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Rozdelenie požiadaviek zo zasadnutia VMČ č. 7 zo dňa 3. 12.2015  

 

Požiadavka č. 152/7/2015 – vo veci orezania konárov stromu na Ul. Vihorlatskej 21 

     p. Margita Kipikašová, Eva Hoňková - na Ul. Vihorlatskej  pred vchodom bytového 

domu č. 21 sa nachádza strom so suchými konármi, ktoré prevísajú nad vstupom do vchodu 

a jeho korene poškodzujú aj blízku plynovú prípojku a kanál. Konáre hlavne v zimnom 

období pri ich zaťažení snehom môžu ohrozovať prechádzajúcich chodcov, preto žiadajú 

o jeho orezanie, resp. likvidáciu. 

VMČ 7 žiada o orezanie konárov, resp. posúdenie, či najmä z hľadiska bezpečnosti 

obyvateľov vchodu, ale aj prechádzajúcich chodcov bude postačovať orezanie konárov, 

alebo bude potrebné úplné odstránenie stromu, aj vzhľadom na plynovú prípojku situovanú 

v blízkosti. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 

dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb. 

 

Požiadavka č. 153/7/2015 – vo veci rozšírenia verejného osvetlenia 

     p. Peter Ihnát - pred rokom na zasadnutí VMČ č. 7 žiadal o osadenie verejného osvetlenia 

na parkovisku  nachádzajúcom sa za objektom  „Tusi pizza“. Do dnešného dňa jeho 

požiadavka nebola zrealizovaná. Žiada o podanie informácie k svojej požiadavke. 

VMČ 7 už uplatnil požiadavku na rozšírenie verejného osvetlenia, a preto opätovne žiada 

o zrealizovanie tejto požiadavky, pri ktorej predpokladá nenáročný rozsah úprav VO 

(rozšírenie o 1, resp 2 svetelné body). O výsledku žiada písomne informovať p. Ihnáta 

a VMČ 7. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 

dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb. 

 

Požiadavka č. 154/7/2015 – vo veci rozšírenia verejného osvetlenia 

          p. Peter Ihnát - opätovne požaduje, aby odbor dopravy a životného prostredia MsÚ 

v spolupráci s Krajským dopravným inšpektorátom vyriešili pri vjazde na parkovisko  

osadenie dopravnej značky „Zákaz vjazdu motorových vozidiel nad 3,5 t“ z dôvodu 

parkovania autobusov. 



Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 

dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb. 

 

Požiadavka č. 155/7/2015 – vo veci preverenia parkovania motorových vozidiel na 

chodníku na Ul. Čergovskej 26-27 

          p. Peter Ihnát - na chodníku pred vchodom na Ul. Čergovská 26-27 neustále parkuje 

pani s osobným motorovým vozidlom.  Niekoľkokrát bola riešená aj policajtmi Mestskej 

polície, ale bez výsledku. V minulosti tam bola osadená dopravená značka „Zákaz státia“, 

ale tú niekto znehodnotil. Žiada o zaslanie písomného vyjadrenia kompetentných útvarov 

mesta Prešov, či zákon povoľuje státie na chodníku a či je možný vjazd motorovým 

vozidlom na chodník pre peších. 

VMČ 7 žiada preveriť dopravnú situáciu v danej lokalite a o riešení písomne informovať p. 

Ihnáta a VMČ č. 7. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP. 

 

Požiadavka č. 156/7/2015 – vo veci vybudovania spomaľovacích retardérov na Ul. Pod 

Šalgovíkom 

     p. MUDr.  Michal Polician - dnes obdržal odpoveď ohľadom osadenia spomaľovacích 

retardérov z odboru investičnej výstavby MsÚ. S Mgr. Andraščíkom sa dohodli na osadení 2 

spomaľovacích betónových pruhov a  požiadavka bola posunutá ďalej na vybavenie na 

odbor investičnej výstavby MsÚ s tým, aby bola zaradená do plánu investičnej výstavby na 

rok 2016. Odbor investičnej výstavby MsÚ nesúhlasí s vybudovaním spomaľovacích 

retardérov z dôvodu riešenia prepojenia Ul. Pod Šalgovíkom a Ul. Sibírska a posúva 

realizáciu spomaľovacích retardérov o 3 roky, preto chce so svojou požiadavkou vystúpiť na 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov dňa 16.12.2015. 

Ing. Kahanec – prepojenie ulíc Pod Šalgovíkom a Sibírskou považuje za náročné riešenie, 

spojené nielen s majetkoprávnym riešením, ale aj s možnými ďalšími nárokmi na sanáciu 

problémového zosuvného územia, cez ktoré je vedená trasa existujúcej dopravnej 

komunikácie. Za urgentné považuje riešenie dopravne nevyhovujúcich a nebezpečných 

križovatiek na „obchvatovej“ komunikácii – ul. Arm. gen. Svobodu s ul. Pod 

Táborom/ul. Jurkovičova, Šrobárova, s ul. Exnárova (oproti parkovisku pri 

poliklinike), s vjazdom a výjazdom od OC MAX a Hypernovy a s ul. Vihorlatská. 

Uvedené križovatky majú nevyhovujúce dopravné parametre ako pre vodičov tak aj pre 

chodcov, ktorí prechádzajú cez túto rušnú štvorprúdovú komunikáciu. Problémy pribudnú 

v plnom rozsahu po  úpravách zaústenia ul. Rusínskej do križovatky na ul. Arm. gen. 

Svobodu a po oficiálnom presmerovaní tranzitnej dopravy na ul. Rusínsku a následne na ul. 

Arm. gen. Svobodu!!! 

VMČ 7 opakovane upozorňuje na tieto problémy a žiada aj v súčinnosti so SSC riešiť 

vyššie spomínané problémy v záujme bezpečnosti vodičov, chodcov i ostatných 

účastníkov cestnej premávky, zvlášť v záujme bezpečnosti detí, žiakov a starších 

obyvateľov, ktorí cez túto nebezpečnú štvorprúdovú komunikáciu prechádzajú!, 

nevynímajúc ani ochranu obyvateľov bytových domov v blízkosti tejto rušnej 

„obchvatovej“ komunikácie. 

VMČ 7 žiada uzatvoriť riešenie požiadavky MUDr. Policiana na osadenie 

spomaľovacích retardérov, resp. vybudovanie spomaľovacích prahov na telese cesty. 

O výsledku prijatého riešenia či rozhodnutia žiada písomne informovať žiadateľa 

a VMČ 7. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Magdaléne Artimovej, vedúcej odboru 

strategického rozvoja. 

 



 

Požiadavka č. 156/7/2015 – vo veci riešenia zhustenej premávky na Ul. Sekčovskej 

p.  Vladimír Pulščák - žiada o informáciu, v akom stave je riešenie Sekčovskej ulice. 

Premávka je prehustená, nedodržujú sa predpisy. Tam, kde je predpísaná rýchlosť 50 

km/hod, vodiči jazdia 80 až 100 km/hod. Riešením by bolo osadenie spomaľovacích prahov, 

resp. osadenia svetelného radaru zobrazujúceho dosahovanú rýchlosť. 

Ing. Kahanec – VMČ 7 opakovane žiadal cez požiadavky v zápisniciach VMČ riešiť 

nedodržiavanie rýchlosti prejazdu cez Šalgovík, keďže podnety na to dostal od mnohých 

obyvateľov Šalgovíka, najmä na rýchle prejazdy ťažkých nákladných áut z areálu bývalých 

hydinárni. V r. 2015 VMČ plánoval realizáciu dlhých priečnych spomaľovacích prahov 

pri zastávke MHD /pri kostole/ v Šalgovíku, na ktoré bola spracovaná PD, avšak stavba sa 

z dôvodu vzniknutých technických problémov nerealizovala. 

VMČ 7 opätovne žiada o realizáciu vyššie uvedených dlhých spomaľovacích prahov 

v rámci IV v roku 2016 (z rezervy VMČ 7). Nedodržiavanie dovolenej rýchlosti pri 

vjazde do Šalgovíka od sídliska Sekčov odporúča VMČ 7 riešiť umiestnením 

svetelného radaru, kamerovým systémom či iným spôsobom tak, aby vodiči 

vchádzajúci do Šalgovíka neprekračovali povolenú rýchlosť jazdy. O výsledku riešenia 

VMČ žiada informovať p. Pluščáka a VMČ 7. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Magdaléne Artimovej, vedúcej odboru 

strategického rozvoja. 

 

Požiadavka č. 157/7/2015 – vo veci parkovania pri hoteli POLO na sídlisku Sekčov 

     p.  Vladimír Pulščák - na existujúcom parkovisku pri hoteli POLO je osadená značka, že 

parkovisko je vyhradené pre hostí hotela, ale zväčša je prázdne a autá parkujú na verejných 

parkoviskách. Autá stoja na trávniku, preto nesúhlasia aby trávnik bol znehodnotený na 

vybudovanie parkoviska a sú proti vybudovaniu nového parkoviska, čím by prišli  o zbytok 

zelene. Navrhujú riešiť možnosť parkovania na druhej strane  a žiadajú odstrániť značku 

zákaz parkovania. 

VMČ 7 žiada preveriť, aký vzťah má majiteľ hotela k existujúcemu parkovisku a či je 

oprávnene osadená značka „Zákaz vjazdu“ s vyhradením parkovania pre hotelových 

hostí. VMČ žiada zaoberať sa požiadavkami a podnetmi obyvateľov a o výsledku 

riešenia informovať p. Pluščáka a VMČ 7. VMČ zároveň odporúča požiadať vlastníka 

hotela POLO o označenie a nasmerovanie hostí prevádzok hotela POLO k hotelovým 

parkovacím plochám smerovými šípkami.  

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 

dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, v súčinnosti s odborom správy 

majetku mesta. 

 

Požiadavka č. 158/7/2015  

Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania 

a urbanizmu – Oznámenie o začatí stavebného konania (Garážový dom Prešov – Sekčov, 

Sibírska ulica) na deň 21.12.2015. 

Stanovisko VMČ č. 7:   Berie na vedomie a zároveň žiada pri rozhodnutiach  

o umiestnení stavieb na parcelách prikladať grafickú situačnú prílohu s vyznačením 

umiestnenia stavby. Taktiež žiada obratom doplniť grafickú situačnú prílohu 

k predmetnému oznámeniu elektronickou poštou pre členov VMČ 7, predsedovi VMČ 

aj písomnú prílohu. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. arch. Kristíne Hakučovej, vedúcej 

stavebného odboru. 

 



Požiadavka č. 159/7/2015   

Odbor strategického rozvoja - Odpoveď  na požiadavku č. 140/7/2015 - vo veci 

vybudovania chodníka pre peších na Ul. Teriakovskej. 

Stanovisko VMČ č. 7:   Berie na vedomie a žiada, aby sa mesto zaoberalo podnetom p. 

Lorka a hľadalo riešenie pre bezpečnosť chodcov i vodičov (vybudovanie chodníka pre 

chodcov na Teriakovskej. ul., dopravné značenie apod.) aj v spolupráci s PSK 

a o výsledku písomne informovalo p. Lorka a VMČ 7. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Magdaléne Artimovej, vedúcej odboru 

strategického rozvoja. 

 


