a zvyšok pretriedeného 

odpadu zostáva v parku. Na základe množstva sťažností sa uskutočnilo pracovné rokovanie, kde 

bolo dohodnuté, že zajtra (3,7,2015) začne čistenie tohto priestranstva, použijú sa na to malé 


obecné služby, Pristaví sa kontajner a všetok odpad bude vyvezený a v najbližšej možnej dobe 


bude tento priestor vyčistený od krovín, aby bolo jednoduchšie ho monitorovať. 


POŽiadavka VMČ 

Monitorovať priestor parku a zastávky MHD na Levočskej ulici, hlavne vo večerných hodinách, 


a to v čase od. 22:00 - 23:00 hod, z dôvodu, že tam občania prespávajú a ľudia sa boja tadia\' 


prejsť, A taktiež priestor pri fontáne na sidL IL - námestie Mládeže, pretože aj tam sa títo 

občania združujú a triedia veci vybraté z kontajnerov, 


Požiadavka Č. 85 

p. Anna Heribanová 

~Malé Tesco v meste, tam sa tiež schádzajú aje to niečo hrozné, Vysedávajú pred Tescom - na 


lavičkách pri živom plote, Je tam neporiadok, samé ohorky, vulgarizmy, Aká to je vizitka mesta 


pre turistov? Bolo by potrebné, aby sa na to MsP pozrela, 

~ Veľké trhovisko pod Tescom - už som to tu spomínala, Trhovisko je pre predávajúcich a nie 


pre tých, ktorí s autan1i vchádzajú dnu, Je tam osadená značka "Zákaz vjazdu" a nikto ju 


nerešpektuje. Taktiež by bolo potrebné, aby sa MsP hlavne v piatok a sobotu zan1erala na to 
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trhovisko a vyberala pokuty za vjazd na trhovisko od kupujúcich, ktorí tam autom vchádzajú, 

Tam za parkovanie neplatí a vedľa je parkovisko spoplatnené, 

... Kanál na uL Obrancov mieru, Pred časom som upozorňovala, že búcha, Následne to bolo 

opravené, Opäť ten kanál búcha - požiadavka, aby to bolo reklamované alebo opravené, 

... Kosenie - tento týždeň kosili na našej ulici a vo vnútrobloku ' to nikto nekontroluje tých, ktorí 

kosia? Pokosená tráva zostáva a celé to kosenie je ako keby tú trávu niekto vytrhaL Za smetnými 

nádobami je nepokosené a taktiež okolo parkovísk - hlavne okolo obrubnikov, 

JlIg. Richard Drutarovskŕ, predseda VMČ č. 2 
Výbor Žiada o písomllé stanovisko. 

POžladavkl! č. 86 
p. Pavol PošÍvák 
... Už 15 rokov, žiadame o nový asfaltový koberec na ulici Horárskej v Prešove, Stále nie sú 
peniaze. Prosím Vás do kedy'? Na iné ulice sa zázračne našli financie. Platíme dane a preto si aj 
my zaslúžime chodiť po vyrovnanej a slušnej po ktorej denne chodíme do práce a aj 
naše školou povinné ratolesti. A jazda autom to už nemám ani slov. výtlky, jamy, zalatané 
preliačiny . Oprava auta nie je lacná záležitosť.... Chceme vedieť či požiadavka bola zaradená na 
tento rok 20J5? Preto Vás žiadame, aby ste nám oznámili či bolí vyčlenené finančné prostriedky 
z rozpočtu mesta na tento rok 201 .'? A zároveň Vás chceme požiadať znovu o zavedenie 
linky a prípadnú výstavbu obratiska MHD na premávku (MIDIBUSU). 
Ing. Richard Drutarovský. predseda VMČ čo 2 
Výbor žiada o písomné stanovisko. 

Požiadavka 87 
p. Lucia Fedorová 
... Požiadavka na obnovu pruhov, šípiek smeru jazdy, prechodu pre chodcov na 
frekventovanej ceste a to uJ. Obrancov mieru - ani minulý rok tam nikto neťahal čiary. Bola som 
svedkom, ako autá jazdia dokonca po strede cesty (zvlášť vodiči z iných miest), za daždivého 
počasia je situácia ešte neprehl'adnejšia. Všetky ulice v okolí už majú čiary znovu naťahané, len 
táto nie . 
... Požiadavka na orezanie konárov stromov v lokalite pod Kamennou baňou, v časti nad 
záhradkárskou osadou na ulici Zimný potok do lesa vedie cesta, ktorú využívali aj pracovníci 
elektrámi - pred časom tam menili stožiare. to prístupová cesta poza záhradkársku osadu (za 
jej plotom), Pozdíž nej sú osadené stromy, ktoré zatiaľ nik nevyrubuje. Stromy majú spadnuté 
konáre, sú to ťažké konáre, ktoré svojim prípadným pádom poškodia strechy záhradných chatiek. 
Požiadavka na orezanie konárov týchto stromov, prípadne výrub starých poškodených či 

vyschnutých stromov v tcjto lokalite (viď priložená fotodokumentácia). 
Ing. Richard DrutarovskV. predseda VMČ č. 2 
Výbor žiada o písomné stanovisko. 
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ľ()ži!idayka Č. 88 
p. Ľ. Bača 
~Mám návrh, aby sa urobila dohoda s ľuďmi, ktorí si kosia a čistia chodníky sami pred svojimi 
rodinnými domami a aby sa im znížila daň z nehnuteľností. Mesto by takýmto spôsobom ušetrilo 
na údržbe. 
Ing. Richard Drutarovský. predseda VMČ č. 2 
Výbor Žiada o písomné stanovisko. 

~ Chýbajú tabuľky s názvami ulíc. Sanitky majú problém nájsť ulicu. Je potrebné s tým niečo 
robiť, pretože opravujú sa fasády domov a naspäť na domy sa tabuľky s názvom ulice nedajú. 
Ing. Richard Drutarovský. predseda VMČ č. 2 
Od 1.7.20 IS je účinný nový zákon Č. 125/20 IS Z. z. o registri adries. ktorý hovorí o tom, že 
každá nehnuteľnosť musí byť označená evidenčným aj súpisným číslom pri vchode pod hrozbou 
sankcie. Označenie ulíc s tým priamo nesúvisí, na to je uličný orientačný systém, je snaha ho 
postupne dopíňať tam, kde je to potrebné. 

Požiadavkač.89 

p. Július Michalides 

~Na ulici Odborárskej Č . I je prepadnutý asfalt (kanál) a neodteká voda - požiadavka na opravu 
asfaltu, taktiež o vyčistenie kanalizácie (pozn. VMČ Č. 2: a odstránenie buriny). 
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... Pozrel som si na internete podklady, ktoré sa majú prejednávať na VMČ a je tam aj prenájom 
Tenisových kurtov. Bol by som rád, resp. mám poznámku, že nemajú dávať 1,7. z dôvodu, 
všetky tri prihlášky boli napísané - jedna 26.5. to bola Tenisová akadémia a ďalšie dve boli 
25.6., čiže viac ako tri týždne im trvalo než to zverejnili. Rokovací poriadok jednoznačne hovori 
o tom, že by ste to mali mať min. 4 dni pred zasadnutím výboru. Čiže žiada, pracovníkov MsÚ, 
aby dávali podklady na internet včas, tak ako káže rokovací poriadok . 
... Petícia (PET-17-2014) - ohľadom výstavby hokejbalového ihriska na ul. Čsl. armády 
materiál, ktorý predkladal hlavný kontrolór na MsZ dňa 29.6.2015 "Správa z kontroly 
vybavovania petícií a sťažností za 2. Polrok 2014" je tam uvedené, že ...zo s/rany mesia bola láto 
petícia vyhodnotená ako neopodstatnená, pričom bolo konštatované, že realizácia hokejbalového 
ihriska vychádza z potreby nových športovisk pre meslo, že uvedená plocha bude dostupná 
širokej verejnosti, a že v okolí realizovaného ihriskn do§lo k revitalizácii zelene a osadenie 
futbalových bránok na trávnatej ploche, ktoré rovnako slúžia pre špori a oddych širokej 
verejnosti ". Rád by som videl tú revitalizovanú plochu a osadené bránky. Pýtal som sa aj 
hlavného kontrolóra, ako kontrolujú tie petície, tak mi bolo povedané, oni napíšu len to, čo 
dostanú z MsÚ. Myslím si, že toto nie je kontrola. Bol som rád, aby bolo napísané, kde sú 
tie bránky a kde je tá zrevitalizovaná zeleň. Hlavný kontrolór by sa mal zaoberať len tým, čo 
mu mestský úrad dá, pretože papier znesie všetko, ale urobiť kontrolu poriadne. 

Ing. Richard DrutarovskÝ, predseda VMČ č. 2 
Výbor žiada MsÚ zaslať písomné stanovisko. 
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90 
p. Zdenka Bulnová 
.... Ohľadom stavu mestskej komunikácie Ku Kyslej vode som pobehala celý mestský úrad, 

dokonca ma hlavný kontrolór vyzval, aby som podala sťažnosť a jedine za svoje si to zobrala 
pani prímátorka, V máji, keď prišla na zasadnutie VMČ sa ma spýtala, či som žiadala na výbore 
schválenie peňazí na PD, pretože výbory mestských častí majú finančné prostriedky vo výške 
75 000 € na investičné a ktoré môžu byť použité aj na spracovanie PD, Pani primátorka 
bola pred dvoma týždňami na našej ulici skontrolovať stav našej cesty. Videla, že vedúci ju 
mylne informujú, pretože nie je urobená a od januára sa tam nič neudialo. Prišla aj v nedeľu 

večer a skontrolovala aj ul. Turistickú, Ku Brezinám aj Ku Kyslej vode a zase videla, že sa nič 

neudialo a to aj napriek tomu, že na stole mala výstup od vedúceho odboru dopravy, že ulica Ku 
Kyslej vode je \'Yspravená, Ul. Ku Brezinám je vysypaná, ale vysypala ju p, Krajňáková, na ul. 
Turistickej sme dali \'Ysypaľ my. Ja neviem, čo mám ešte urobiť a preto opätovne žiadame 
o schválenie finančných prostriedkov na spracovanie projektovej dokumentácie, 
Zvoz dreva pre výstavbu diaľnice bude masívny a k dispozícii je naša ulica, po ktorej to 
drevo budú zvážať. Uvažujem, že dám na túto ulicu urobiť predbežné opatrenie na zákaz zvozu 
drevnej hmoty, pokiaľ nebude stavebno-technický stav cesty na zvážanie. B)'Valý 
riaditeľ je ochotný postaviť ďalšie komunikácie, mimo obslužnej komunikácie, lenže to neurobí 

sám. Je tu viac možností a šancí, aby sa táto komunikácia vybudovala nie z prostriedkov mesta, 
ale my musíme byť pripravený a mať spracovanú projektovú dokumentáciu, Prosím Vás troch 
poslancov, aby ste si prišli na poslanecký prieskum na našu ulicu, zobrali so sebou nového 
vedúceho odboru dopravy, ktorý je znalec v oblasti ciest a komunikácií a ktorý hneď posúdi, čo 
je z hľadiska potrebné urobiť. Keď som dostala stavebno-technický posudok od p. 
Rokošného, tak som ho preposlala aj vedúcemu odboru dopravy - vtedy Ing, Širgeľovi a to 

nevedel, že som to isté poslala aj p. primátorke a tá sa ho po mesiaci na schôdzi opýtala, že čo 
urobil s tým stavom, tak p, Širgel odpovedal, že mail ešte neotvoriL 

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 
Včera nastúpil do Technických služieb nový riaditeľ a išiel som sa s ním pozrieť na spomínanú 
komunikáciu a všetko som mu vysvetlil. Riaditel' dostal poverenie rokovať s NDS 
o podmienkach výrubu a vý'Vozu mestského dreva z pozemkov, ktoré odkúpila NDS a do 
rokovania zahrnúť aj Mesto Presov ako vlastníka drevnej hmoty a majiteľa pozemkov, po 
ktorých sa zrejme bude zvážať drevo, 

Požiadavka Č. 9'1 

p. Vladimír Bulna 

.... Bude sa bežať "Horská pätnástka" už trelí rok sa nebeží po chodníku lebo chodník sa nekosí. 

Na št. stavebnom dohľade mi vtedy povedali (ten kto ho vtedy viedol - p, Madzik), že sa 

nesmieme starať o mestský majetok upravovať a kosiť Keďže je to beh" medzinárodnou 

účasťou už v minulej zápisnici sme žiadali upratať ulicu od blata a vyspraviť výmole (ide o časť 

ulice, ktorá je vyasfaltovaná a o ktorej úradníci z mesta tvrdia, že je mestská), Tá cesta vyzerá 

otrasne, Máte stanovisko mesta, stavebno-technický stav cesty nevyhovuje ul. Pod Wilec 

hôrkou a Ku Kyslej vode - je zákon 416/200 I - stavebno-technický stav, to je prenesený výkon 

~tátnej moci na cestný správny orgán. Je potrebné ho vyzvať, aby niečo urobil. A vtedy oni musia 

to, čo povedal hlavný kontrolór, dať to do rozpočtu a riešiť to. 

F - MsÚ/SP-O 1126/1 
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Ing. Richard DrutarovskÝ, predseda VMČ Č. 2: 

Výbor žiada MsÚ zaslat' písomné stanovisko. 


STANOVISKÁ VMČ č. 2: 
l. 
Ing. Miroslav Širgel', odd. DaŽP Žiadost' o zadefinovanie nedostatočnosti pokrytia 

okrajových častí mesta linkami MHD. 

VMC Č. 2 navrhuje všetky linky MHD v meste zoptimalizovať v zmysle posledného plánu 

dopravnej obslužnosti (PDO). 


• UL Horárska - vytvorenie zastávok a zavedenie linky MHD 
• Cemjata - záhrady (smer Bzenov) - vytvorenie zastávok, aby tam existujúca linka 

zastavovala. 
Požiadavka VMČ, aby od 1.9.2015 boli obmedzené spoje v čase od 05:00-07:00 hod. a od 
19:00-21 :00 hod, preehádzajúee eez ul. Sázavského, Kollárová na polovieu z dôvodu, že 
v uvedených časoch sú autobusy prázdne. 
2, 
M/8674/2015 (Ing. Benčíková) - Žiadost' o dlbodobý prenájom nebytových priestorov - Čsl. 
armády. 
VMČ č, 2 súhlasi, ale len v tom prípade, že priestory budú prenajaté v zmysle cien podľa 
platných dokumentova to Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č. 9/2011, ktor}'ITl sa 
určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Prešov č, 112012 a Všeobecné záväzného nariadenia mesta Prešov 
č,6/2013, 

3, 

M/8154/2015 (Ing. Adam) Žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti p. Jozefa Tomáša, 

predmetom ktorej je požiadavka na majetkovo-právne usporiadanie pozemku parc. č. 


9448/4 o výmere 946 m', ktorý je súčast'ou miestnych komunikácií, ako aj žiadost' 

o zrušenie nájomnej zmluvy č. 2/2004, predmetom ktorej je prenájom pozemku parc. č. 


KNC 9574/3 o výmere 23 m' s eicl'om zriadil' na tomto pozemku výhybňu motorových 

vozidiel. 

Keďže riešenie predmetnej žiadosti je pozastavené VMČ č, 2 Žiada, aby bola žiadosť p, Tomáša 

predložená VMC až keď to bude aktuálne, 

4. 

M/8325/2015 (Ing. Adam) Žiadost' p. Tomáša Čentíka a manželky p. Valérie Čentíkovej, 

bytom Levočská 73 o odkúpenie novovytvorených pozemkov parc. č. KNC 6257/6, 6257/8 

a 9502/13 o celkovej výmere 101 mZ v zmysle návrhu GP vypracovaného firmou MMERA, 

s.r.o. Prešov. 

Ak to nie je v rozpore so zámermi vodohospodárov pri budovaní protipovodňových opatrení, tak 

VMČ Č. 2 súhlasí. ' 

5, 

M/2015/3421 (Ing. Dolhá) - Žiadost' o stanovisko k dlhodobému prenájmu tenisových 

kurt,!!v - nachádzajúcich sa na Ul. Nábrcžnej a Čsl. armády. 

VMC č, 2 odporúča prenájom za podmienky uskutočnenia verejnej obchodnej súťaže 


a zachovania športového využitia areálu, najmä vytvorenia podmienok pre zachovanie 

tenisových súťaží družstiev a organizovania tenisových turnajov, 

6, 
M/4859/2014 (Ing. Adam) - Žiadost' o zaujatie stanoviska - odkúpenie pozemku parc. 
Č. KNE 1143/9 orná pôda o výmere 241 mZ, LV č. 6492, k. ú. Prešov, ktorému v súbore "c" 

F - MsÚ/SP-O 112611 
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zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15433/2, záhrada o výmere 241 m', bez založeného listu 
vlastníctva, lokalita Cemjata, Ulica Jelenia, žiadate!' p. Vladimír Čenčarik. 
VMČ Č. 2 súhlasi s odpredajom pozemku za rovnakých podmienok, za akých boli schválené 
majetkové prevody pre ďalších záujemcov v danej lokalite na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
mesta Prešov dňa 29. 6. 2015. 
Vybor žiada pri predaji zohľadniť aj vel'kosť predávaných pozemkov, keďže sa svojou rozlohou 
približujú veľkosti stavebných pozemkov. 

7. 

M/9993/2015 (Ing. Adam) - Žiadost' o zaujatie stanoviska - odkúpenie pozemku pare. 

Č. KNE 1143/8 orná pôda o "jmere 469 mZ, LV č. 6492, k. ú. Prešov, ktorému 'I' súbore "C" 

zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15430/1, záhrada o výmere 469 m', bez založeného listu 

vlastníctva, lokalita Cemjata, Ulica Jelenia, žiadate!' p. Pavol Gallo. 

VMČ Č. 2 súlllas{ s odpredajom pozemku za rovnakých podmienok, za akých boli schválené 

majetkové prevody pre ďalších záujemcov v danej lokalite na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 


mesta Prešov dňa 29. 6. 2015. 

Vybor žiada pri predaji zohľadniť aj veľkosť predávaných pozemkov, keďže sa svojou rozlohou 

približujú vel'kosti stavebných pozemkov. 


v v 
POZIADAVKY VMC č. 2: 

l. 
Opätovná požiadavka VMČ parkovisko pri Kolmanovej záhrade - časť parkoviska, ktorá je 
mestská vyzametať do podkladu z dôvodu, že je tam množ.,tvo posypového matcriálu, čo má za 
následok, že sa tam práši. Vyzametaný odpad odviesť. 
Viď: https://goo.gl/mapsl7fR4S a http://goo.glfTrROKQ 

2. 

I. Zriadenie bezbariérového priechodu smer z ul. Obr. mieru na ul. Kollárová 

PD na túto stavbu znížiť o IO € 

Stavebné práce - navýšiť pôvodnú sumu 1 200 € na 3 210 € (navýšenie o 2 O l O €) 


2. Detské ihrisko ul. Obr. mieru 29-35 a Čsl. armády 1-7 

PD na túto stavbu o 80 € 


3. Dobudovanie chodníka na III. Októbrovej Č. 2 

PD na tútO stavbu znížiť o -40 €. 


4. VMČ Č. 2 z VMČ - investičná výstavba žiada presunúť finančné prostriedky vo výške 
2360 € na odd. KS a spoločného obecného úradu (na program 7: Všeobecne prospešné služby) 
na zrealizovanie - Rozšírenia VO na chodníkll na ul. Súľovská v počte 3 ks. 

Ing. Richard Drutarovský, v. r. 

predseda VMČ č. 2 


Mgr. Jana Grcšová 

zapisovateľka VMČ Č. 2 


V Prešove dňa 13.07.2015 

F MsÚ/SP-0l/26/J 

http://goo.glfTrROKQ
https://goo.gl/mapsl7fR4S

