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Mesto Prešov 

z Á P I S NIC A č. 11- 5/2015 

z 11. zasadnutia Výboru mestskej časti Č. 5 Solivar - Sol'ná Baňa - Šváby, 


ktoré sa konalo dňa 2. novembra 2015 (pondelok) 


Prítoml/l: podľa prezenčnej listiny ~l ~'~KI I, Ký úrad 'r "'c 2 
Čas kOI/aI/ia: 18.00 h - 20,30 h 

I "'ÍI' 'r J . <f[:!i nul'" ".t..· VYI;1'l 
Miesto kOI/aI/ia: Kultúrny dom PKO, Solivarská ul. č. O,Frešov - -Sohv 	 IZ.,\ 101. 

- 2015 ulcle) la, O,!lo: - 6 - 11 i~7b 
Program: 1. Otvorenie a privítanie hostí 

2. Prijímanie občanov a vybavovanie i \l,~adaviek ., •..• ,. 
3. Požiadavky a informácie VMČ č. 5 E,;don!n!/l.I.doslDj pofty; 
4. Stanoviská VMČ Č. 5 
5. Záver 

K bodu l. Otvorenie a privítanie hostí: 

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

PaedDr. Miroslava Benka, MB A, Ing. Ľudovíta Malagu, Mgr. Stanislava Ferenca a 

zapisovateľku VMČ PhDr. Moniku Bujňákovú, pritomných občanov a hostí. 


K bodu 2. Prijímanie občanova vybavovanie ich požiadaviek: 

. Jaroslav Ruttka tovkách na 
ul. Lesnícka, ktorí sa zúčastnili zasadnutia VMC po predchádzajúcich kontrolách 
parkovania príslušníkmi Mestskej polície v Prešove pred ich bytovými domami; 
prítomní občania tlmočili nespokojnosť s kontrolami zameranými na parkovanie 
automobilov na trávnatých plochách a vyslovili svoje požiadavky: 
a) žiada o zmenu regulatívu v územnom pláne mesta, a to zmeniť trávnatú plochu pred 

bytovkami (súbor štyroch bytoviek pri fare na ulici Lesnicka) na odstavnú plochu s cieľom 
zabezpečenia parkovacích miest pre obyvateľov uvedených bytoviek; 

b) žiada o vypracovanie štúdie na vybudovanie odstavných plôch určených na parkovanie; 
c) žiada mestskú políciu o zhovievavosť pri zisteni, resp. pri nahláseni, že obyvatelia danej 

ulice parkujú na trávnatej ploche, pretože iné miesto na parkovanie nemajú; 

d) žiada vyčistiť priestor Lesnickej ul. a okolia od opadaného lístia; 

e) žiada o urgentné riešenie osvetlenia bytoviek na ul. Lesnicka 30 a ďalších vchodov. 


p. Alžbeta Baranová 
a) 	 žiada o vyčistenie priekopy na ul. Soľnobanská (smer Teriakovce), pretože súčasný stav 

má zlý vplyv na kvalitu vody v studni; blízko ich domu na protiľahlom svahu dochádza 
k priesakom soľanky z vrtov, pričom žiada o riešenie vmiknutého stavu; 

b) 	 žiada o možnosť napojenia dvoch domov na konci Soľnobanskej ulice (rodina Baranová 
rodina Demeterová,) na vodovod a pripojenie sa ku kanalizácii; 

c) žiada o osvetlenie konca ul. Soľnobanskej pri svojom dome; 

p. Juraj Florek 
a) 	 žiada informáciu o stave pripravy a časovom harmonograme realizácie cykloželezničky na 

Sigord. 
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K bodu 3. Požiadavky a informácie VMČč • 5: 

Predseda VMČ infonnoval pritorrmých občanov a hostí o odpovediach jednotli vých odborov 
mestského úradu zaslaných VMČ Č. 5 na požiadavky občanov. 

Požiadavky a podnety VMC
v 

č.5: 

- žiada zaradit' do Plánu investičných akcii mesta Prešov na rok 2016 tieto stavby: 
ll) Cyklochodnik Šváby (dokončenie) - úsek oproti pobostinstvu Grek; 
b) Chodník uL Solivarská - pri bj-valej Plete; 
c) Chodnik a cyklochodnik s VO - Solivarská uL -I. etapa - prepojenie so stanicou. 

- žiada riešiť otázku zápachu na ul. Zborovská 1, ktorý spôsobujú zvieratá žijúce v oplotenom 
priestore pri objekte Četerní na pozemku vo vlastníctve STM Košice; 

. umiestniť v zákrute pri rekonštruovanom sklade soli pozdiž ul. Solivarskej vhodné zábradlie; 
- žiada orezať strom oproti domu na Solivarskej 3 - svetelný zdroj je obrastený zeleňou; 
- žiada dokončenie údržby prícestného rigolu na ul. Banickej Ikopcovitá časť/; 
. žiada Oddelenie komunálnych služieb o zabezpečenie vianočnej výzdoby na území VMČ Č. 5 

s osadením vianočného stromčeka na sídlisku Šváby a výzdobu vianočných stromov v Solivare 
a Soľnej Bani; 

- žiada Oddelenie komunálnych služieb, aby v spolupráci s STM v Košiciach, Technick)mi 
službami mesta Prešov, a.S. a spoločnosťou O.S.V.O. comp.,a.s. vybralo a zabezpečilo osadenie 
stojanu /podzemnú pätku! pre inštaláciu vianočného stromčeka na Námestí osloboditeľov pred 
objektom Skladu soli; hľadať riešenie pre vianočnú výzdobu už v roku 2015; 

- opravu priklopu a zamedzenie vtekania vody do šachty na opravovanej komunikácii pred 
bytovým domom ul. Solivarská 35; príklop pri prejazde áut búcha, nakoľko nedolieha; 

- žiadost' o výsadbu zelene na ul. Švábskej (požiadavka p. Jackaninovej); 
- žiada Oddelenie dopravy a životného prostredia, aby v spolupráci so Správou a údržbou ciest 

PSK zabezpečilo na ul. Solivarskej Č. &0 pred Divadlom Babadlo inštaláciu prechodu pre 

chodcov z dôvodu bezpečnosti návštevníkov divadla a najmä detí; je potrebné vydať určenie 


dopravného značenia cestným správnym orgánom tejto cesty; 

- žiada skontrolovať kvalitu panelového chodníka pozdÍž ul. Solivarskej a odrezanie roxorov 
trčiacich na chodníku (poškodený povrch chodníka); 

- žiada Odbor úzerrmého plánovania a stavebného úradu, aby zvolal pracovné rokovanie na ul. 
Smetanova Č. 2 pred Súkromnon školou ELBA, za účasti zástupcov Oddelenia mestského 
majetku a Oddelenia dopravy a životného prostredia vo veci výstavby odstavných plôch pozdÍž 
ulice Smetanova v zmysle požiadavky uvedenej v Zápisnici Č. 7 - 5/2015 zo dňa 6. júla 
2015 - Požiadavky a podnety VMČ č.5 - bod!), na ktorú VMČ neobdržal odpoved'; 

- žiada Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb o zaslanie nedoručených 
odpovedí na požiadavky týkajúce sa dopravy zo zasadnutí VMČ od januára 2015; 

- žiada infonnáciu o výsledku konania uskutočneného dňa 21.10.2015 vo veci: zmena účelu 
využitia nebytových priestorov - verejných WC na budovu obchodu a služieb (ul. Švábska) 
list č. 812015/760-Se zo dňa 5.10.2015. 
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K bodu 4. Stanoviská VMČ č. 5: 

Zaujatie stanoviska VMČ č. 5 - ul. Košická::-: žiadosťo predÍženie doby výpožičky Zn. 

M/13870/2015 zo dňa 22.9.2015 

VMČ č, 5 neodpolÚča predlženie doby výpožičky pre OZ Srdcom pre zvieratá. 

Za: O; Proti: O, Zdržali sa: 4; Nehlasoval: O 


Zaujatie stanoviska VMČ Č.S - k návrhu VZN o určeni pravidiel času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na územi mesta Prešov 

.. VMČ č, 5 navrhuje pri určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na územi mesta Prešov zohľadniť pri vybraných prevádzkach prevádzkové časy 
pre zimné a letné obdobie osobitne (ak to dovoľuje zákon); 

.. VMČ č. 5 navrhuje zjednotiť prevádzkový čas v herniach s prevádzkovým časom 
zariadení obchodu a služieb; 

.. VMČ č, 5 žiada pri predkladaní návrhu VZN priložiť vypracovanú právnu analýzu 
problematiky. 

Zaujatie stanoviska VMČ Č! 5 - ul. Sorná - maietkoprávne usporiadanie časti pozemku 
požiadavka M/15236/2015 zo dňa 28.10.2015 

VMC Č. 5 zaujme stanovisko na decembrovom zasadnutí VMČ č.5. 


Zaujatie stanoviska VMČ č. 5 - ul. Valkovská - žiadost' o odkúpenie pozemku parc. č. 

KNE 2314/242 - ožiadavka M/15759/2015 zo dňa 27.10.2015 

VMC Č. 5 zaujme stanovisko na decembrovom zasadnutí VM č.5. 


Zaujatie stanoviska VMČ č. 5 k odkúpeniu pozemku parcely č. KNC 3190/4, !Lú. Solivar, 

lokalita ul. Smetanova - požiadavka M/I0159/2015 zo dňa 16.7,2015 

VMČ č, 5 obdržal doplňujúce infonnácie oddelenia územného plánovania a oddelenia dopravy a 

zaujme stanovisko na decembrovom zasadnutí VMC č.5. 


K bodu 5, Záver: 

Predseda VMČ č. 5 poďakoval všetkým prítomným za účasť a infonnoval, že najbližšie 
zasadnutie VMČ sa uskutoční dňa 7, decembra 2015 (pondelok) o 18,00 hod. v Kultúrnom 
zariadení PKO, ul. Švábska 27, Prešov (sídlisko Šváby) 

V Prešove dňa 2.11.2015 

Zapísal: PhDr. Monika Bujňáková 
sekretár VMČ Č. 5 

Mgr. Peter Krajňák, v. r. 
predseda VMČ Č.S 
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