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Mesto Prešov 

z Á P I S NIC A č. 9 - 5/2015 

z 10. zasadnutia Výboru mestskej časti č. 5 Solivar - Sol'ná Baňa - Šváby, 


ktoré sa konalo dňa 5. októbra 2015 (pondelok) 


MESTO ľll.Ei;OV ~kyiJrililv Plesov 2 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny CI,'., .,IIU: ci (1'.:J I~'QI"' . ,,,Iu 'It 
12n,. I lulČas konania: 18.00 h - 20.15 h 

Miesto konania: Zariadenie PKO, Švábska č. 27, Pr I 
l Z-IO- 2015 

" ,
Program: l . Otvorenie a privitanie hostí 

2. Prijímanie občanova vybavovaní\,L"KlR"!*lzlaoavJeK'í'G.--1J y .... " fC r .r ( 

3. 	Požiadavky a informácie VMČ č. " 
4. 	Stanoviská VMČ Č. 5 
5. Záver 

K bodu 1. Otvorenie a privítanie hostí: 

Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Peter Krajňák, predseda VMČ č. 5, ktorý privítal poslancov 

PaedDr. Miroslava Benka, MBA, Mgr. Stanislava Ferenca a Ing. Ľudovíta Malagu, prítomných 

občanov a hostí. 


K bodu 2. Prijímanie občanova vybavovanie ich pOŽiadaviek: 

p. František Rusinko s manželkou 
a) 	 žiada o opravu závad na novom chodníku pred svojim domom (vjazd do dvora, poklesnuté 

časti, naplavovanie zeminy z okolitého priestoru) a požaduje uplatnenie záruky na túto 
stavbu. 

b) 	 upozornil, že po novom chodníku pozdÍž Solivarskej ulice jazdia cyklisti veľkou 
rýchlosťou a nie je to cyklistický chodník, preto navrhuje umiestnenie- osadenie dopravnej 
značky "Zákaz vjazdu cyklistov". 

p. Ctibor Kryl 
a) upozornil na stále pretrvávajúcu situáciu so zatekaním jeho záhrady z ulice nad jeho 

záhradou, preto žiada o odvodnenie a odborne správne zvedenie vody na ulici; 
b) 	 žiada o kontrolu a riešenie pretrvávajúcej situácie s dažďovými zvodmi na ul. Pri hati, kde 

dochádza k zaplavovaniu ciest zo súkromných domov; žiada MsÚ o kontrolu stavu 
a vyzvanie občanov, aby zmenili systém odvádzania dažďových vôd. 

p. Juraj Florek 
a) žiada o odstránenie opadanej omietky na schodoch pri pohostinstve Samba caffé na ul. 

Švábskej. 
b) žiada riešenit' situáciu s občanmi dlhodobo sa zdržiavajúcimi pri zvonici na Šváboch, 

ktorí konzumujú alkohol a tento priestor neopúšťajú. 
c) 	 žiada o orez a úpravu zelene zasahujúcej do cyklochodníka na Šváboch a na sídlisku 

Sekčov (ruža pri zastávke MHD Pavla Horova) a o vyznačenie piktogramov na teleso 
cyklochodníka- zákaz pohybu chodcov /preškrtnutý chodec!. 

F -	 MsÚ/SP-O 1/26/1 



0001 
, v Sl 

VYBOR V MESTSKEJ CASTI č. 5~ 
Mesto PU'.'mv..~__ ____________________________________ b-____~~ 

p. Štefan Gaboš 
požiadal o informáciu, za akých podmienok je možné vykonať výsadbu krikov a umiestniť 
okrasnú skalku, resp. záhon pred ich bytovým domom na pozemku mesta. 

p. Miroslav Ptáček 
a)dal podnet vo veci nevhodného umiestnenia susedovho kurina a výbehu na hranici pozemku 

domu, kde je 40 sliepok; majitel' obytného domu na ul. Važecká Č. I odmietol požiadavku 
presunu na iné miesto, rovnako ako presunu hnojiska; do susedstva sa tak šíri smrad 
a hromadia sa hlodavce; žiada o pomoc pri riešeni situácie. 

p. Miroslav Pekár 

a) žiada o presun retardéra zo spodnej časti ul. Kysuckej bližšie ku križovatke s uL 


Soľnobanskou ako bol pôvodný zámer; 

a) 	 upozornil na problém parkovania pred rodinným domom na ul. Kysucká č. l, kde 

potrebuje odstaviť auto avšak je kontrolovaný prislušníkmi mestskej polície; žiada 
o 2;jednosmemenie ulice resp. iné vhodné riešenie vzniknutej situácie na komunikácii, 
ktorá nespíňa šírkové parametre pre obojsmernú premávku. 

p. Margita Benková 
a) opätovne žiada o informáciu o vyriešení jej podnetu so susedom /zápisnica VMČ č. 5 

z mesiaca augus12015/, z ktorého pozemku zateká na jej záhradu, čo spôsobuje zamokrenie 
pivničných priestorov; zdrojom má byť vodovodná šachta. 

K bodu 3. PoŽiadavky a informácie VMČ č. 5: 

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

Požiadavky a podnety VMČ č. 5: 

- na ul. Urxova dokončiť cca 20 metrov chodníka (pred rodinným domom p. Saloku); 

- orezal' stromy nad parkoviskom pri Dorke (MŠ Lomnická) na sídlisku Šváby; zeleň bráni 


bezproblémovému zaparkovaniu vozidiel; 
- pri podchode z ul. Royovej v smere k MŠ Važecká umiestniť retardér nakol'ko sa 


v blízkosti nachádza chodník; retardér treba umiestniť čo najoptimálnejšie vzhľadom na 

bezpečnosť chodcov; 


- požiadavky na Technické služby mesta Prešov a.s.: 
l, aby v spolupráci s naditel'stvom Základnej školy Lesnícka Č. l boli demontované a opravené 
futbalové bránky na školskom ihrisku (zvarenie a navarenie držiakov na siete). 
2, oprava zvesenej ochrannej siete malého futbalového ihriska pri fare na ul. Solivarská 
a omal'ovanie futbalových bránok; 

- VMČ č. 5 žiada Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, aby vyzvalo 
Slovenské technické múzeum v Košiciach vo veci riešenia parkovania v okolí NKP Solivar 
a pred obnoveným soľným skladom na Námestí osloboditeľov; žiada o stanovisko k riešeniu 
parkovania na území NKP vrátane zabezpečenia parkovania autobusov; 

. žiada o stanovisko Odbor územného plánovania vo veci nového polyfunkčného domu na ul. 

Solivarská - stanovisko k umiestneniu oplotenia pri trafostanici. 
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K bodu 4. Stanoviská VMČ č. 5: 

Zaujatie stanoviska VMČ č. 5 - Ul. Solivarská - žiadost' o súhlas na podnájom 

Zn. M/11811712015 zo dňa 10.8. 2015 

VMČ č. S ponecháva rozhodnutie vo veci podnájmu pre Deaf Studio a Prešovskú asociáciu 

sluchovo postihnutých na správcu nebytových priestorov. 

Za: 4; Proti: O; Zdržal sa: 0, Nehlasoval: ° 

Zaujatie stanoviska VMČ č. 5 - Ul. Švábska - žiadost' o prenájom resp. odkúpenie 

pozemku Zn. Ml14060/2015 zo dňa 24.9.2015 

VMČ Č. 5 súhlaSÍ s prenájmom trávnatej plochy (detského ihriska) parc. Č. K."lC 28611107 na 

dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou. 

Za: 3; Proti: O; Zdržal sa: O, Nehlasoval: O 


Zauiatie stanoviska VMČ č. 5 - Ul. Košická - žiadost' o prcdÍžcnie doby výpožičky 

Zn. Ml1387012015 zo dňa 22.9.2015 

VMC č.5 žiada o predloženie Zmluvy o výpožičke Č. 6101 na novembrové zasadnutie VMČ, kde 

zaujme stanovisko v predmetnej veci. 

Za: 3; Proti: O; Zdržal sa: O, Nehlasoval: ° 

Stanovisko k dokumentácíi pre stavebné povolenie - Prístavba budovy obchodu II služieb, 

Švábska ul., Prešov Zn. B/9037/2015/2 zo dňa 25.9.2015 

VMé č.5 žiada na novembrové zasadnutie predložiť infonnáciu o šetrellÍ vo vecí nepovolených 

stavebných prácach na tomto objekte a ich právne vyriešenie a zároveň žiada o infonnáciu vo 

veci majetkových pomerov pod navrhovanou prístavbou. 

Za: 3; Proti: O; Zdržal sa: O, Nehlasoval: ° 

Prerozdelenie rezervy VMČ č. 5 

Program 9: Strategický rozvoj 
Podprogram 9.3: 091 700 REZERVA pre rozdelenie podi'a potrieb 'VMČ - investičná 
výstavba: 
l. PD - cyklochodník Šváby - dokončenie (oproti pohostinstvu U Greka) - znížiť o - l 182,00 € 
2. Obnova futbalového ihriska Prešov· Solivar· zllÍžiť 0- 324,12 € 
3. Parkovisko Šváby - ul. Važecká - znížiť 0- 559,23 € 
4. Bezbariérovy prechod uL Arm. Gen. Svobodu - ul. Kraskova - znížiť o - J 102,23 € 
5. PD - Kanalizácia Pri mlyne· Solivarská - zuížiť 0- 515,00 € 
6. PD - chodník ul. Solivarská (pri Kleopatre) - znížiť 0- 18,00 € 
7. Zostatok rezervy VMČ Č. 5 - znížiť o J 818,00 € 
8. Na vypracovanie odborného posudku premostenia Sol'ného potoka na ul. Švábskej +1182,00 e 

Zostatok rezervy vo výške 4 336.58 € VMé presúva na položku: 

Program 7: Všeobecne prospešné služby 

Podprogram 7.1: 0451 635006 Údržba fl,fK, ciest a chodníkov - bežná údržba v členení: 

l, Oprava povrchu parkoviska na Námestí osJoboditel'ov; 

2, Zvodidlo na ul. Suvorovovej; 

3, Schodíky a zvodidlo ul. Švábska. 
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Mesto Prešov 

K bodu 5. Záver: 

Predseda VMC Č. 5 poďakoval všetkým prítomným za účasť a informoval, že najbližšie 

zasadnutie VMČ sa uskutoční dňa 2. novembra 2015 (pondelok) o 18,00 hod. v Kultúrnom 

zariadení PKO, ul. Solivarská 80, Prešov - Solivar. 


V Prešove dňa 9.10.2015 

Zapísal: Mgr. Stanislav Ferenc 

Mgr. Peter Krajňák v.r. 
predseda VMČ č.5 

F - MsÚ/SP-01126/1 
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