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Vee 
Odpovcd' na poziadavku t 12117/15 - vo veci upra"" vstupov do bytoyYch domov na 
Karpatskej ul. 13, 14 a 15 

Va.zenY pan Tomko, 

ncr zilklade Vasej pOiiadavky vznesenej na zasadnuli VMC, ly kajllcej sa upravy 
vstupov do bytorych damov no Karpatskej uf. /3, 14 0/5 Vam davame nasledovne 
stanol'isko: 

Uvedenu poziadavku sme zaradi li do nasej evidencie investi ~nych poziadaviek, na 

zaklade ktorej budeme pripravovat' mivrh plAnu investi~ nej vystavby na rok 2016 s vyhl'adom 

na roky 2017 a 20 18. Postupnost' reali zacie jednotli rych stavieb zaradenych do evidencie 

bude vychadzat' z tinancnych mot nostl mesta Presov. 

V prfpade, ze Mestske zastupitel'stvo mesta Pre~ov schvali potrebne financne 

prostriedky, Oddelenie investicnej Cinnosti Mst; v Pre~ove zabezpeci projektovU 'pdpravu 

a na.<;ledne aj realizaciu stavebnych pnk. 

MESTO PRESOV 
MastskY urad II Pre!olle 

S pozdravom OOBOR STRA~E.~.!HO ROZVOJA 
030 VV;resov m 

Ing. Magdalena Artimova 
veduca odboru 

Na yed omie: 
1. lng. Stanis lav Kahanec, predseda VMC c. 7, poslanecka ~hrdnka 
2. MsU Presov - OVS, organizac! no- pravne odd. 
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Vee 

Vybavenie Doiiadaviek zo zasadnutia VMC c.7 - zo dna 2.7.2015 

Poiiadavka c. 12217/15 - vo veci doloienia k betonovemu chodniku zatravfiovacle 
tvarnice na karpatskej ulici 13. 14 a 15. 

Navrhovane riesenie dolozit' k betonovernu chodniku po celej jeho diike zatvravnovacie tvarnice, co 
by predstavovalo i vybudovanie novych obrubnikov je nad rarnec beznej udrzby. 
V pripade, ie VMC c.7 odsuhlasi predrnetnu zmenu a zaradi tento navrh medzi svoje priority, je 
potrebne poziadat' Odbor strategickeho rozvoja 0 spracovanie PD, so zamerom rozsirenia betonoveho 
chodnika k vytvoreniu novych parkovaclch rniest na realizaciu, 

Poiiadavka C. 123/7115 - vo veci detskeho ihriska za stankom zrnrzliny na Karpatskej 
ulici, 

Po prevereni evidencie v pasporte ihrisk v spolocnosti Technicke sluzby mesta Presov, a, s., asfaltova 
plocha za stankom zmrzliny je evidovane ako ihrisko pre sport. 

Poiiadavka c. 12517115 - vo veci stanovisk VMC c. 7 k odpovediarn na poiiadavky zo 
zasadnutia VMC. 

Po oznarneni poskodenia zariadenia na detskom ihrisku bola vykonana obhliadka a nasledne 
v mesiaci jul 2015 bola vykonana oprava smykacky na ihrisku Dumbierska 20 - 22 
prostrednictvom spravcu technickych zariadeni spolocnost'ou Technicke sluzby mesta Presov, a. s. 
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Vážený pán poslanec, 
odpovedám Vám na požiadavky občanov z VMČ č.7. 
 
 
Požiadavka č. 7/7/15 -vo veci riešenia prejazdu t'ažkých vozidiel cez Sekčovskú 
ulicu a Bažantiu ulicu. Bohuslav Lukáč, Bažantia, Prešov -upozornil na neznesiteľnú 
dopravnú situáciu na Šalgovíku, nakoľko cez Sekčovskú ulicu a Bažantiu ulicu jazdia 
t'ažké nákladné vozidlá a kamióny smerom na obec Teriakovce a žiada mesto o 
riešenie tohto stavu, napr. umiestnením vhodného dopravného značenia, ktorým sa 
týmto vozidlám zakáže vjazd, resp. o umiestnenie retardéru.  
Výbor žiada Mesto Prešov, aby v záujme dotknutých obyvateľov riešilo prejazd 
ťažkých voz.idiel cez Sekčovskú ulicu a Bažantiu ulicu s cieľom zlepšenia tejto 
dopravnej situácie umiestnenim vhodného dopravného značenia, resp. retard/ru.  
 
Odpoveď na požiadavku č.7 
 V roku 2012 mesto Prešov ako cestný správny orgán vydalo určenie 
dopravného značenia na zákaz vjazdu motorových vozidiel nad 3,5 t okrem 
dopravnej obsluhy na Sekčovskú ulicu. 
 
 
 

Požiadavka č. 15/7/15 − vo veci vybudovania dvojitého odbočovacieho pruhu 
doprava z Ul. arm. gen. Svobodu na Čergovskú ulicu. Bc. Tomáš Lichvár – na 
križovatke pri Bille – riešiť možnosť vybudovania dvojitého odbočovacieho pruhu 
doprava z Ul. arm. gen. Svobodu na Čergovskú ulicu.  
VMČ č. 7 žiada mesto, aby sa zaoberalo podnetmi a návrhmi Bc. Lichvára najmä k 
riešeniu odbočovacích nájazdových pruhov pre odbočovanie vpravo z ul. Arm. gen. 
Svobodu na križovatke pri BILLE a o výsledku a navrhovaných riešeniach 
informovalo Bc. Lichvára a VMČ 7.  
 
Odpoveď na požiadavku č.15 
 Na Vaše navrhované riešenie je potrebné spracovanie projektovej 
dokumentácie podložené dopravným prieskumom, ktorý preukáže 
opodstatnenosť prestavby križovatky. Zároveň je nutné zaradiť požiadavku do 
investičného plánu mesta a aj investičného plánu PSK, keďže uvedená cesta je 
v majetkovej správe PSK. 
 
Na vedomie: OSR - OIČ 
 

 

 

Požiadavka č. 17/7/15 − vo veci preverenia vydávania povolení na parkovanie pre 
ľudí so zdravotným postihnutím. Bc. Tomáš Lichvár – žiada preveriť vydávanie 
povolení na parkovanie pre ľudí so zdravotným postihnutím a navrhuje, aby 
povolenie bolo vydávané tým osobám, ktoré sú ťažko zdravotne postihnutí a zároveň 
sú vodičmi motorových vozidiel. Má podozrenie, že niektorí ľudia zneužívajú takéto 
vyhradené parkovacie miesta, hlavne tí, ktorí robia doprovod postihnutým občanom. 



 
Odpoveď na požiadavku č.17 
 Povolenia sú vydávané pre vozidlá, ktoré prepravujú osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím a niektorých prípadoch takéto vozidlá prepravujú 
osoby od 1 do  18 rokov, ktoré nevlastnia vodičský preukaz.  

 

 
Požiadavka č. 18/7/15 − vo veci namaľovania parkovacích čiar pre šikmé parkovanie 
motorových vozidiel.  
Magdaléna Kovaľová − žiada o možnosť na existujúcich parkovacích miestach 
svojpomocne namaľovať na obrubníky čiary pre šikmé parkovanie motorových 
vozidiel, aby vzniklo viac parkovacích miest.  
 
Odpoveď na požiadavku č.18 
  Na maľovanie vodorovného dopravného značenia je potrebné spracovať 
projekt odborne spôsobilou osobou, ktorý musí byť schválený KRPZ – KDI 
a následne môže byť cestným správnym orgánom vydané určenie dopravného 
značenia pre správcu miestnej komunikácie. 
 
 
 
Požiadavka č. 19/7/15 − vo veci riešenia odbočovania z ulice Arm. gen. Svobodu na 
Šrobárovu ulicu smerom príchodu zo strany Ľubotíc.  
Magdaléna Kovaľová − je problém so zhustenou dopravou, hlavne v čase rannej a 
popoludňajšej dopravnej špičky, v dôsledku čoho je zložité až nemožné odbočiť z 
ulice Arm. gen. Svobodu na Šrobárovu ulicu smerom príchodu zo strany Ľubotíc. Ing. 
Kahanec – opakovane žiada zaradiť rekonštrukciu 3 kritických križovatiek 
Jurkovičova – Arm. gen. Svobodu, Exnárova – Arm. gen. Svobodu, Vihorlatská – 
Arm. gen. Svobodu do plánu investičnej výstavby, schváliť finančné prostriedky a 
spracovať projektovú dokumentáciu. Takisto je potrebné urgentne riešiť tranzitnú 
dopravu cez sídlisko Sekčov, aby čím skôr bol odbremenený najmä od ťažkej 
nákladnej tranzitnej dopravy.  
VMČ č. 7 žiada mesto o prehodnotenie podnetu p. Kovaľovej riešenia 
predmetnej kritickej križovatky, na ktorej dennodenne dochádza ku kritickým 
dopravným situáciám pri súčasnom odbočovaní protiidúcich vozidiel vľavo a 
informáciu o navrhovaných riešeniach.  
 
Odpoveď na požiadavku č.19 
 Mesto Prešov má spracovanú technickú štúdiu rekonštrukcie križovatky 
A.G.Svobodu – Šrobárova – Pod Táborom. Je ale nutné zaradiť požiadavku do 
investičného plánu mesta a aj investičného plánu PSK, keďže uvedená cesta je 
v majetkovej správe PSK. 
 
Na vedomie: OSR - OIČ 
 
 
 
 



Požiadavka č. 20/7/15 − vo veci prepojenia sídliska Sekčov s Ľuboticami.  
Magdaléna Kovaľová − žiada o informáciu, či sa bude realizovať prepojenie sídliska 
Sekčov s Ľuboticami peším chodníkom. Ing. Kahanec – na základe viackrát 
vznesených požiadaviek na zasadnutiach VMČ, podľa jemu dostupných informácií sa 
má vyvolať stretnutie so zástupcami obce Ľubotice o vyriešení tejto otázky.  
 
Odpoveď na požiadavku č.20 
 Áno s prepojením Ľubotíc a Prešova sa počíta a je to zadefinované aj 
v územnom pláne obce Ľubotice.  
 
 
 
Požiadavka č. 22/7/15 − vo veci riešenia chovu domácich zvierat VZN.  
Ing. Pavol Ferenc − požaduje riešiť Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov 
chov domácich hospodárskych zvierat, s obmedzením, alebo ich úplným zákazom, z 
titulu znečisťovania ovzdušia, smradu a hlučnosti. Iné mestá majú takéto VZN a 
mesto Prešov by sa týmto malo zaoberať a schváliť záväzné nariadenie. Ing. 
Kahanec - k VZN o chove hospodárskych zvierat sa musia vyjadriť odborné útvary 
mesta.  
 
Odpoveď na požiadavku č.22 
 Mesto Prešov malo už  v roku 1995 Všeobecné záväzné nariadenie mesta 
č. 55/1995 o chove a držaní zvierat na území mesta. Toto    všeobecne záväzné 
nariadenie však bolo napadnuté prokurátorom, ktorý požiadal mesto, aby vo 
všeobecne záväznom nariadení ukladalo len povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo 
zákona.    Z toho dôvodu Mesto Prešov vydalo nové  Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta č. 15/2013 o niektorých podmienkach držania psov, ktoré už 
pojednáva len o chove psov na území mesta a preto nemôže zasahovať do 
chovu ostatných zvierat v meste.    Mesto Prešov nemôže prijímať nariadenia, 
na ktoré neexistuje príslušný zákon. Chov zvierat je v plnej kompetencii 
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov so sídlom v Prešove pre 
územný obvod okresov Prešov a  Sabinov a porušovania iných hygienických 
noriem je v kompetencii Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so 
sídlom na Hollého ulici v Prešove. Úlohy týchto špeciálnych orgánov štátnej 
správy nemôže plniť mesto vo VZN. Každý občan má okrem toho právo obrátiť 
sa v takýchto prípadoch aj na súd, a využiť Občiansky zákonník, ktorý priamo 
rieši aj problémy znečisťovania ovzdušia a hlučnosti.    Iné mestá majú takéto 
VZN asi len preto, že nikto z týchto miest ešte nepodal na prokuratúru podnet 
na prešetrenie zákonnosti takého VZN. 

 
 

Požiadavka č. 23/7/15 − vo veci problémových výjazdov z dvorov na Sekčovskej 
ulici a orezania vzrástlych kríkov a stromov. Ing. Pavol Ferenc − ďalším problémom 
je výjazd z dvorov na Sekčovskej ulici pre zhustenú dopravu a vysadené kríky, ktoré 
bránia vo výhľade. Ing. Kahanec − navrhuje zaoberať sa aj možnosťou riešiť inú 
príjazdovú komunikáciu do Šalgovíka. Výsadbu stromov plánovať a kontrolovať tak, 



aby nebránili pri dopravných výjazdoch a vjazdoch. V rámci MČ žiada najmä pri 
križovatkách orezať vzrastlé kríky a stromy tak, aby nebránili vo výhľade vodičom 
motorových vozidiel.  
 
Odpoveď na požiadavku č.23 
 Momentálne mesto Prešov neuvažuje o inej príjazdovej komunikácii do 
Šalgovíka. Čo sa týka orezu a výsadby zelene, tak Vašu požiadavku v kópii 
preposielame oddeleniu komunálnych služieb a SOU. 
 
Na vedomie: OKSaSOU 
 

 

Požiadavka č. 25/7/15 − vo veci bezplatného parkovania motorových vozidiel 
majiteľom pred svojou nehnuteľnosťou. Ing. Pavol Ferenc − čo sa týka parkovísk v 
centre mesta, navrhuje zaoberať sa možnosťou parkovania motorových vozidiel 
majiteľom pred svojou nehnuteľnosťou bezplatne, nakoľko tento riadne platí dane 
mestu.  
 

Odpoveď na požiadavku č.25 

 Momentálne mesto Prešov pripravuje koncepciu riešenia statickej 
dopravy, ktorá Vami spomínaný problém bude riešiť, kde budú preferovaný pri 
parkovaní rezidenti s trvalým pobytom v dannej zóne. 

 

 

Požiadavka č. 36/7/15 − vo veci stanoviska VMČ č. 7 k presunu kamiónovej dopravy 
zo sídliska Sekčov. List Sekcie stavebného úradu a urbanistiky, oddelenia dopravy, 
energetiky a životného prostredia – Odpoveď na požiadavku č. 134/7/14 vo veci 
informácie k presunu kamiónovej dopravy zo sídliska Sekčov. VMČ berie na vedomie 
a opätovne žiada mesto, aby tranzitnú dopravu nepresmerovalo v zmysle požiadavky 
mesta v roku 2010 adresovanej na Ministerstvo dopravy SR cez najhustejšie 
obývané a najväčšie sídlisko Sekčov! Dôvodmi sú najmä bezpečnosť detí a starších 
ľudí, ktorí musia pri cestovaní MHD prechádzať cez nebezpečnú a husto 
frekventovanú 4-prúdovú cestu Arm. gen. Svobodu a boli uvádzané v doterajších 
stanoviskách VMČ č. 7.  
 
Odpoveď na požiadavku č.36 
 

Áno, máte pravdu, v najbližších dňoch dôjde k prekategorizovaniu ulice 
A.G. Svobodu z cesty III. triedy na cestu I. triedy. Je to nevyhnutné kvôli 
investičnej akcii rekonštrukcie križovatky A.G. Svobodu – Rusínska – 
L.Novomestského, ktorú bude realizovať Slovenská správa ciest /SSC/ a bez 
majetkovej správy by ju nemohla zrealizovať. Čo sa týka tranzitu dopravy, 
nemyslím, že by sa mal zásadným spôsobom zmeniť, skôr sa zmení na 



miestnej komunikácii A.G. Svobodu, kde uvažujeme so zákazom vjazdu pre 
ťažkú automobilovú dopravu.   

Bezpečnosti chodcov venujeme veľkú pozornosť, ale momentálne 
neevidujeme zvýšenú nehodovosť na dannom úseku. Ak by sa po 
prekategorizovaní cesty prudko zmenila intenzita dopravy, tak sa samozrejme 
budeme zaoberať spolu so SSC Vami uvedeným problémom. 
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