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VÝBOR MESTS viéA8'lAíŠ1ú.P!'IJ: 

Mesto Prešov 

ZÁPISNIC A 

z ll. zasadnutia Výboru mestskej časti č. 7, ktoré sa konalo dňa 5.11. 2015 

Pritomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadnutie Výboru mestskej časti Č. 7 otvoril a viedol Ing. Stanislav Kahanec. V úvode 
privítal poslancov, zamestnancov MsÚ a prítonmých občanov. Zároveň ospravedlnil 
neúčasť poslancov doc. PhDr. Štefánie Andraščíkovej, PhD., MPH, PhDr. Martina Ďurišina, 
PhD a MUDr. Vasiľa Janka. 

za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili: 

PhDr. Eva Sirotňáková - OSMM 

Bc. Ladislav Kmec - MsP 


Požiadavky prítomných občanov 

Radoslav Chovanec 
predložil písonmú žiadosť o výrub stromu na Ul. Jurkovičova 1 a 2, ktorý sa 
nebezpečne nakláňa nad chodníkom. O okamžitý výrub žiadal pre možné vyvrátenie 
stromu a ohrozenie chodcov na chodníku mesta, hlavne v zinmom období pri jeho 
zaťažení snehom. 
VMČ 7 žiada o bezodkladný posun žiadosti na priame vybavenie 
kompetentným útvarom mesta. 
Žiadosť bola dňa 6.11.2015 podaná na Mestský úrad, odbor dopravy, životného 
prostredia a komunálnych služieb na priame ''Ybavenie. 
žiada o riešenie dlhodobého problému nevyhovujúcej dopravnej situácie pri ZŠ 
Šrobárova. Z dôvodu zlého stavu v čase ranného dovážania detí do ZŠ Šrobárova 
a MŠ Jurkovičova navrhuje dopravu riešiť tak, že prichádzajúce vozidlá z Ul. arm. 
gen. Svobodu pustiť popred blo~y na Ul. Šrobárovej, následne cez vnútroblok 
Srobárova, pokračovať pod ZS Šrobárova, s výjazdom na Ul. Šrobárova, 
Jurkovičova a na Ul. arm. gen. Svobodu. Tento systém navrhuje zaviesť len 
v kritickom čase od 7,00 do 8,00 h. v pracovných dňoch a zrealizovať to pomocou 
mestských policajtov, ktorí by usmerňovali dopravu na skúšku a podľa vyhodnotenia 
ak by došlo k zmene, ďalej riešiť osadením dopravného značenia. 
Žiadost' zaslaná 10. 11.2015 e-mailom na vybavenie na Mestskú políciu. 



Magdaléna Kovaľová 
už v llÚnulosti žiadala, aby sa z jedného ihriska pri ich bytovom dome na Ul. 
Šrobárovej 15 vytvorilo provizórne parkovisko. Na komunikácii UL Šrobárovej 
parkujú aj firemné vozidlá, dodávky a problémom je prejazd cez túto ulicu. 
Obdržala stanovisko odboru územného plánovania a urbanizmu MsÚ, že plochu 
existujúceho ihriska nie je možné preklasifikovať na parkovisko, nakoľko ide 
o plochu občianskej vybavenosti. 
Ing. Kahanec - Požiadavka na vybudovanie parkovacej plochy bola uplatnená, 
avšak vzhľadom na petíciu občanov z tejto lokality proti výstavbe pizzérie, mesto 
zmenilo funkčné využitie plochy. Pri príprave Zmien a doplnkov územného 
plánu, ktoré sú práve v pripomienkovom procese som požiadal o zmenu 
funkčného využitia tak, aby bolo možné riešit' vybudovanie požadovaných plôch 
pre parkovanie, ale aj pre prípadné riešenie neúnosnej dopravnej situácie, ktorá 
vzniká najmä v čase dopravných špičiek. VMČ 7 dlhodobo eviduje a urguje 
riešenie čoraz viac neúnosnej dopravnej situácie v MČ 7 - problémy sú najmä 
s parkovaním, kritickým stavom križivatiek na ul. Ann. gen. Svobodu, ale aj 
s neúnosnými podmienkami dopravy, najmä v čase dopravných špičiek, v 
niektorých kritických miestach MC 7, napr. dopravný prfstup k bytovým súborom ul. 
Šrobárova a Jurkovičova, ktorý je navyše v čase špičiek zaťažený dopravou či 
odvozom detí k MŠ Jurkovičova a ZŠ Šrobárova. Vyriešeniu problému s parkovaním 
predchádza prfprava dopravného generelu, ,,Master plánu" či plánu dopravnej 
obslužnosti, na ktoré môže nadviazať prfprava a schválenie Všeobecne záväzné 
nariadenia mesta Prešov o statickej doprave, v ktorom by sa mali stanoviť základné 
parametre, pravidlá a podmienky pre parkovanie, parkovaciu politiku v meste, ale aj 
nároky na dobudovanie parkovacích miest v MČ 7 (napr. na plochách medzi 
štítovými stenami bytových domov, vybudovaním viacúrovňových parkovacích 
objektov apod.) či doriešenie ďalších problémov súvisiacich s parkovaním. 
žiada, aby mestská polfcia monitorovala a pokutovala vodičov motorových vozidiel 
parkujúcich na chodníkoch, 
žiada riešiť vybudovanie nábehov na ul. Šrobárovej medzi chodníkom a cestou, 
nakoľko mamičky s kočiarmi majú problém prejsť na druhú stranu chodníka cez 
cestu. 
VMČ 7 žiada mesto zaoberat' sa podnetmi p. Koval'ovej a o navrhovanom 
riešení, aj na základe požiadaviek poslancov, informovať VMČ 7. 

Viera Zambová 
vo vnútrobloku medzi ZŠ Sibírskou a bytovými domami Ul. Sibírska 16 - 36 sa 
nachádza parkovisko za kotolňou. Pri prechádzaní okolo vchodu Ul. Sibírska 16 
z parkoviska / na parkovisko v čase zlého počasia ľudia zanášajú blato ku vchodu, 
nakoľko tam nie je vybudovaný chodník. Žiada o vybudovanie prepojovacieho 
chodníka od vchodu Ul. Siblrska 16 k parkovisku za kotolňou. 
Ing. Kahanec - v časti za existujúcim parkoviskom mal byt' vybudovaný garážový 
dom, teraz podl'a novonavrhovaného riešenia by mal byt' postavený pri ZŠ Sibírska 
(cca pod hokejbalovým ihriskom) Predpokladám, že pri riešeni územia, ktoré 
vyplynie z výstavby garážového domu (prístupová cesta a okolie) bude možné riešiť 
prfstupový chodník k existujúcemu parkovisku 
na Ul. Sibírskej žiada urobiť výsadbu stromov a vzrastlých krikov, aby sa 
zachytávala stekajúca voda z brehu a nezamokrovala chodníky a terén okolo 
bytového domu. 
Ing. Kahanec - bola daná požiadavka, aby boli urobená náhradná výsadba 
v miestach, kde nie je žiadna zeleň a stromy. 



VMt 7 iiada mesto zaoberat' sa podnetmi p. Zambovej; riešit' dobudovanie 
chýbajúceho prístupového chodníka k existujúcej parkovacej odstavnej ploche, 
zakomponovat' dosadenie stromov a kríkov podl'a poiiadavky a taktie:'í 
v nadväznosti na riešenie tých lokalit Mt 7, v ktorých táto výsadba s doplnením 
vzrastlej zelene nebola doposia\' zrealizovaná. Toto doplnenie iiada realizovať 
v rámci náhradnej výsadby v najbližšom obdobi (r. 2016). 

Ing. Valentín Tomko 
žiada vobytnej zóne osadiť značku .,zákaz trúbenia", nakoľko v čase konania 
svadieb v rímskokatolíckom kostole prichádzajúca kolóna aut so svadobčanmi 

hlasno trúbi a tým ruší pokoj obyvateľov Ul. Karpatskej. Privítal by trošku 
tolerantnosti voči ľuďom bývajúcim v tejto časti Sekčova. 
pri bytovom dome Ul. Karpatská 11,12,13,14,15 žiada opraviť vstupy do bytového 
domu, nakoľko pri nepriaznivom počasí tam stojí zrážková voda a nedá sa vojsť 
a vyjsť do jednotlivých vchodov. 
na Ul. Karpatskej sú premnožené potkany, kritické je to hlavne v zimnom období, 
keď potkany prehryzením poškodia káble v aute. Podobný problém majú aj na Ul. 
Jurkovičovej, kde sa potkany nachádzajú okolo kanalizačných vpustov a smetných 
košov. 
Ing. Kahanec - navrhuje prejsť kritické miesta a dotknuté územia deratizovať od 
premnožených hlodavcov. 
žiada opraviť a zasfaltovať rozbité úseky betónových chodníkov oproti stánku 
zmrzliny na Ul. Karpatskej 1-7. 
Ing. Kahanec - opravy chodníkov by mali pokračovať, podl'a stavu ich poškodenia 
a potreby údržby v rámci ich opráv a údržby a v nadväznosti na disponibilné zdroje 
rozpočtu, aj v nasledujúcom roku 2016. 
VMt 7 žiada mesto zaoberať sa podnetmi Ing. Tomka, najmä urgentne riešit' 
deratizáciu v lokalite MČ 7 a zapracovať požiadavky na opravu chodníkov, 
resp. poškodených úsekov. 

MUDr. Michal Polician 
žiada o informáciu, či sa podarilo zakomponovať do plánu investičnej výstavby na 
rok 2016 vybudovanie spomal'ovacích prahov na Ul. Pod Šalgovikom. 
Ing. Kahanec - finančný rozpočet mesta je ešte v štádiu rozpracovanosti, preto na 
rokovani Mestskej rady v Prešove dňa 9.11.2015 prednesie možnosť zapracovať do 
rozpočtu výšku finančných prostriedkov na uvedenú konkrétnu akciu. Podľa 
stanoviska z odboru dopravy a životného prostredia je jednou z alternatív aj 
možnosť vodorovného značenia pre peších a cyklistov na tejto komunikácii. Návrh 
MUDr. Policiana presunúť financie z rezervy VMČ Č. 7 nie je možné uskutočniť, 
nakoľko sa už robili presuny finančných prostriedkov, naposledy v októbri 2015, 
v nadväznosti na problémy technického riešenia sa do fázy realizácie nedostala jedna 
z priorít VMČ 7 - vybudovanie dlhého priečneho spomal'ovacieho prahu na ul. 
Sekčovskej, pod kostolom v Šalgovíku. 

V Prešove dňa 10. ll. 2015 

Ing. Stanislav Kahanec, v. r. 
predseda VMČ č. 7 

PhDr. Eva Sirotňáková 
sekretár VMČ č. 7 


