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Požiadavky zo zasadnutia VMČ č. 5 – zo dňa 2.11.2015
 

  

Požiadavka č. 198/5/15 – vo veci nespokojnosti občanov bývajúcich na Lesníckej č. 30 
(súbor štyroch bytových domov pri fare) s kontrolami príslušníkov Mestskej polície 
v Prešove zameranými na parkovanie automobilov na trávnatých plochách 
nachádzajúcich sa pred ich bytovými domami 
Páni Jaroslav Ruttkay a Ľuboš Hajtinger, ako zástupcovia občanov prítomných na zasadnutí 
VMČ, žiadajú mestskú políciu o zhovievavosť  pri zistení, resp. pri nahlásení, že obyvatelia 
danej lokality parkujú na trávnatej ploche, pretože iné miesto na parkovanie nemajú. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Mgr. Jánovi Andrejkovi – náčelníkovi Mestskej 
polície v Prešove. 
 
Požiadavka č. 199/5/2015 – vo veci zmeny regulatívu v územnom pláne mesta 
Páni Jaroslav Ruttkay a Ľuboš Hajtinger, ako zástupcovia občanov žijúcich v súbore 
bytových domov pri fare na Lesníckej č. 30 a prítomných na zasadnutí VMČ, žiadajú 
o zmenu regulatívu v územnom pláne mesta, a to zmeniť trávnatú plochu pred ich bytovými 
domami  na odstavnú plochu s cieľom  zabezpečenia parkovacích miest pre obyvateľov 
uvedených bytoviek. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Arch. Márii Čutkovej, vedúcej odboru  
územného plánovania a stavebného úradu MsÚ. 
 
Požiadavka č. 200/5/2015 – vo veci vypracovania štúdie na vybudovanie odstavných 
plôch určených na parkovanie 
Páni Jaroslav Ruttkay a Ľuboš Hajtinger, ako zástupcovia občanov žijúcich v súbore 
bytových domov pri fare na Lesníckej č. 30  a prítomných na zasadnutí VMČ, žiadajú 
o vypracovanie štúdie na vybudovanie odstavných plôch pred ich bytovkami určených na 
parkovanie.  
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Arch. Márii Čutkovej, vedúcej odboru  
územného plánovania a stavebného úradu MsÚ. 
 
Požiadavka č. 201/5/2015 – vo veci vyčistenia Lesníckej ulice od opadaného lístia 
Páni Jaroslav Ruttkay a Ľuboš Hajtinger, ako zástupcovia občanov žijúcich v súbore 
bytových domov pri fare na Lesníckej č. 30 a prítomných na zasadnutí VMČ, žiadajú 
o vyčistenie Lesníckej ulice od opadaného lístia. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 



 
Požiadavka č. 202/5/2015 – vo veci urgentného riešenia osvetlenia bytových domov na 
ul. Lesnícka 30  
Páni Jaroslav Ruttkay a Ľuboš Hajtinger, ako zástupcovia občanov žijúcich v súbore 
bytových domov pri fare na Lesníckej č. 30 a prítomných na zasadnutí VMČ, žiadajú 
o urgentné riešenie osvetlenia bytových domov na ul. Lesnícka 30. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 203/5/2015 – vo veci vyčistenia priekopy na ul. Soľnobanská 
Pani Alžbeta Baranová žiada o vyčistenie priekopy na ul. Soľnobanská (smer Teriakovce), 
pretože súčasný stav má zlý vplyv na kvalitu vody v studni. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 204/5/2015 – vo veci riešenia priesakov soľanky z vrtov na ul. 
Soľnobanská 36 
Pani Alžbeta Baranová žiada o riešenie vzniku priesakov soľanky z vrtov blízko ich domu na 
protiľahlom svahu.  
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Arch. Márii Čutkovej, vedúcej odboru  
územného plánovania a stavebného úradu MsÚ. 
 
Požiadavka č. 205/5/2015 – vo veci napojenia dvoch domov na konci Soľnobanskej 
ulice na vodovod a pripojenie sa ku kanalizácii 
Pani Alžbeta Baranová žiada o napojenie dvoch domov na konci Soľnobanskej ulice č. 36  
(rodina Baranová a Demeterová) na vodovod a pripojenie sa ku kanalizácii. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Arch. Márii Čutkovej, vedúcej odboru  
územného plánovania a stavebného úradu MsÚ. 
 
Požiadavka č. 206/5/2015 – vo veci umiestnenia svetelných bodov na konci ulice 
Soľnobanská 
Pani Alžbeta Baranová žiada o zabezpečenie osvetlenia konca Soľnobanskej ulice č. 36. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 207/5/2015 – vo veci poskytnutia informácie o stave prípravy a realizácii 
cykloželezničky Sigord   
Pán Juraj Florek žiada o poskytnutie informácie o stave prípravy a realizácii cykloželezničky 
smerom na Sigord. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Magdaléne Artimovej, vedúcej odboru 
strategického rozvoja MsÚ. 

Požiadavka č. 208/5/2015 – vo veci zaradenia do Plánu investičných akcií mesta 
Prešov na rok 2016  
VMČ č. 5 žiada zaradiť do Plánu investičných akcií mesta Prešov na rok 2016 tieto stavby: 
 a)  Cyklochodník Šváby (dokončenie) – úsek oproti pohostinstvu Grek; 
 b)  Chodník ul. Solivarská - pri bývalej Plete; 
 c)  Chodník a cyklochodník s VO - Solivarská ul. – I. etapa – prepojenie so stanicou.    
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Magdaléne Artimovej, vedúcej odboru 
strategického rozvoja MsÚ. 

 
 
 
 



Požiadavka č. 209/5/2015 – vo veci riešenia otázky zápachu na ul. Zborovská 1  
VMČ č. 5 žiada riešiť otázku zápachu na ul. Zborovská 1, ktorý spôsobujú zvieratá žijúce 
v oplotenom priestore pri objekte Četerní na pozemku vo vlastníctve STM Košice. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Arch. Márii Čutkovej, vedúcej odboru  
územného plánovania a stavebného úradu MsÚ. 
 
Požiadavka č. 210/5/2015 – vo veci umiestnenia zábradlia na Solivarskej ulici 
VMČ č. 5 žiada umiestniť v zákrute pri rekonštruovanom sklade soli pozdĺž ul. Solivarskej 
vhodné zábradlie. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 211/5/2015 – vo veci orezania stromu 
VMČ č. 5 žiada orezať strom oproti domu na Solivarskej 3 – svetelný zdroj je obrastený 
zeleňou. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 212/5/2015 – vo veci dokončenia údržby prícestného rigolu 
VMČ č. 5 žiada o dokončenie údržby prícestného rigolu na ul. Baníckej (kopcovitá časť). 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 213/5/2015 – vo veci zabezpečenia vianočnej výzdoby na území VMČ č. 
5 
VMČ č. 5 žiada 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. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 214/5/2015 – vo veci osadenia stojanu pre vianočný stromček 
VMČ č. 5 žiada oddelenie komunálnych služieb, aby v spolupráci s STM v Košiciach, 
Technickými 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. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 215/5/2015 – vo veci opravy príklopu na cestnej komunikácii na ul. 
Solivarská 35.  
VMČ č. 5 žiada o opravu príklopu a zamedzenie vtekania vody do šachty na opravovanej 
komunikácii pred  bytovým domom ul. Solivarská 35; príklop pri prejazde áut búcha, nakoľko 
nedolieha.  
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 216/5/2015 – vo veci výsadby zelene na ul. Švábska 
VMČ č. 5 žiada o výsadbu zelene na ul. Švábskej. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
 
 



Požiadavka č. 217/5/2015 – vo veci umiestnenia priechodu pre chodcov 
VMČ č. 5 žiada oddelenie dopravy a životného prostredia, aby v spolupráci so Správou 
a údržbou ciest PSK zabezpečilo na ul. Solivarskej č. 80 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.  
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 218/5/2015 – vo veci kontroly kvality panelového chodníka na ul. 
Solivarská 
VMČ č. 5 žiada  skontrolovať kvalitu panelového chodníka pozdĺž ul. Solivarskej a odrezanie 
roxorov trčiacich na chodníku (poškodený povrch chodníka). 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ 
 
Požiadavka č. 219/5/2015 – vo veci zvolania pracovného stretnutia na ul. Smetanova 2 
VMČ č. 5 žiada odbor územného plánovania a stavebného úradu, aby zvolal pracovné 
rokovanie na ul. Smetanova č. 2 pred Súkromnou školou ELBA, za účasti zástupcov 
oddelenia mestského majetku a oddelenia dopravy a životného prostredia vo veci výstavby 
odstavných plôch pozdĺž ulice Smetanova v zmysle Požiadavky č. 114/5/15, na ktorú VMČ 
nedostal odpoveď. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Arch. Márii Čutkovej, vedúcej odboru  
územného plánovania a stavebného úradu MsÚ. 
 
Požiadavka č. 220/5/2015 – vo veci zaslania nedoručených odpovedí na požiadavky 
VMČ č. 5 
VMČ č. 5 žiada odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb o zaslanie 
nedoručených odpovedí na požiadavky týkajúcich sa dopravy zo zasadnutí VMČ od januára 
2015.  
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ 
 
Požiadavka č. 221/5/2015 – vo veci poskytnutia informácie o výsledku konania 
VMČ č . 5 žiada informáciu 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. B/2015/760-Se zo dňa 5.10.2015. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie JUDr. Miroslavovi Makarovi, vedúcemu odboru 
správy majetku MsÚ. 
 
 

 
STANOVISKÁ VMČ č. 5: 

 
Požiadavka  č. 222/5/2015 – vo veci žiadosti o predĺženie doby výpožičky na Košickej 
ul. (M/13870/2015 zo dňa 22.9.2015 ) 
VMČ č. 5 neodporúča predĺženie doby výpožičky pre OZ Srdcom pre zvieratá. 
Za: 0;  Proti: 0,  Zdržali sa: 4; Nehlasoval: 0  
Požiadavka odstúpená na vybavenie JUDr. Miroslavovi Makarovi, vedúcemu odboru 
správy majetku MsÚ. 
 
Požiadavka  č. 223/5/2015 – vo veci pripomienkovania návrhu VZN  o určení pravidiel 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov 
• VMČ č. 5 navrhuje pri určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb  na území 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. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Martine Kolarčíkovej, vedúcej odboru 
ekonomiky a podnikania MsÚ. 
 
Požiadavka  č. 224/5/2015 – vo veci majetkoprávneho  usporiadania časti pozemku (ul. 
Soľná - M/15236/2015 zo dňa 28.10.2015) 
VMČ č. 5 zaujme stanovisko na decembrovom zasadnutí VMČ č.5. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie JUDr. Miroslavovi Makarovi, vedúcemu odboru 
správy majetku MsÚ. 
 
Požiadavka  č. 225/5/2015 – vo veci žiadosti o odkúpenie pozemku parc. č. KNE 
2314/242 (ul. Valkovská - M/15759/2015 zo dňa 27.10.2015) 
VMČ č. 5 zaujme stanovisko na decembrovom zasadnutí VMČ č.5. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie JUDr. Miroslavovi Makarovi, vedúcemu odboru 
správy majetku MsÚ. 
 
Požiadavka  č. 225/5/2015 – vo veci odkúpenia pozemku parcely č. KNC 3190/4, k.ú. 
Solivar  (ul. Smetanova - M/10159/2015 zo dňa 16.7.2015)  
VMČ č . 5 dostal doplňujúce informácie oddelenia územného plánovania a urbanizmu  
a oddelenia dopravy  a životného prostredia a stanovisko zaujme na decembrovom 
zasadnutí VMČ č. 5. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie JUDr. Miroslavovi Makarovi, vedúcemu odboru 
správy majetku MsÚ. 
 
 
 

 
 
PhDr. Monika Bujňáková 
Zapisovateľka VMČ č. 5 
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