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Výboru v mestskej časti č. 2, ktoré sa konalo dňa 03.12.2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadnutie výboru v mestskej časti (VMČ) otvoril a viedol Ing. Richard Drutarovský, 
predseda VMČ, ktorý v úvode privítal prítomných občanov, členov VMČ Mgr. Jaroslavu 
Kutajovú a JUDr. Reného Puchera, zástupcu za MsP p. Štefana Molitorisa. Následne predseda 
VMČ oboznámil prítomných občanov o časti došlých odpovedí na požiadavky VMČ, 
vyjadreniach, stanoviskách a taktiež o došlých žiadostiach o zaujatie stanovísk. 

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ Č. 2 informoval prítomných občanov otom, že 
v prezenčnej listine môžu uviesť svoj telefonický kontakt, ktorý bude slúžiť na interné účely 
(nebude zverejnený na internete) pre zamestnancov MsÚ pri riešení požiadaviek občanov. 

DISKUSIA 

P9žiadwkä). ·12? 
p. Július Demeter 
.. Prosíme Vás, pri činte sa o zavedenie el. prúdu okolo ulice Medvedia 27. Aj okolité domy sú 
domy a nie záhradné domčeky, ako ste tvrdili v predchádzajúcom liste. Je potrebné postaviť iba 2 
d'alšie stÍpy VO po pravej časti ulice. Ako vieme, táto pôda patrí mestu, preto nevidím problém 
to zrealizovať. Uvedomte si, že aj keď žijeme na Cemjate, sme platiteľmi daní, ako ostatní 
občania. 

p. Vladimír Bnlna 
..Keď tu bol p. Hurný minule, tak sme hovorili o ťažbe. Pokial' TSmP, a.s., chcú zvážať 
vyťažené drevo po mestských komunikáciách, tak musia mať povolenie od správcu komunikácií. 
Vieme od správcu, že im takéto povolenie nedal preto žiadame, aby si splnili zákonnú povinnosť. 
Ing. Richard Drutarovskŕ. predseda VMČ č. 2 
VMČ č. 2 žiada, aby kompetentné oddelenie (cestný správny orgá/l) poskytlo výboru písomné 
stanovisko k tejto požiadavke . 

.. Na stránke mesta v materiáloch dopravnej komisie boli zverejnené Informativne správy o 
kompletných rekonštrukciách a bežnej údržbe MK na rok 2016. Ako vieme, skoro všetky 
ulice na sídl. II. budú rozkopané. Ďalšie ulice majú veľké problémy so starou kanalizáciou 
a vodovodom, ktoré treba niekoľko krát do roka opravovať. Azda nechcete povedať, že teraz ich 
opravíme a o pár mesiacov sa rozkopú? Pani primátorka je v predsedníctve Východoslovenských 
vodárni. Je potrebné, aby ju VMČ vyzval, aby sa urýchlene naplánovala výmena týchto sietí. 
Viem, že v Košiciach v starých častiach mesta už niekoľko rokov to prebieha. Na príhovor 
bývalého primátora sa to uskutočnilo aj v Prešove, na ulici Protifašistických bojovníkov asi v r. 

2010. 
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ožiadavka.č. 12~ 
p. Anna Heribanová 
~Chcem hovoriť o rýchlosti áut - jeden čas bolo tak, že občas sa prišla pozrieť MsP, teraz 
nechodí nikto. U nás v dvorovej časti (vnútroblok ul. Čsl. armády 2 - Obr. mieru 54-64 - Fraňa 
Kráľa) v súvislosti s tou škôlkou je to u nás neúnosné. Stačí , že vybehne dieťa z podchodu alebo 
vyjde človek z vchodu, tak prechádzajúce auto ho zrazí pretože po vnútroblokovej komunikácii 

ide rýchlo. A taktiež, keď rodičia privezú deti do škôlky, tak vystúpia a nechajú naštartované 
auto kým odvedú dieťa. Aj napriek tomu, že vodičov upozorníte, tak sa vám vysmejú do tváre. 
Pri vjazde do vnútrobloku je osadená dopravná značka "Zákaz vjazdu", ale nikto ju nerešpektuje. 

~Opakovaná požiadavka - pouličné osvetlenie vo vnútrobloku, ktoré bolo vymenené - stredná 
lampa, ktorá osvetľuje vstup do MŠ. Večer tam nikto nechodí, tak by bolo vhodné ju natočiť tak, 
aby osvetľovala bytovku a hlavne vstupy do vchodov. 
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 
VMČ Č. 2 žiada, aby kompetentné oddelenie oslovilo správcu VO, aby tento problém riešil 

)!Qžiädavk"i:č:: 12 
p. Janka Bíliková (v prezenčnej listine uviedla tel. kontakt) 
~ Prosím o pomoc v súvislosti s rýchlosťou automobilov - koniec ul. Pod Kalváriou, smer od 
Zimného štadióna na ul. Obr. mieru. Chýba tam značka - je tam síce križovatka, ale väčšina 
vodičov si d'alej ide veľkou rýchlosťou a nevedia, že tam končí 70-tka. Čiže prosím, aby sa to 

označilo. 

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 

Ide o známy problém o ktorom sme tu a aj na komisii pre dopravu niekoľko krát hovorili. 
Štátna polícia - KDI sa snaŽ[ presadzovat' pri osadzovaní dopravných značiek pravidlá, resp. 
zásady a jedna ZO zásad je, že sa nemá duplikovať dopravné značenie, ak povinnosť spomaliť 
vyplýva z pravidiel cestnej premávky (zvýšená maximálna povolená rýchlosť končí n hranici 
križovatky). Chceme sa pokúsit' o to, že by sme hneď na prvú lampu dali radar, ktorý ukazuje 
dosiahnutú rýchlosť, čo by mohlo upozornit' vodičov, že vchádzajú do oblasti, kde už nesmú 
íst' rýchlost'ou 70 kmih ale iba najviac 50 kmih. 

~ Pri reštaurácii na rohu ul. Sázavského - Ko IIárová, ako jazdí aj MHD - či by sa tam nemohlo 

osadiť zrkadlo. 

Požiad~vka č. l~2 
p. Mária Butkovičová (v prezenčnej listine uviedla tel. kontakt) 
~ Bývam na križovatke ul. Októbrová - Gorkého (smerom na ul. Sázavského). Myslím si, že 
všetci viem, ako vyzerá chodník na Gorkého ul ici. Ten chodník sa prepadáva smerom k trávniku 

a ten rozdiel je už skoro 15-20 cm pod úrovňou cesty a keď sa roztop i sneh, tak tam je mláka po 

členky. Keď sa odhmie sneh, tak to tam zamrzne a idete po šikmej ploche, čiže radšej každý ide 

po ceste. Odhŕňame to už dvadsať rokov aje to čím ďalej tým horšie. Je to asi najhorší chodník 

v Prešove. 

F - MsÚ/SP-01/26/1 



3/7 9 Strana: Výbor v mestskej časti Č. 2 
Mesto Prešov , , L--_ 

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 
Dnes som sa zúčastnil rokovania, na ktorom som o tomto chodnfku hovoril. Prerokovávali sme 
návrh plánu bežnej údržby a tento chodník tam nie, preto som požiadal, aby ho tam zaradili. 

p. Jaroslav Vilčko 
~Ulica Obrancov mieru 46 - vnútroblok, požiadavka na výrub suchej brezy - je to havarijný 
stav. 

ľožiiQavki,1, 131 
p. Mikuláš Leščinský 
~ Ťažba dreva v mestských lesoch - tu nehovorime o hospodárnej ťažbe, tu ide o holorub. Preto 
opätovne apelujem, aby sa obmedzila ťažba, resp. aby sa neťažilo na kopci medzi ul. za 
Kalváriou ul. Horárska (smerom k ul. Dúhovej) z dôvodu, keď tam spadne taká voda, ako na sídl. 
IIl., tak nás vyplaví. 

PožiiuliVkač:-l 
p. Zdenka Bulnová 
~ Poslancom som poslala mail, čo sme riešili na predsedníctve a týka sa to nás všetkých - ide 
o les, ktorý tvori filter medzi mestom a dial'nicou. Vyjasnili sme si na predsedníctve Mestských 
lesov, že holovýrub v lesoch je zakázaný. To , čo oni nazývajú presvetl'ovaním, tak takýto spôsob 
zákon nepozná. Nie sú to hospodárske lesy, ale lesy rekreačného , ekologického a kultúrneho 
významu a tam je možná ťažba len ochranným spôsobom. Záver je taký, že pripustili , že je to 
tak a že sa zdržia takýchto konaní. 
Ing. Richard DrutarovskÝ, predseda VMČ č. 2 
Hovorili sme o tom na minulom zasadnut{, keď tu bol Ing. Juraj Hurný, zástupca TSmP, as., 
aje dôležité, aby si to uvedomili a začali podľa toho konat'. Závažný dokument, ktorý toto 
reguluje je plán starostlivosti o les a ak ten nikto nezmenf, tak ešte ďalšieh 8 rokov bude platit' 
ako je. Musím povedať, že ste zvolili najefektívnejši spôsob riešenia problému a to 
komunikáciu s kompetentnými. 

požiadavka č:- 133' 

p. Dana Držíková (v prezenčnej listine uviedla tel. kontakt) 

~Neviem, či mi budete môcť pomôcť, ale mám problém so susedmi, ktori sú vel'mi hluční. 


Prisťahovali sa tam pred rokom. Vo vchode nemáme domového dôverníka, tak sa nemám na 

koho obrátiť. Najprv som ich napomínala lebo mi bolo neprijemné volať políciu, keď boli hluční 


aj po 22-hej hodine, ale nakoniec som už 2x volala aj na políciu (je tam o tom aj zápis). Vy mi 

možno nebudete vedieť pomôcť, ale aspoň mi poraďte, ako mám ďalej postupovať. 


p. Štefan Molitoris. zástup va MsP 

Na zasadnuti VMČst'ažovateľke odpovedal, resp. navrhol spôsoby riešenia tejto situácie. 
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p. Zdenka Bulnová 
II> Presne pred rokom som oboch staronových poslancov žiadala o pomoc s tromi závažnými 
problémami : 
l) Na ulici Ku Kyslej vode je správcom miestnych komunikácií vykonávaná bežná údržba, 
hoci je to oficiálna miestna komunikácia v majetku mesta, zaradená v pasporte MK a v sietí MK. 
Pri každej závade v zjazdnosti mu zavolám, aby to opravili. Odpoveďou je, že nie sú schválené 
finančné prostriedky. Posledné tri roky Vás na túto záležitosť aj e-mailom upozorňujem, avšak k 
náprave nedošlo. Na rok 2016 - to isté. Ulica je dlhodobo v havarijnom stave. Z prostriedkov 
VMČ saju nikdy nepodarilo opraviť celú, len jej časť. 
2) Problém zaplavovania ulice odpadovou vodou z lesa a Turistickej ulice. TSmP, a.s. urobili 
prvý krok - inštalovali cestné odrážky na lesnom chodníku cca 50 od vstupu do lesa, avšak na 
ulici Turistickej sa také opatrenie neurobílo. Hoci tej vody je menej, aj tak, napriek suchému letu 
každý mesiac sa ulica mení na potok a ostávajú na nej holdy blata, štrku, kameňa a haluzín. 
Naplavené ostré kamene, úlomky skla a kúsky dreva, ktoré často spôsobujú škodu na majetku 
účastníkom cestnej premávky - rozrezané pneumatiky. 
3) Komunikácia má premenlivú šírku 2,5-3 bm. V hornej polovici je spevnený cca 1-1,5 m pás, 
aby sa autá mohli vzájomne vyhnúť. Posledný, cca 60 bm, úsek cesty je bez pOvTchovej úpravy 
a bežnú údržbu je nutné vykonávať aspoň 3x ročne. Na sociálnej sieti som zverejnila fotky, ako 
sme na vlastné náklady vysypali a zhutnili cestu a to vždy, keď už bola skoro nezjazdná. Ohlásili 
sa TSmP, že chcú vyťažiť a zvážať drevnú hmotu po našej ulici. Ide o dosť veľký lesný dielec. 
Prejazd už troch áut spôsobí ryhy na ceste o hÍbke do 50 cm. Podľa zákona o cestnej premávke 
každý, kto spôsobí závadu v zjazdností, je povinný ju riadne označiť a bezprostredne na vlastné 
náklady odstrániť. To však TS odmietali a nahlásené podnety na políciu boli odložené. Oslovila 
som ministra vnútra a od Prezídia policajného zboru mám presný pokyn, ako má polícia s takým 
podnetom naložiť. Ak sa sítuácíe neporieši, budem tak postupovať. 
Záver je teda presne taký, ako pred rokom, čiže s riešením závažných problémov sme skoro na 
bode nula. Aj keď ide o krátku ulicu (cca 230 bm) s 13 domami, je to priechodná ulica, ktorú 
užívajú aj vlastrríci cca l SO rekreačných domčekov a chát na Turistickej ulici a Ku Brezinám, 
ďalší vlastníci záhrad a pozemkov vhodných na výstavbu o veľkej rozlohe. Zároveň je to 
významná turistická trasa na Kvašnú vodu a Borkút, ktorú využívajú najmä deti z okolitých škôl 
(neraz aj 700). 
Sme tiež obyvateľmi tohto mesta, riadne si voči nemu plníme svoje povinnosti. Pretože tu ide 
ústavou chránené záujmy - právo a majetok, život, zdravie a ich ochranu, žiadam: 
- aby VMČ zaslal Odboru doprllVY stllnovisko so žilldost'ou o zaradenie ulice Ku Kyslej vode 
medzi miestne komunikácie, na ktorých sa vykonáva pravidelná bežná údržba a na tento účel 
vyčlenil na rok 2016 dostatočné finančné prostriedky, aby správca MK mohol odstránit' 
nevyhovujúci stavebno-technický stav (o ktorom ho správca infonnoval už v máji 20 l S) 
- llby v investičnom pláne na r.2016- 2018 bola navrhnutá PD na rekonštrukciu ulice Ku 
Kyslej vode k stavebnému konaniu, so začatím stavebných prác - odvodnenie komunikácie 
(z dôvodu, vykonané provizórne opatrenie pri prívalových zrážkach môže spôsobiť mačnú 
škodu na majetku obyvateľov, ktorí majú svoje nehnuteľnosti na začiatku ulice (od Terchovskej). 

F - MsÚ/SP-Ol 12611 
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V ostatných častiach mesta sa v takých lokalitách buď cyklujú cyklocesty a nikto nepozerá na 
počet rodinných domova sú obrovské náklady na výkup pozemkov. V územnom pláne sú tu 
plánované cyk:lochodníky a turistické chodníky na K vašnú vodu (po modrej a ze!. značke). Ak 
by sa vybudovala cyk:locesta Terchovská - Ku Kyslej vode" Ku Brezinám, tak by sme získali 
pre túto oblasť aj významý dopravný uzol, ktorý by zokruhoval ulice Terchovská - Ku Kyslej 
vode - Ku Brezinám (časť vybuduje NDS) - s obslužnou komunikáciou NDS - Malkovská -

Terchovská. Dpravne by sa prepojíla Kalvária s Vydumancom. Obyvatelia ulice Ku Kyslej vode 
najviac pocítili dôsledky stavebnej uzávery z dôvodu plánovanej výstavby diaľnice. Dnes už je 
právoplatné stavebné povolenie, Je čas sa s minulosťou vysporiadat' a túto najstaršiu a zároveň 
najzaostalejšiu časť mesta "odškodniť" aspoň tým najzákladnejším, slušnou cestou, čo inde je 
samozrejmosťou. Do pokladnice z tcjto lokality došlo 8,1 mil. za lesné pozemky, 117000 € 
ročne dostane mesto za prenájom pozemkov NDS a zároveň môže zobchodovať drevnú hmotu 
z pozemku spod diaľnice. Nemalé finančné prostriedky prídu aj za predaj a prenájom pozemkov 
pod rýchlostnú cestu R4. 

POŽIADAVKY VMČ č, 2: 
L 
VMČ Č. 2 žiada OD,ŽPaKS - o poskytnutie informácie (na základe požiadavky z októbra 2015), 
čo je so spracovaním štúdie: "Návrh prvkov upokojenia dopravy na miestnych komunikáciách 
lt,festa PreJov", týkajúcej sa upokojenia dopravy na uliciach Odborárska, Sázavského, 
Kollárova. 

VMČ Č. 2 žiada - o presun, resp. prerozdelenie fin. prostriedkov v rámci rezervy VMČ Č. 2 
bežná údržba (súvislé opravy) z akcie" Osadenie VO ul. Obrancov mieru 33-35 (2 kl)" I 500 € 
a z akcie" Osadenie VO na ul. Súľovskej" 2 360 € (spolu 3 860 €) z dôvodu, že sa nerealizovali 

1. 	 Odvodnenie chodnika ul. Obr. mieru 
2. 	 PrístupovÝ chodnik M.I{; Fraňa Kráľa 
3. 	 Sfrézovanie a vyliatie nového asfaltu ul. Obr. mieru 

(lesný závod) po ul. Kollárová 
4. 	 Ul. MaJkovská- rozhrnutie materiálu (drte) 
5. 	 Betónové zábrany - Exercičný dom 
6. 	 Ul. Ku Kyslej vode - vyspravenie výtlkov 
7. 	 UL Ku Kyslej vode - predíženie rigolu 
8. 	 Ul. Pražská zasklenie obidvoch zastávok MHD 

lexanom 
9. 	 Ul. Horárska - bodové vyspravenie kritických úsekov 

zhora odpanelovej ceslY smerom dole cca 230 m 
10. 	Ul. Za Kalváriou - bodové vyspravenie 
II. Presun na stavbu "Parkovisko Októbrová" 
12. Osadenie VO ul. Súľovská - 3 ks 
13. Osadenie VO ul. Zimný potok (do 3 svet, bodov) 
14. Odstránenie VO na ul. Matky Tere1Jl a ul, Bulharskej 

F 	 MsÚ/SP-01/2611 

Návrh VMČ . Skutočnosť 


J 4()(),:68 € 502,68€ 

:6 ()()() € 1999,57€ 

6 (J()(} fi 5998,00€ 

5334 € 

345€ 


H()rUJ 1589,69€ 
! ()(){J fi 998,44 € 

1000€ 
12000 ti + 2 523,19 é+2 000 ti 

J ()()() € 2 996,00 ti 
3282€ 
2360€ 

1210€ 

650 ti 
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3. 

VMČ Č. 2 žiada - o oslovenie majitel'a nefunkčných stÍpov elektrického vedenia na križovatke 

ulíc Československej armády - Marka ČUlena - Odborárska s výzvou na ich odstránenie 

s pozemku mesta. 


4. 

VMČ Č. 2 žiada - o zabezpečenie internetového pripojenia počas zasadnutí výboru v mestskej 

časti v miestnosti, kde výbor zasadá. 


5. 

VMČ č. 2 žiada Mestský úrad v Prešove - o uskutočnenie krokov ku splneniu nasledujúcich 

dlhodobých investičných a údržbových priorit výboru v jeho územnej pôsobnosti: 


. 
-,' ~" . ,,'~., "'.' 

.o~I!\sť:.Qt:zpečno$ť 
Osadenie merača a zobrazovača Navrhnúť riešenie vrátane návrhu financovania. 
rýchlosti na ul. Obrancov za 
križovatkou s Kollárovou ulicou 
v smere jazdy od zimného štadióna. 
Doplnenie verejného osvetlenia na ul. Navrhnúť riešenie vrátane návrhu financovania. 
Zimný potok - dokončenie osvetlenia 
až ]JO ulicu Pod Kamennou baňou. 

Doplnenie verejného osvetlenia na Navrhnúť zoznam, optimálnu postupnosť osadzovania 
všetkých zastavaných uliciach verejného osvetlenia, vrátane návrhu financovania. 
v územnej pôsobnosti VMČ č. 2, kde 
dO(lOsial' verejné osvetlenie chýba. 
Vybudovanie chodníka v lokalite Navrhnúť riešenie vrátane návrhu financovania 
Vydumanec okolo štátnej cesty. a vysporiadania vlastníckych vzťahov (Prešovský 

samosprávny kraj). 

F - MsÚ/SP-O 1/26/1 
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hmDlodná.doprava 
· Osadil' zastávkové pristrešky na Navrhnúť zoznam, optimálnu postupnosť osadzovama 
· najvýznamnejších nástupných prístreškov, vrátane návrhu financovania. VYChádza~'. 
, zastávkach mestskej hromadnej i Z reálne odmeranej využívanosti zastávok (napr. údaje 

dopravy. Iod dopravcu). . .. 
Doplniť linky a obratiská MHD Navrhnúť zoznam a poradie zriaďovania zastávok 
v nepolcrytých oblastiach v územnej a obratísk v zmysle Územného plánu mesta Prešov, 
pôsobnosti VMČ č. 2 výlcres 4b - mestská hromadná doprava, schváleného 

Mestským zastupiteľstvom v Prešove, uzn. 369/2013 zo 
dňa 6. mája 2013, vytypovať vhodné lokality pre 
zastávky a obratiská., navrhnúť financovanie. 
(http://www.presov.sklfile/20015/doprava 2012 mhd.p 

I Zatepleniebudovy materskej školy Navrhnúť financovanie. 

I na ul, Čs. armády . 


I
Zateplenie budovy materskej školy . Navrhnúť financovanie a podl'a financovania vykonať 


i na ul. Fraňa Král'a .. ... . projektovú prípravu. .. ...__ .__ 

Detské ihrisko a verejný priestor pre· Vytypovať lokalitu a navrhnúť financovanie. 
stretávanie detí a obyvateľov lokality " l 

I ulíc Za Kalváriou, Horárska, Dúhová., ~' 
I Slávičia, Terchovská, Súľovská, Ku . 
" f Kyslej vode, Ku Brezinám, Turistická. I ... .. ... . 

, Tartanové ihrisko v areáli základnej l Navrhnut' financovame a podľa financovania vykonať ' 

I školy na u,L ČS. annády. l projektov~prípravu. I 

, Oblast: Rozvo.i iDrra~tl::'l.lkt.ún' 


, Dobudovanie komunikácií (cesty I Navrhnúť optimálne poradie dobudovávania 

, a chodníky) v lokalitách so staršou . infraštruktúry, financovanie a podľa financovania 

· zástavbou v olcrajových častiach, kde vykonať projektovú prípravu s následnou realizáciou. 

i táto infraštruktúrachýba: 


Obiase: Podllorií'Dohŕbu ehodeov 
Budovanie bezbariérových resp. Vytipovať najvýznamnejšie pešie ťahy s bariérami, 

i bezpečných priechodov pre chodcov navrhnúť opatrenia a navrhnúť optimálne poradie 

i na tiznarnr1ýchJ,ešíchťahoch. debarierizácie. 

i Oblasi.':Odstraiíovaniened(lÍjtatkov aohnovovanie vekoDi! Do$kOden.ei iumštruktlt 


Odvodnenie komunikácie INavrhnúť financovame, podl'a financovania vykonať 
a parkovacích plôch na ulici Marka prípravu a zrealizovať. 

, Čulena 8, IO, 12, 14. . ... ..... 
i Obnova prepadnutého chodnika na Navrhnúť financovanie, podľa financovania vykonať'I' 

· Gorkého ulici v úseku Októbrová - prípravu.

l Sázavského 
...._ ... _. ::::------ ...__. ---------' 

Ing. Richard Drutarovský, v. r. 

predseda VMČ Č. 2 


Mgr. Jana Grešová 

zapisovatel'ka VMČ Č. 2 
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