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Rozdelenie požiadaviek zo zasadnutia VMČ č. 7 zo dňa 1. 10.2015
 

  

 
Požiadavka č. 138/7/2015 – vo veci osadenia spomaľovacích retardérov na Ul. Pod 
Šalgovíkom  
         p. MUDr. Michal Polician žiada o informáciu, ako sa pohli veci ohľadom osadenia 
spomaľovacích retardérov na Ul. Pod Šalgovíkom. Na zasadnutí VMČ č. 7 dňa 4. 6. 2015 
žiadal o pomoc poslancov o použitie finančných prostriedkov na realizáciu z rezervy VMČ 
č. 7, resp. aby jeho požiadavka bola prednesená a podporená poslancami na zasadnutí  
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov v mesiaci september 2015. Už viac ako 10 mesiacov 
od podania žiadosti čaká na odpoveď. Zároveň žiada odpoveď, či jeho požiadavka bola 
zaradená do plánu investičnej výstavby na rok 2016. Žiada o písomnú odpoveď od Odboru 
strategického rozvoja MsÚ, či osadenie spomaľovacích retardérov je zaradené do plánu 
investičnej výstavby na rok 2016. 
VMČ 7 žiada oboznámiť MUDr. Policiana so stavom riešenia jeho požiadavky, 
v nadväznosti na korešpondenciu k osadeniu spomaľovacích prahov (List Odboru dopravy... 
zo dňa 20.05.2015), najmä však v nadväznosti na závery Zápisnice z výberu staveniska zo 
dňa 25.05.2015, v ktorých sa vzhľadom na šírku ulice navrhuje riešiť iba vodorovné 
dopravné značenie. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Magdaléne Artimovej, vedúcej odboru 
strategického rozvoja. 
 
Požiadavka č. 139/7/2015 – vo veci osadenia 3 bodových zdrojov verejného osvetlenia 
na Ul. Labutej  

p. Štefan Lorko na zasadnutí VMČ č. 7 dňa 4. 6. 2015 požiadal o osadenie 3 
bodových zdrojov verejného osvetlenia na Ul. Labutej, pričom  do dnešného dňa nebolo 
zrealizované. Žiada o informáciu v akom štádiu je riešenie VO v danej lokalite. 
VMČ č. 7 opätovne žiada preveriť stav zabezpečenia prípravy realizácie VO na UL. 
Labutej. 
 

 



Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb. 
 
Požiadavka č.  140/7/2015 – vo veci vybudovania chodníka pre peších na Ul. 
Teriakovskej  
         p. Štefan Lorko žiada, aby sa na frekventovanej Ul. Teriakovskej riešilo vybudovanie 
chodníka pre peších a z dôvodu neprehľadnej zákruty a častých dopravných nehôd, či by 
nebolo možné osadiť dopravnú značku obmedzujúcu rýchlosť, resp. vybudovať 
spomaľovacie retardéry.  
VMČ č. 7 žiada, aby odbor strategického rozvoja MsÚ opätovne oslovil Prešovský 
samosprávny kraj a požiadal ho o  riešenie uvedeného úseku. O výsledku riešenia 
nebezpečného dopravného úseku a chodníka na ul. Teriakovskej žiada informovať VMČ č. 
7. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Magdaléne Artimovej, vedúcej odboru 
strategického rozvoja. 
 
Požiadavka č.  141/7/2015 – vo veci úpravu grafikonu MHD linky č. 22  
      Pp. Michal Futej, Martina Futejová žiadajú o zmenu a úpravu grafikonu MHD linky č. 
22 premávajúcej z/do miestnej časti Šalgovík, tak ako premávala do 1. 9. 2015 a to v čase 
odchodu o 6,30 h zo Šalgovíka, ľudia nestíhajú prípoj č. 34, ktorý má odchod zo zastávky 
Pod Šalgovíkom, požadujú náväznosť linky č. 22 na linku č. 34, v čase 7,20 h cestujú 
školopovinné deti do školy, pričom školy sú otvorené až od 7,40 h, žiadajú, aby linka č. 22 
premávala tak ako cez prázdniny s odchodom o 7,27 h. K požiadavke úprave grafikonu sa 
priklonil aj p. Štefan Lorko s tým, že manželka cestujúca z práce linkou č. 4 v čase 18,48 h 
nestíha taktiež prípoj do Šalgovíka,  žiada upraviť na pôvodný odchod linky č. 22. 
VMČ č. 7 žiada o úpravu grafikonu MHD linky č. 22. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb. 
 
Požiadavka č.  142/7/2015 – vo veci opravy chodníka a podchodu na Ul. Sibírska 25-27 
        Odpoveď na žiadosť o opravu chodníka a podchodu,  Ul. Sibírska 25-27 adresovaná 
Bytovému družstvu Prešov z odboru dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb 
MsÚ. 
 Stanovisko VMČ č. 7:   Berie na vedomie a žiada zabezpečiť stretnutie v teréne za účelom 
spresnenia opravy podľa žiadosti vlastníkov bytového domu a korešpondencie BD Prešov 
a mesta Prešov. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb. 
 
Požiadavka č.  143/7/2015 – vo veci  zmeny rozpočtu výdavkov z prostriedkov rezervy 
VMČ č. 7 v rámci investičnej výstavby 

VMČ č. 7 schvaľuje zmeny rozpočtu výdavkov z prostriedkov rezervy VMČ č. 7 na 
investičnú výstavbu na položkách: 

1/ Dlhý priečny spomaľovací prah na Sekčovskej ul., MHD pod kostolom v Šalgovíku 
(PD + realizácia)                             znížiť o 17 660,- € 

2/ Rozšírenie odstavnej plochy na ul. Sibírska 1 (2. etapa)   zvýšiť o 6 745,- € 
    a zaradenie položky investičnej výstavby do prípravy a realizácie v r. 2015 : 

      3/ Mestský park Sekčov, III. etapa, objekt: pešie spevnené plochy   10 915,- € 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Magdaléne Artimovej, vedúcej odboru 
strategického rozvoja. 



 
 
 


