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Z 	Á P I S NIC A č. 9 _ ~)~OÓIL_ j 4 -09- 2Q1~::A~~. 
z 9. zasadnutia Výboru mestskej časti č. 5 Soliv~.spl'ná Baňa - B~Li' 

ktoré sa konalo dňa 7. septembra 20fi-í"!!~ r:o!:-;~ . 'iJ$'/??'m-

Prítomn(: podľa prezenčnej listiny 
Čas konania: 18.00 h - 21.15 h 
Miesto konania: Kultúrny dom PKO, Solivarská ul. č. 80, Prešov - Solivar 

Program: l. Otvorenie a pri vítanie hosti 
2. Prijímanie občanov a vybavovanie ich požiadavíek 
3. Požiadavky a informácie VMČ Č. 5 
4. Stanoviská VMC Č. 5 
5. Prezentácia - Cestná infraštruktúra mesta Prešov 
6, Záver 

K bodu 1. Otvorenie a privítanie hostí: 
Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Peter Krajňák, predseda VMČ č. 5, ktorý privítal poslancov 
Mgr. Stanislava Ferenca a Ing. Ľudovíta Malagu, zapisovateľku VMČ PhDr. Moniku 
Bujňákovú, prítomných občanov a hostí. Privítal tiež Ing. Miroslava Širgela, povereného 
riadením oddelenia dopravy a životného prostredia MsÚ v Prešove, ktorý vystúpil s prezentáciou 
"Cestná infraštruktúra mesta Prešov". Ospravedlnil neúčasť pána poslanca Mgr. Miroslava 
Benka, PhD. z dôvodu služobnej cesty a tiež viceprimátora mesta Ing. Štefana Kužmu z dôvodu 
účasti na zasadnutí Mestskej rady v Prešove. 

K bodu 2. Prijímqnie občanova vYbavovanie ich požiadaviek: 

p. Vladimír Babin 
a) žiada upraviť a udržiavať okolité prostredie pri NKP Solivar, zapojiť do týchto úprav 

aktivačných pracovníkov; 
b) žiada odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ v Prešove o väčšiu a intenzívnejšiu 

propagáciu jedinečnej historickej pamiatky NKP Solivar ako jednej z pilierov rozvoja 
cestovného ruchu v meste. 

p. Filip Žulka 
a) žiada vrátiť linku MHD Č. 44 Solivar - Trojica a späť na pôvodnú trasu s pôvodnými 

odchodmi; 
b) žiada dočistiť rigol na ul. Banícka pred domom č. 8 - voda z kanála je zvedená priamo na 

cestu - a očistiť rigol pred domom Č. 3 - voda stojí na cestnej komunikácii. 

p. Helena Paľová 
a) 	 zaujímala sa o stav riešenia problémov s prístupovou cestnou komunikáciou na ulici Pod 

Debrami; 
b) 	 žiada zorganizovať stretnutie za účasti dotknutých vlastníkov, vedúceho majetko 

právneho oddelenia MsÚ v Prešove a poslancov VMČ s ciel'om doriešenia tohto 
problému. 
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p. Ľudovít Malaga 
a) žiada skrátiť retardéry na ul. Palackého (pri ezš sv. Gorazda) po obidvoch stranách cesty, 

aby mala voda kam pretekať; 
b) 	 žiada upraviť zosúvlÚúci sa svah pri Soľnom potoku na ul. Padlých hrdinov č. 8 z dôvodu 

havarijného stavu. 

p. Peter Bomba 
a) žiada o urýchlené riešenie havarijného stavu múru nad kaviarňou Samba caffe na Švábskej 

ulici. Z plochy cca 3x4 m tam spadla na schody, ktoré často využívajú obyvatelia sídliska, 
omietka o hrúbke cca 5 cm. Upozorňuje tiež na vrchný múr, kde sú umiestnené kontajnery 
na odpad, že môže spadnúť, pretože je podmočený vodou. Prílohu prikladáme. 

Požiadavka prof. PaedDr. Jana Kesselová. Švábska 78 -list zo dňa 26. 08. 2015 doručený 

do schránky predsedu VMČ: 

Opätovná požiadavka vo veci obnovy asfaltu medzi bytovým domom ul. Švábska 78 

a predajňou eBA na Švábskej ulici v Prešove; komunikácia je zvetraná a prašná. 


K bodu 3. Požiadavky a infOrmácie VMČ č. 5: 

Predseda VMC informoval prítomných občanov a hostí o odpovediach jednotlivých odborov 
mestského úradu zaslaných VMČ č. 5 na požiadavky občanov. 

Požiadavky a podnety VMC 
~ 

Č.S: 
- žiada zriadenie priechodu pre chodcov na ulici Solivarskej pri Kultúrnom dome PKO, 

Solivarská 80 (Divadlo Babadlo) z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti návštevníkov kultúrnych 
podujatí a najmä detí; 

- žiada opravu hlbokých výtlkov pred starým cintorínom na Zlatobanskej ulici smer ul. 

Tokajícka; 


- žiada o zaslanie informácie o majetkových pomeroch súboru domov na ul. Cipkárskej 

(spojnica s ul. Gápľovou), vrátane priekopy pozdÍž ul. Zlatobanskej, iužinierskych sieťach 
v tejto lokalite (kanalizácia, plyn, voda) - v lokalite žiadame vykonanie hlbkovej a dôslednej 
kontroly stavu a spôsobu odvádzania splaškovej vody; 

- poslednú tohoročnú kosbu parčíka a detského ihriska na ul. Zborovskej !konečná MHD!; 
- vyčistenie zastávok MHD ul. Lomnická a ul. Švábska (nové nátery, odstránenie plagátov); 
- požiadavka na Odbor strategického rozvoja - Oddelenie riadenia projektov vo veci 

zorganizovania pracovného stretnutia poslancov VMČ č. 5, riaditel'a Slovenského 
technického múzea v Košiciach a Občianskeho združenia Rákociho cesta za účelom 
prerokovania podania žiadosti na obnovu objektu NKP Solivar - Dielne z výzvy MK SR 
určenej na opravu tzv. torzáInej architektúry; 

K bodu 4. Stanoviská VMC 
~ 

č. 5: 

Zaujatie stanoviska VMC:: č. 5 - Ul. Solivarslqí - žiadost' o súhlas na podnájom 
Zn. Ml118117/2015 zo dňa 1o.s. 2015 

VMČ obdržal žiadosť nájomcu nebytových priestorov o.z. Prešovský spolok nepočujúcich so 
sídlom ul. Sibírska 30 o prevzatie ďalších občianskych združení "pod jednu strechu" 
v priestoroch na ul. Solivarská 2. VMC č. 5 zaujme stanovisko na októbrovom zasadnutí. 
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K bodu 5. Prezentácia - Cestná infraštruktúra mesta Prešov 

Ing. Miroslav Širgel, poverený riadením oddelenia dopravy a životného prostredia MsÚ 
v Prešove, vystúpil s prezentáciou "Cestná infraštruktúra mesta Prešov". Viceprintátor mesta Ing. 
Štefan Kužma, napriek avizovanej účasti sa z dôvodu zasadnutia mestskej rady ospravedlnil. 
V rámci prezentácie sa rozoberali aktuálne dopravné otázky na území VMČ č. 5, a to: výstavba 
diaľnice Dl, nedostavaná križovatka pri ZVL, obnova a rozšírenie ul. Solivarskej, zmena 
organizácie tranzitnej dopravy v Prešove, výstavba nových obytných štvrtí a ich vplyv na 
dopravu atď. Zo strany občanov sa pozornosť venovala najmä otázke ul. Kysuckej a obmedzenia 
dopravy na tejto ulici: 

pp. Vladimir Babin. Vladimir Lipka, Andrei DupaL Daniel Palisko požiadali o riešenie 
upokojenia dopravy na ul. Kysuckej; na základe diskusie s vedúcim oddelenia dopravy 
a životnébo prostredia zazneli tieto nlivrby: 

a) požiadavka na vyžiadanie stanoviska od KDI v Prešove na zjednosmernenie spodnej časti 
Kysuckej ulice; 

b) meranie rýchlosti automobilov prechOOzajúcich v úseku spodnej časti Kysuckej ulice 
v častejších intervaloch; 

c) vykonanie merania technických parametrov cestnej komunikácie spodnej časti ul. 
Kysuckej, vrátane chodníkov a nástrek stredovej čiary; 

d) požiadavka na obmedzenie premávky na Kysuckej ulici v nočných hodinIich, napriklad od 
22.00 do 6.00 a cez víkendy; 

e) zmena vodorovného dopravného značenia - "prešípkovanie" jazdných pruhov na 
križovatke ul. Solivarská I ul. Ann. Gen. Svobodu v smere zo Solivaru do mesta; 

t) 	 požiadavka na stretnutie s pracovníkmi Krajského dopravného inšpektorátu v Prešove vo 
veci riešenia dopravných problémov v Solivare. 

K bodu 6. Záver: 

Predseda VMČ č. 5 poďakoval všetkým prítomným za účasť a informoval, že najbližšie 
zasadnutie VMČ sa uskutoční dňa 5. októbra 2015 (pondelok) o 18,00 hod. v Kultúrnom 
zariadení PKO, ul. Švábska 27, Prešov (sídlisko Šváby) 

V Prešove dňa 8.09.2015 

'-	
, ,~ 

, 	 " 
Zapísal: PhDr. Monika Bujňáková, • ........
sekretár VMČ č. 5 --" 	 --"'} l 

/ 	 I 
/ / 	 ,~ Mgr. reter Krajňák,! 

predseda VMČ č.5 
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Peter Bomba Šváb ska ul. I Prevádzka kaviarne v bývalých garážach! 

Č.t. 0905 902 409 

Mesto Prešov 

Obvod: Solivar-Šváby 

v 

Ziadosť. 

Týmto žiadam mesto Prešov o urýchlené riešenie havárijného stavu múru nad 
kaviarňou Samba caffe na Švábskej ulici. Dnes tam spadla Omietka hrubá cca 5 cm z plochy 
cca 3x4 m na schody,ktoré sú často využivane občanmi sídliska Bolo len štastím,že v tej 
dobe tadiaľ nikto neprechádzal,alebo nesedel.../ako je známe,vysedávajú na nich bezdomovci 
a popíjajú/.Chcem upozorniť aj na vrchný múr,kde sú umiestnene kontajnery na odpad,že 
može spadnút,lebo je podmočený vodou. 

Viem že peňazí je málo,preto odporúčam lacnejšie riešenie: Z vrchu pri kontajneroch zaliať 
2cm špáry vzniknuté medzi asfaltom a múrikom tekutým asfaltom.Tým sa zabráni pretekaniu 
vody do múru. Na vonkajšiu stranu múru,ktorú vidno na fotke nalepiť styrodurové platne, 
sietka,lepidlo a hotovo. 

za kladné a hlavne rýchle riešenie ďakujem 

Peter Bomba č.t.0905902409 
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