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Zasadnutie výboru v mestskej časti (VMČ) otvoril a viedol Ing. Richard Drutarovský, 

predseda VMČ, ktorý v úvode privítal pritomných občanov, členov VMČ Mgr. Jaroslavu 

Kutajovú a JUDr. Reného Puchera, zástupcov za MsÚ - PaedDr. Jozefa Smetanu, prednostu 

MsÚ, Ing. Stanislava Ondirka, vedúceho odboru D,ŽPaKS, Ing. Miroslava Širgeľa, povereného 

riadenIm odd. DažP, Ing. Miroslava Vrbenského, odd. KSaSOÚ, Ing. Milenu Kollarčíkovú, odd. 

IČ a zástupcu za MsP p. Petra Compeľa. Následne predseda VMČ oboznámil prítomných 

občanov o časti došlých odpovedí na požiadavky VMČ, vyjadreniach, stanoviskách a taktiež 

o došlých žiadostiach o zaujatie stanovísk. 

Požiadavka VMČ, tlmočená priamo prítomnému prednostovi mestského úradu, aby bola podaná 

žiadosť na Enviromentálny fond nie s takými chybami aké boli urobené v minulom období 

(sanácia území na ul. Pod Wilec hôrkou a na ul. Horárskej). 


p. Peter Compeľ, MsP 
Pán Compeľ informoval občanov o prebiehajúcom projekte "Poznaj svojho policajtiI" 

ide vlastne o priblíženie sa mestských policajtov k občanom. Snahou je, aby policajt mal 

informácie, ktoré by mohol využiť pri riešení daného problému. Cieľom je, aby jednotliví 

policajti v spolupráci s veliteľmi vedeli efektívne vyhodnotiť daný problém. Predstava je, aby 

občan sa cez stránku (prostredníctvom formulára) alebo telefonicky kontaktoval s nepretržitou 

asistenčnou službou, kam oznámi svoj problém a následne ho budú pracovníci polície riešiť. 


PaedDr. Jozef Smetana, prednosta MsÚ v Prešove 
V rámci čítania odpovedí tu bolo vytknutých veľa problémov. Nebudem reagovať na 


všetko, čo tu bolo povedané. Vyjadrím sa k tomu, čo sa týka komunikácie medzi VMČ a MsÚ. 

Od 1.9.2015 spúšťame nový systém, akým budú vybavované požiadavky z VMČ. Podstatou 

nového systému je to, aby požiadavky boli sumarizované, prideľované efektívnejšie a účelnejšie 


zo strany sekretárky výboru, ktorá zastupuje mestský úrad na VMČ. Následne, aby do d'alšieho 

zasadnutia boli pripravené odpovede, ktoré budem podpisovať. Znamená to, že sa nemôže stať, 


že VMČ dostane odpoveď, ktorá by nebola podpisaná prednostom. Čo sa týka otázky, že či majú 

alebo nemajú byt' prítomnI na VMČ zamestnanci mesta poviem len tol'ko, že bola prijatá zásada, 

aby zamestnanci nechodili na výbory mestských častí , tých dôvodov bolo veľa a nebudem ich tu 

rozoberať. Za mestský úrad je tu sekretárka výboru a všetky požiadavky budú sumarizované 

v zápisnici , ktoré budú následne vo vnútri úradu distribuované na vedúcich odborov a do 

nasledujúceho zasadnutia budú spracované a doručené predsedovi VMČ. 
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Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ Č. 2 
Verím, že tento spôsob bude efektívny a že to nebude zbytočne prebyrokratizované. 

K tomu, že nechodia pracovníci mesta na zasadnutia VMČ chcem povedať len toľko, že my 
poslanci nemáme veľa infonnácií o tom, čo sa deje na úrade. Občania kladú množstvo otázok 
a my na ne nevieme odpovedať z dôvodu, že nie sme infonnovaní, lebo nie sme na úrade 
zamestnaní a teda ani tam prítomn!. Je však aj veľa iných ciest, ako môže občan svoje 
požiadavky adresovať zodpovedným pracovníkom na úrade. Preto poprosím pána prednostu, aby 
o týchto možnostiach poinfonnoval obyvateľov. 

PaedDr. Jozef Smetana, prednosta MsÚ v Prešove 
Čo sa týka komunikácie s mestským úradom, tak najrýchlejšia je komunikácia 

prostrednictvom mailu (elektronickou formou). Na stránke mesta je zverejnený formulár na 
definovanie podnetu. Podnet môže byt' akýkoľvek problém, ktorý vy vnímate, že je potrebné ho 
riešiť. Ďalej je to odkaz pre starostu ide o špeciálnu internetovú stránku 
(http://odkazprestarostu.sklpresov), na ktorú sú napojené viaceré samosprávy. Tam je možné 
priložiť aj fotografie. Toto je najrýchlejšia komunikácia s mestským úradom a nemusíte čakať na 
zasadnutie VMČ. Ti, ktorí nemajú prístup na internet môžu prísť na mestský úrad do klientského 
centra počas pracovných dni, kde môžu svoju požiadavku ústne predniesť, ktorú pracovníčka 
zdokumentuje do písomnej podoby. Vo všetkých troch budovách MsÚ sa pri vstupe nachádzajú 
formuláre na definovanie písomného podnetu. Je aj telefonická forma, pričom telefonické 
kontakty sú zverejnené na stránke mesta. Čiže tých ciest je viacero. 

DISKUSIA 
Požiadavka Č. 92 
p. Anna Heribanová 
~Túto požiadavku tu prednášam už niekoľko krát. Na ul. Obrancov mieru č. 58-60-62 je kanál. 
Pred časom som upozorňovala, že búcha. Následne to bolo opravené. Ja neviem, čo je s tou 
cestou, ale opäť ten kanál búcha. Keď prechádzajú osobné autá, tak to až tak níe je počuť, resp. 
auto ten problémový úsek obíde, ale keď prechádzajú kamióny, tak nabehnú na ten kanál 
(preliačinu) a v noci je to neúnosné. Preto opätovne urgujem o riešenie tohto problému, resp. aby 

to bolo reklamované, ak tam v predošlom období niečo opravovali. 

PaedDr. Jozef Smetana, prednosta MsÚ 
Keďže komunikácia patrí mestu a problém je na našej miestnej komunikácii, ktorá je v 

správe mesta, tak požiadavka pôjde na vodárenskú spoločnosť, aby tento poklop, ktorý 
popisujete, bol opravený. 

~ Frekventovaná cesta, po ktorej chodia chodci od malého Tesca smerom na trhovisko - tá cesta 

je v dezolátnom stave. Stalo sa mi, že som šla na trhovisko, stúpila som do jamky a spadla som. 

Rozbila som si čelo a zlomila ruku. Denne po tejto komunikácii prejde množstvo ľudí, preto sa 

chcem spýtať, či sa s týmto úsekom nedá niečo robiť - aspoň vyspraviť diery. 
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p. Milan Scholtz 
... V minulom roku bolo sľúbené, že sa cesta Pod Wilec hôrkou dá do poriadku. Prísľub bol, že 

Technické služby spolu s mestom upravia cestu na základe toho, že zvážajú drevo po ceste 
z Borkúta. Zvážajú sa 30-40 metrové gul'atiny, ktoré dávajú tej ceste riadne zabrať. Bolí 
zaplátané nejaké diery, ale keď sa robil plyn a voda, tak sa urobili priehlbiny a dodnes je to tak. 

Po:lti!!davi;a č. 

p. Jozef Tomáš 
... Uvažuje sa s vyspravením cesty do zimy na ul. Jabloňovej z dôvodu, že je tam množstvo jám . 
... Uskutočnilo sa pracovné rokovanie k problematike na ul. Jabloňovej - majitelia predali mestu 
pozemok na vybudovanie výhybne. Predmetný pozemok bol však prenajatý. Zmluva o prenájme 
sa nedá zrušiť. Požiadavka, aby sa zamestnanci OSMM uvedeným problémom zaoberali, aby 
tam bola napokon zriadená výhybňa. 

požiadalYka.!í. 95 
p. Zdenka. Rumová 
... Vystupujem len za ul. Ku Kyslej vode, ale leží mi na srdci celá lokalita. Čo sa týka územia je 
to najväčšia lokalita tejto mestskej časti, ale skoro žiadne peniaze do nej nejdú. Všetko sa 
spotrebuje na sídl. II. Hovorím, že ak by bolo o jedno detské ihrisko alebo parkovisko menej 
možno by tu dnes niektorí l'udia nesedeli. Ak by sa za rok opravila aspoň jedna ulica v tejto 
lokalite, kde sú aj 200 ročné ulice, tak by sme to videli hneď. My nemáme chodník, cestu a ešte 
naviac, pracovníci mesta, ktorí sú platení z našich daní, ktorí majú pre nás pracovať, tak od nich 
pocuvame, čo vlastne chceme, keď to bolí lesné cesty. Bola SOm na katastri a našla som výpis 
z majetkovej podstaty mesta Prešov z 11.2.1925, keď vtedy bola cesta evidovaná na ul. Ku 
Kyslej vode. Zákonom č. 135/1961 prešli tieto cesty do majetku mesta. Preto ma vel'mi mrzí, 
ked' mi nejaký úradník odpíše, že by sme si malí sami opravovať túto cestu. Tento problém má 
každá stará ulica, tak potom to riešme tak, nech ul. 19. januára opravuje p. Sýkorová, ul. 
Fučíkovú p. Andraščík, ul. Sázavského p. Pucher, ul. Gorkého p. Kužma a pod. Po každej prietrži 
mračien je naša ulica v strašnom stave. Je to aj na stránke odkaz pre starostu, kam píšem od roku 
2011, ale dodnes naša ulica nebola ani vyčistená. Spojila som sa aj sp. Rokošným, ktorý mi 
povedal, stavebno-technický stav ulice je v tak závažnom stave, že každá oprava vyjde drahšie 

ako položenie nového asfaltu. Aj dnes bol na našej ulici a povedal, stačilo by položiť 6 cm 

asfaltu na ulicu, ktorá má 230 bm bolo by to cca 18 900 €. Nehovoríme o horibilných sumách. 
Na ulicu sa v roku 20 II prisťahovali Technické služby, ktoré po nej zvážajú drevo, ale 

nepodiel'ajú sa na jej oprave. Vyhláška č. 35/1984 (vykonávacia vyhláška k cestnému zákonu)
na zvláštne užívanie miestnych komunikácií je potrebné povolenie príslušného cestného 

správneho orgánu - na miestnej komunikácií III. triedy môžu prechádzať vozidlá do 3,5 t V máji 
na VMČ sme Technické služby na to upozornili, že by na vlastné náklady mali cestu upravil' na 

takú záťažovú triedu, aby po nej mohli zvážať. Výbor v mestskej časti dostal dva balíky 

finančných prostriedkov - jeden balík na opravy a druhý na investičné akcie. Pýtam sa prečo ul. 

Ku kyslej vode nebola medzi položkami na opravu výtlkov ana upratanie cesty niekorkokrál 
sme to dávali do zápisu. 
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... Žiadam, aby sa výbor zaoberal situáciou na uL Ku Kyslej vode a schválil finančné prostriedky 

na projektovlÍ dokumentáciu na základe uznesenia z MsZ č. 287/2012. 

Ing. Ricbard Drutuovský, predseda VMČ č. 2 
Ten problém má tri dimenzie. Jedna je, že tí, ktorí s problémom tiež niečo môžu urobiť, 

nechodia do týchto okrajových častí mesta si ani neuvedomujú, aké tie cesty sú a nemaJu 
niekedy ani minimálny štandard, ako by cesty mali mať. Sú to často prašné, nespevnené cesty 
pričom sú to reguléme ulice z hľadiska toho, že sú pomenované. Tie cesty sú oveľa náročnejšie 
na údržbu a ten spôsob, akým sa rozdeľujú finančné prostriedky v celom meste to nezohľadňuje. 
Ďalší problém je zjazdnosť tých ciest - často sa stáva, že ked' zaprší, tak po týchto cestách sa 

obyvatelia majú problém dostat' domov. To si vyžaduje rýchly zásah a tie zásahy priChádzajú 
neskoro, resp. vôbec. Ten stav sa po každej zime a po každom daždi zhorší. Keďže nevieme tie 
cesty komplexne zrekonštruoval', tak aspoň na tú situáciu by bola dobrá pružnejšia 
a systematickejšia reakcia a cez údržbu by sa mohol tento problém odstrániť. Tretia dimenzia je 
tá, že rozvoj mesta v týchto lokalitách narastá, čiže je tam viacej užívateľov, ale s infraštruktúrou 

sa nič nerobí, čo má za následok, že pribúdajú ďalší nespokojní občania. 

PaedDr. JozefSmetana, prednosta MsÚ 
Chceme sa zaoberať touto ulicou. Tie problémy, o ktorých rozprávala p. Bulnová sú mi 

známe pretože som ich vnímal v minulosti, keď som bol na iných pracovných pozíciách. Nie je 
to však jednoduchý problém, ale určíte ho chceme riešil'. Nie je to však jediná ulica v Meste 
Prešov, ktorá má problém. Chceme zmenil' aj systém, akým spôsobom budeme realizovať 
investičné akcie a ustúpiť od systému, ktorý tu bol doteraz. Chceme nastaviť ten systém, ktorý tu 

bol v minulosti a to ten, že v MsZ sa bude schvaľoval' plán investičnej výstavby, kde budú 
zozbierané všetky požiadavky, ktoré má úrad k dispozícii a investičné oddelenie ho predloží na 

vyjadrenie do VMC, komisie, následne do MsR a nakoniec do MsZ ešte pred schvaľovaním 
rozpočtu mesta. Takýto systém chceme nastaviť vo vzt,ahu k budúcoročnému rozpočtu. Chceme. 

aby sa už pre budúci rok v MsZ schvaľoval plán investičnej výstavby, kde sa stanovia priority, 
ktoré vezme do úvahy zastupitel'stvo. Súčasný proces bol zdÍhavý a dodnes ešte nie všetky VMC 

rozdelili finančné prostriedky pre rok 2015 na investičnú výstavbu. To isté platí pre údržbu, 
chceme sa vrátil' k schvaľovaniu plánu bežnej údržby v MsZ. Je to z dôvodu, aby sme už 
začiatkom januára vedeli, čo chceme v meste robiť v rámci investícií a údržby. 

Požiadavka 

p. Miloš Tuhrinský 
... V našej lokalite bola x-rokov stavebná uzávera a obyvatelia nemohli využíval' svoje 

nehnuteľnosti. Rozhodnutím o výstavbe dial'nice Prešov - západ, Prešov - juh tento problém 
odpadoL Dobrou správou je, že výstavbou vzniknú nové obslužné komunikácie, ktoré po 
výstavbe budú slúžiť ako miestne komunikácie. Zlou správou je, že v návrhu územného plánu 
mesta (ÚP) zriaďuje obstarávate!' ÚP l OO-metrové ochranné pásmo okolo budúcej dial'nice, čo 
znamená, že na tom území sa nebude môcť stavať. Pre mňa je úplne nepochopiteľné, že takýto 

návrh môže pri plnom vedomí taký odborne zdatný útvar, ako je útvar hlavného architekta, dať. 

Považujem to za sabotáž volebného programu p. primátorky - ináč to neviem ani nazvat'. pretože 

F - MsÚ/SP-OI/26/l 
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I'udia čakajú na tie komunikácie, mali tam v ÚP schválené pozemky na výstavbu, postupne si tam 

vybudovali inžirrierske siete a teraz ide od odborného útvaru návrh, že sa tam nesmie stavať . 

... Všetky miestne komunikácie pri územných konaniach navrhli bez chodníkov (NDS), čo je 

v rozpore s normou 736110. Písomne som upozorňoval príslušný útvar (cestný správny orgán), 

aby tú vec namietali, ako účastníci konania. Bohužial' sa tak nestalo. Chcem povedať k tomu len 

toľko, tí, ktorí sa mali starať o to, aby komunikácie boli v územnom rozhodnutí vybavené 

chodníkmi, tak to nežiadali. Od drobných investorov sa to požaduje, ale od NDS to nikto 

nežiadaL 

... Vybudoval som kanalizáciu, ktorú chcem skolaudovať. Časť kanalizácie má ísť v koridore 

Malkovskej ulice. No bohužial' bolo prijaté také nerozumné rozhodnutie, že sa začali predávať 

pod miestnou komunikáciou na uL Malkovská pozemky aja som musel prebudovať celý projekt, 

čiže mal som s t)m veľké náklady. Požiadal som odbor mestského majetku, že by som chcel 

zriadiť vecné bremená na dve parcelné čísla, ktoré sú mestské. Od roku 20 I O platí VZN, že 

vecné bremená sa zriaďujú odplatne. V liste som popísal ten problém s nákladmi navyše 

a požiadal som o predloženie mojej žiadosti p. primátorke na posúdenie, aby zvážila v tomto 

prípade keďže je to v jej kompetencii, aby tie vecné bremená boli zriadené bezodplatne. Smutné 

na tom je to, že p. primátorke to na posúdenie nebolo predložené a úradníčka mi napíše, že ja za 

vecné bremeno budem musieť zaplatiť. Čiže niekto si dovolí rozhodnúť v mene p. primátorky, 

Dve parcely dávam mestu, na ktorých mám zriadené vecné bremeno a z odboru mestského 

majetku mi odpíšu, že v rozhodnutí sa takéto parcely nenachádzajú. Jedna parcela tam je a tá 

druhá tam fakt nie je, ale trvalo mi 5 min, aby som prišiel na to prečo tam nie je. Došlo 

k odpredaju parcely NDS a tá pôvodná parcela sa rozdelila na dve parcely a prečíslovala sa. 

Odbor majetku, ktorý ako keby stál za tým predajom mi napíše, že to nemám v poriadku a im 

mám doručiť nejaké potvrdenie od útvaru hl. architekta, Vyzerá to tak, že do konca roka ani 

neskolaudujem. Proste systém na úrade nefunguje. Požiadavka, aby mesto prehodnotilo odplatu 

za zriadenie vecných bremien pre tých, ktorí chcú budovať IS . 

... Viete ako nám toho roku opravili Terchovskú ulicu? Privátny materiál, ktotý sme tam mali, si 

lV.S.-ka naložila s bagrom na nákladné auto a opravy po zime (zimnú údržbu) vysypali týmto 

materiálom. Som zvedavý na fakturáciu za úpravu tejto ulice. 

Požiadavka 97 
p. Peter Bandura 
... Cesta ul. Botanická problém, ktorý som riešil ešte za éry p. Kopčáka, Benča, Hagyriho. 

V minulom roku bolo vybudované Ekocentrum, pri výstavbe ktorého boli použité ťažké 

mechanizmy, ktoré tú cestu zdevastovali. Preto žiadam, aby sa našli financie na jej opravu. Tým, 

že tam funguje Ekocentrom, tak intenzita prechádzajúcich po tejto komunikácii vzrástla 

a komunikácia na takúto záťaž nie je stavaná. 

.. Je tam síce osadená značka "Zákaz zastavenia", ale tá značka problém nerieši a taktiež je 

nelogická z dôvodu, že cesta má na šírku 3 m, kde logicky nikto nezastaví lebo by zablokoval 

celú cestu. 

F - MsÚISP·O 1126/1 
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p. Ivan Cabuk 
110> Na ulicu Turistická nám bola dovezená suť - požiadavka, aby nám lYS požičali valec, aby 
sme si to spevníli. My si zvyšok urobíme sami. 

Požiadavka Il.99 
p. Beatrice Blichová 
110> Cemjata 3 - už dlhodobo riešime problém zriadenia obyčajnej zastávky MHD na ceste do 
Bzenova v tejto lokalite. Bojíme sa, kedy sa tam stane nejaké nešťastie z dôvodu, že autá tam 
chodia veľmi rýchlo. Preto apelujeme a žiadame, aby sa našlo jednoduchšie riešenie pretože 
z úradu prišla odpoveď, že na vybudovanie obratiska MHD a zástavkovej niky v strede 
záhradkárskej osady - je potrebných cca 140000 €. Je to lokalita, kde chodí a žije množstvo ľudí 
a jedna zastávka by ily-nešila ich problém. 

100 
p. Kvetoslava Mikitová 
110> Cemjata 3 cesta do Bzenova. Je tam 123 stavebných pozemkov od hranice mesta a cez 

víkendy a sviatky sa tam nemáme ako dostať. Nie sú tam chodníky, autá tam jazdia rýchlo 
pretože označenie koniec mesta je hneď za zariadením pre seniorov a tam naberú rýchlosť 120 
k!11J'n. Bývajú tam ľudia celoročne aj takí, ktorí majú zdravotné problémy. Nevieme ako doteraz 
bol ten problém zastávok vyriešený. Keďže autobus do Bzenova chodí len pondelok až piatok, 
tak my sa cez víkend nemáme ako dostať na záhradky. Takže od zariadenia pre seniorov chodíme 
peši po ceste a tým, že tie aut'Í. jazdia tak rýchlo, tak sa bojíte, aby vás auto nezmietlo z cesty. 
Dodnes neviem a nemám spätnú väzbu na čom sme. Predpokladám, že by sa to dalo vyriešiť aj 
bez tých veľkých financií. 

110> Požiadavka na vykosenie prístupovej cesty do záhradkárskej osady predpokladám, že by to 
nebol veľmi veľký finančný náklad. 

110> Požiadavka na osadenie dopravnej značky - odbočenie do záhradkárskej osady z hlavnej cesty, 
pretože teraz sa skoro stmieva a tým, že autá tam jazdia veľmi rýchlo, tak niekedy už 300 m pred 
odbočkou do záhradkárskej osady dávam smerovku a idem do stredu cesty, ale aj tak sa na 
tlačia prichádzajúce aut:i a je len otázka času, kedy tam dôjde k nehode, Možno by bolo dobré 
stretnúť sa na tvári miesta. 

PožiadaVKa 10l 
p. Jarmila Cupová 

110> Chcela by som sa sp)'tať, ako sa bude ďalej riešiť Malkovská ulica, Chodím tu už päť 

volebných období. Teraz tam máme navozenú asfaltovú drť, za čo ďakujeme, ale tú asfaltovú drť 

je potrebné rozsypať a uvalcovať valcom. Chcem sa op)'tať, či by to bolo reálne urobiť ešte teraz 
lebo tá cesta je v dezolátnom stave a keď tam zaprší, tak po nej nebudeme môcť prejsť. Ide cca 

0800 m, na ktoré je potrebné mechanizmami rozhrnúť a uvalcovať tú navozenú drť. 

110> Žiadame, aby mesto vykúpilo tú časť ul, Malkovskej, kde nie sú mestské pozemky (cca 500 m) 

na cestu lebo sa môže stať, príde vlastník pozemku a zamedzí nám prístup k našim domom. 

Mesto predalo pozemky, na ktorých išla cesta a my chodíme po súkromných pozemkoch, 
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~ Ulica Terchovská - príďte sa pozrieť aká je frekventovaná. Prechádza po nej veľké množstvo 

áut, autobus a tam sa nemáte kde vyhnúť. Stavajú sa tam rodinné domy, prechádzajú tam ťažké 

autá. Chodia po nej matky s deťmi, staré babkyatie sa nemajú kam uhnúť, lebo cesta je navyše 

ešte aj úzka. Cesta nemá chodník a navyše je rozbitá - je v strašnom stave (tá prvá časť). Je 

potrebné sa tam prísť pozrieť a žiadame ju vyspraviť asfaltom. 

~ Požiadavka na skontrolovanie rozkopávky (parc. č. 7\6611\) - ide o parcelu, ktorá susedí 

s cestou. Povolenie na rozkopávku skončilo vauguste a diera tam je stále (oproti adrese 

Terchovská Č. 3). 

~ Ešte pred rokom sme s p. Pavúkom a Chomom riešili výrub stromov okolo cesty z dôvodu, že 

stromy stoja pomaly v ceste a veľké nákladné autá tam majú problém prejsť. Dodnes sa s tým nič 

neurobilo aj napríek tomu, že bol prísľub, že to vyrežú v rámci ťažby - požiadavka, aby boli 

oslovené Technické služby. 

~Možno by bolo dobré uskutočniť stretnutie - prejsť si tie problémové ulice o ktorých sme tu 

hovorili a možno veľa vecí by sa vyriešilo na tvári miesta. 

Pôžiádaýkä ~ . 102 

p. Marek Buchala 


~ Ulica Horárska - v súčasnej dobe na tejto ulici nastal stavebný boom. Je tam veľa rodín 


s malými deťmi. Bude sa niečo robiť na tejto ulici? Cesta je veľmi dlhá, úzka a v zlom stave. 


Tým, že tam máme veľa školopovinných detí chcem požiadať o minibus, ktorý by jazdil na ul. 


Horársku. 


Požiadavka Č. lOJ 

p. Július Michalides 

~ Dal som požiadavku, aby mi boli ukázané kde sú tie bránky a pozemok, ktorý bol 

zrevitalizovaný pri hokejbalovom ihrisku v areáli školy na ul. Čsl. armády. Aby bol p. prednosta 

v obraze, tak vysvetlím, že pred rokom sa postavilo hokejbalové ihrisko, obyvatelia boli proti 

a dostali sme odpoved' z MsÚ, že budú postavené bránky a že vedľaj šia plocha bude 

zrevitalizovaná. Ja tú vedľajšiu plochu zrevitalizovanú nevidím a ani bránky tam nie sú. 

Odpoved' z MsÚ mi prišla, že moju požiadavku postúpili Technickým službám a tie mi odpísali, 

že oni o ničom takom nevedia. Pričom odpoveď na petíciu (PET-\7-20\4) bola, že ...zo strany 
mesta bola táto petícia vyhodnotená ako neopodstatnená, pričom bolo konštatované, že 
realizácia hokejbalového ihriska vychádza z potreby nových športovísk pre mesto, že uvedená 
plocha bude dostupná širokej verejnosti, a že v okolí realizovaného ihriska došlo k revitalizácii 
zelene a osadenie futbalových bránok na trávnatej ploche, ktoré rovnako slúžia pre šport a 
oddych širokej verejnosti H . 

Požiadflvka Č. 104 

p. Zdenka Bulnová 

~ Chcem apelovať na poslancov, aby na MsR a MsZ žiadali, aby peniaze, ktoré prichádzajú 

z našej mestskej časti - za ťažbu dreva, za prenájom pozemkov NDS počas výstavby diaľnice , za 

predaj drevnej hmoty (dostávame ich každý rok) ostali tejto lokalite na riešenie dopravnej 

situácie lebo je závažná. 
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Požiadavka' Č . 105 

p. Kropiľáková 

~Ulica Slávičia - opakovaná požiadavka na orezanie vrby, ktorej konáre siahajú až nad 

zastávku MHD, ktoráje oproti Slávičej ulici. Mala by byť na mestskom pozemku. 

STANOViSKÁ VMČ č. 2: 
1. 
M/11558/2015 (lng. Benčiková) - Ul. Fraňa Kráľa - žiadost' o zmenu výšky nájmu 
VMČ Č. 2 navrhuje, aby sa zmenou výšky nájmu zaoberalo výhradne Mestské zastupitel'stvo 
mesta Prešo v. 
2. 

M/I0553/2015 (Ing. Adam) - Žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti p. Miloša Kožucba 

a manželky PbDr. Dáši Kožucbovej, Prešov, predmetom ktorej je uzavretie dohody, resp. 

kúpnej zmluvy v súvislosti s duplicitným evidovaním vlastníctva v katastri nebnutel'nostÍ 

k výmere 82 m', ako časti pôvodnej mpč parcely Č. 2684/6 v k.ú. Prešov. 

VMČ Č. 2 súhlasí s tým, že VMČ má informáciu, že medzičasom jeden zo žiadatel'ov zomrel 

a údajne bol pozemok pôvodne odkúpený od Mesta Prešov, resp. od jeho právneho predchodcu, 

a aj zaplatený. 

3. 

M/2015/10392 (p. Kičurová) - Žiadosť p. Miroslava Rusinka a manž. PbDr. Viery 

Rusinkovej, Prešov o odkúpenie pozemkov parc. č. KNE 1143/21 o výmere 16 m' a KNE 

1143/23 o výmere 20 m' v k.ú. Prešov. 

VMČ Č. 2 súhlasi, ak predaj nie je v kolízii a rozvojovými zámermi v tejto lokalite mesta. 


POŽIADAVKY VMČ č. 2: 
l. 
Požiadavka VMČ - na ulici ~portovej, pri mestskej hale, v časti pri rodinných domoch 
a telocvični Prešovskej univerzity nesvieti verejné osvetlenie. 

2. 

VMČ opätovne žiada a urguje - na základe presunu finančných prostriedkov z rezervy VMČ Č. 

2 - investičná výstavba, keď už dávno bola presunutá čiastka 2 360 € na program č. 7 (RO č. 9) 
určená na realizáciu doplnenia verejného osvetlenia na chodníku pre chodcov pri potoku na ul. 

Súľovskej. V tejto veci sa už začiatkom leta uskutočnila aj obhliadka za prítomnosti poslancov za 

VMČ, správcu verejného osvetlenia v meste a úrad disponuje rozpočtom od správcu verejného 

osvetlenia. 


3. 

Požiadavka na osadenie retardéra na Nábrežnej ulici (pri výmenníkovej stanici). 


4. 

l!rerozdelenie. finančných.prostriedkov i rezervy VMČ č. 2 ~ investičná výstavba: 

Z finančných prostriedkov vyčleniť na PD 350 € - osadenie aspoň 4 ks spomal'ovacích retardérov 

(nehlučných, betónových, širokých) na ul. Marka Čulena, Kollárovú, Sázavského, Odborársku 

s ciel'om upokojiť dopravu (rýchlu jazdu) v tejto obytnej zóne. 
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5. 


Odvodnenie chodníka ul. Obr. mieru (zastávka MHD) 3400,28 € 
Odvodnenie - M. Čulena 6-12 8092,57 € 

6. 
VMČ opätovne žiada II url!Uie - nacenlť náklady na realizáciu mechanických zábran proti 
nelegálnemu parkovaniu na chodníku na ul. Pod Kalváriou pri Exercičnom dome. V tejto veci sa 
UŽ začiatkom leta uskutočnila aj obhliadka za prítomnosti predsedu VMČ a kompetentných 
zamestnancov mestského úradu 

Ing. Richard Drutuovský, v. r. 
predseda VMČ Č. 2 

Mgr. Jana Grešová 
zapisovateľka VMČ Č. 2 

V Prešove dňa 10.09.2015 

F MsÚ/SP-O 112611 
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