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Rozdelenie požiadaviek zo zasadnutia VMČ č. 5 – zo dňa 5.10.2015
 

  

Požiadavka č. 181/5/15 – vo veci opravy nedostatkov na novom chodníku  
Pán Vladimír Rusinko žiada o opravu nedostatkov na novom chodníku pred svojim domom 
na ul. Solivarská 8  (vjazd do dvora, poklesnuté časti, naplavovanie zeminy z okolitého 
priestoru) a požaduje uplatnenie záruky na túto stavbu.    
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Magdaléne Artimovej, vedúcej odboru 
strategického rozvoja MsÚ. 

Požiadavka č. 182/5/15 – vo veci osadenia dopravnej značky 
Pán Vladimír Rusinko navrhuje umiestnenie - osadenie dopravnej  značky „Zákaz vjazdu 
cyklistov“ pozdĺž Solivarskej ulice, nakoľko po novom chodníku jazdia cyklisti veľkou 
rýchlosťou. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 183/5/15  
a)  vo veci zvodu vody na ulici Pri hati  
Pán Ctibor Kryl žiada o odvodnenie a odborne správne zvedenie vody na ulici Pri hati 19. 
 
b)  vo veci zvodu dažďovej vody na ulici Pri hati  
Pán Ctibor Kryl žiada o 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. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 184/5/15 
a) vo veci odstránenia opadanej omietky 
Pán Juraj Florek žiada o odstránenie opadanej omietky na schodoch pri pohostinstve Samba 
caffé na ul. Švábskej. 
 
b)  vo veci orezania a úpravy zelene 
Pán Juraj Florek žiada o orezanie 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/. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 185/5/15 – vo veci riešenia situácie s neprispôsobivými občanmi 
Pán Juraj Florek žiada  riešiť situáciu s občanmi dlhodobo sa zdržiavajúcimi pri zvonici na 
Šváboch, ktorí konzumujú alkohol a tento priestor neopúšťajú. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Mgr. Jánovi Andrejkovi – náčelníkovi Mestskej 
polície v Prešove. 
 
Požiadavka č. 186/5/15 – vo veci podania informácie o možnosti výsadby okrasných 
kríkov na majetku mesta 
Pán Štefan Gaboš žiada o informáciu, za akých podmienok je možné vykonať výsadbu 
kríkov a umiestniť okrasnú skalku, resp. záhon pred ich bytovým domom na pozemku mesta. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie JUDr. Miroslavovi Makarovi, vedúcemu odboru 
správy majetku MsÚ. 
 
Požiadavka č. 187/5/15 - vo veci nevhodného umiestnenia kurína 
Pán Miroslav Ptáček dal podnet vo veci nevhodného umiestnenia susedovho kurína 
a výbehu na hranici pozemku domu, kde je 40 sliepok; majiteľ obytného domu na ul. 
Važecká č. 1 odmietol požiadavku presunu na iné miesto, rovnako ako presunu hnojiska; do 
susedstva sa tak šíri smrad a hromadia sa hlodavce; žiada o pomoc pri riešení situácie. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Arch. Márii Čutkovej, vedúcej odboru  
územného plánovania a stavebného úradu MsÚ. 
 
Požiadavka č. 188/5/15  
a)  vo veci presunu retardéra  
Pán Miroslav Pekár žiada o presun retardéra zo spodnej časti ul. Kysuckej bližšie ku 
križovatke s ul. Soľnobanskou, ako bol pôvodný zámer. 
 
b)  vo veci zjednosmernenia Kysuckej ulice  
Pán Miroslav Pekár žiada o zjednosmernenie Kysuckej ulice resp. iné vhodné riešenie 
vzniknutej situácie na komunikácii, ktorá nespĺňa šírkové parametre pre obojsmernú 
premávku.  
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 189/5/15 – vo veci podania informácie o riešení zatekania záhrady 
Pani Margita Benková opätovne žiada o informáciu o vyriešení jej podnetu so susedom 
/zápisnica VMČ č. 5 z mesiaca august 2015, Požiadavka č. 148/5/15/, z ktorého pozemku 
zateká na jej záhradu, čo spôsobuje zamokrenie pivničných priestorov; zdrojom má byť 
vodovodná šachta.  
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Arch. Márii Čutkovej, vedúcej odboru  
územného plánovania a stavebného úradu MsÚ. 
 
Požiadavka č. 190/5/15 – vo veci zabezpečenia deratizácie  
Obyvatelia ul. Chalupkovej a Janáčkovej na sídlisku Šváby žiadajú vykonať deratizáciu na 
spojovacom chodníku medzi ul. Chalupkova a Janáčkova (peší chodník vo vlastníctve mesta 
Prešov) v oblasti kanalizačného príklopu, odkiaľ z 3 dier vychádzajú hlodavce, ktoré 
zamorujú okolité záhrady obytných priestorov (viď príloha).  
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
 
 



Požiadavka č. 191/5/15 – vo veci dokončenia chodníka na ul. Urxova 
VMČ č. 5 žiada dokončiť vybudovanie cca 20 m chodníka na ul. Urxova č. 19 (pred rodinným 
domom p. Saloku). 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Magdaléne Artimovej, vedúcej odboru 
strategického rozvoja MsÚ. 

Požiadavka č. 192/5/15 – vo veci orezania stromov na sídlisku Šváby 
VMČ č. 5 žiada orezať stromy nad parkoviskom pri Dorke (MŠ Lomnická) na sídlisku Šváby; 
zeleň bráni bezproblémovému parkovaniu vozidiel. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 193/5/15 – vo veci osadenia retardéra na ul. Royova 
VMČ č. 5 žiada umiestniť retardér pri podchode z ul. Royovej smerom k MŠ Važecká. 
Retardér je potrebné umiestniť čo najoptimálnejšie vzhľadom na bezpečnosť chodcov. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 194/5/15 
a)   vo veci demontáže a opravy futbalových bránok  
VMČ č. 5 žiada demontovať a opraviť futbalové bránky (zvariť a navariť držiaky na siete) na 
školskom ihrisku Základnej školy Lesnícka č. 1 (v spolupráci s riaditeľstvom ZŠ). 
 
b)   vo veci opravy zvesenej siete malého futbalového ihriska 
VMČ č. 5 žiada o opravu zvesenej ochrannej siete malého futbalového ihriska pri fare na ul. 
Solivarská  a omaľovanie futbalových bránok. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie riaditeľovi TSMP, a.s. 
 
Požiadavka č. 195/5/15 
a)    vo veci riešenia parkovania v okolí NKP Solivar 
VMČ č . 5 žiada MsÚ v Prešove, 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. 
 
b) vo veci zaslania stanoviska k umiestneniu oplotenia 
VMČ č. 5 žiada o stanovisko k umiestneniu oplotenia pri trafostanici v súvislosti s výstavbou 
nového polyfunkčného domu na ul. Solivarská.  
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Arch. Márii Čutkovej, vedúcej odboru 
územného plánovania a stavebného úradu MsÚ. 
 
Požiadavka č. 196/5/15 – vo veci prerozdelenia finančných prostriedkov z rezervy VMČ 
č. 5 – investičná výstavba 
VMČ č. 5 žiada prerozdeliť finančné prostriedky z rezervy VMČ č. 5 v časti investičná 
výstavba nasledovne: 
 
1. PD - cyklochodník Šváby - dokončenie (oproti pohostinstvu U Greka) - znížiť o  
    - 1 182,00 €  
2. Obnova futbalového ihriska Prešov - Solivar - znížiť o - 324,12 €  
3. Parkovisko Šváby - ul. Važecká - znížiť o - 559,23 €  
4. Bezbariérovy prechod ul. Arm. Gen. Svobodu - ul. Kraskova - znížiť o - 1 102,23 €  
5. PD - Kanalizácia Pri mlyne - Solivarská - znížiť o - 515,00 €  
6. PD - chodník ul. Solivarská (pri Kleopatre) - znížiť o - 18,00 €  
7. Zostatok rezervy VMČ č. 5 - znížiť o - 1 818,00 €  
 



8. Na vypracovanie odborného posudku premostenia Soľného potoka na ul. Švábskej    
   +1182,00 € 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Magdaléne Artimovej, vedúcej odboru 
strategického rozvoja MsÚ. 

Požiadavka č. 197/5/15 - vo veci presunu zostatku finančných prostriedkov z rezervy 
VMČ č. 5 – bežná údržba  
VMČ č. 5 žiada presunúť zostatok rezervy vo výške 4 336,58 € do Programu 7, Podprogram 
7.1 v členení: 
1. Oprava povrchu parkoviska na Námestí osloboditeľov; 
2. Zvodidlo na ul. Suvorovovej; 
3. Schodíky a zvodidlo ul. Švábska.     
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
 
 

 
STANOVISKÁ VMČ č. 5: 

1. 
M/118117/2015 zo dňa 10.8.2015 
VMČ č. 5 ponecháva rozhodnutie vo veci podnájmu pre Deaf Studio a Prešovskú asociáciu 
sluchovo postihnutých na správcu nebytových priestorov. 

– ul. Solivarská – žiadosť o súhlas na podnájom 

 
2. 
M/14060/2015 zo dňa 24.9.2015

VMČ č. 5 súhlasí s prenájmom trávnatej plochy (detského ihriska) parc. č. KNC 2861/107 na 
dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou. 

 - Ul. Švábska – žiadosť o prenájom resp. odkúpenie 
pozemku  

 
3. 
M/13870/2015 zo dňa 22.9.2015 
VMČ č. 5 žiada o predloženie Zmluvy o výpožičke č. 6101 na novembrové zasadnutie VMČ, 
kde zaujme stanovisko v predmetnej veci. 

– Ul. Košická – žiadosť o predĺženie doby výpožičky 

 
4. 
B/9037/2015/2 zo dňa 25.9.2015

VMČ č. 5 žiada na novembrové zasadnutie predložiť informáciu o šetrení vo veci 
nepovolených stavebných prácach na tomto objekte a ich právne vyriešenie a zároveň žiada 
o informáciu vo veci majetkových pomerov pod navrhovanou prístavbou. 

 - Stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie – 
Prístavba budovy obchodu a služieb, Švábska ul., Prešov    

 
 

 
 
PhDr. Monika Bujňáková 
Zapisovateľka VMČ č. 5 
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