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Mesto Prešov 

z Á P I S NIC A č. 1 - 5/2016 

z 13. zasadnutia Výboru mestskej časti č. 5 Solivar - Sol'ná Baňa - Šváby, 


ktoré sa konalo dňa 4. januára 2016 (pondelok) 


Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Čas konania: 18.00 h - 19,30 h 

Miesto konania: Kultúrne zariadenie PKO, ul. Solivarská 80, Prešov - Solivar 


Program: l. Otvorenie a privítanie hostí Mt5TO rRESOV Mestský úrad v PrešoveT 1 
2. Prijímanie občanov a vybavovanie 1t , P:P~i.;ldavlek", tJ/.. IRlgl",. ",.II.!: lľflf/{3. Požiadavky a informácie VMČ Č. 5 

1r::llca h lota
4. Stanoviská VMČ Č. 5 Doll•• 1 1 -01- 2016 crtie4-ttJ
5. Záver 

Pln.ny: 

hiiJc.n~l!! fi':, daJlII p~~ }v1'2,(gqpK bodu l. Otvorenie a privítanie hostí: .. ,~

Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Peter Krajňák, predseda VMC é. ) , ktory pnvital15 
PaedDr. Miroslava Benka, MBA. Ing. Ľudovíta Malagu, Mgr. Stanislava Ferenca, zapisovateľku 

VMČ PhDr. Moniku Bujňákovú , p. Ladislava Kmeca, zástupcu Mestskej polície v Prešove, 
prítomných občanova hostL 

K bodu 2. Prijímanie občanova vybavovanie ich požiadaviek: 

p. Ž. Lenártová, p. M. Ňacbajová 
a) od členov VMČ Č. 5 žiadali informáciu ako sa bude ďalej vyvíjať a riešiť situácia na ulici 

Pod Debrami, nakol'ko stavebnými aktivitami je zaťažená ul. Gápl'ova. 
Členovia VMČ č. 5 informovali , že dňa 12.01.2016 sa uskutoční stretnutie s dotknutými 
vlastníkmi pozemkov s ciel'om riešenia prístupovej komunikácie v danej lokalite. 

b) žiadajú Mestskú políciu o monitorovania ulice Gápľovej z dôvodu znečisťovania 


vozovky nákladnými vozidlami, ktoré smerujú na územie lokality ul. Pod Debrami. 


p. Helena Kysacká 
a) žiada naplnenie Rozhodnutia číslo B/201517314 - Se zo dňa 28.5.2015 vydaného Mestom 

Prešov - stavebným úradom vo veci odstránenia stavby: "Rodinného domu a letnej 
kuchyne" na ul. Gápl'ova 72 v Prešove postavenej na pozemku parc. Č. 1819 a 1820 
katastrálne územie Solivar. 

K bodu 3. Požiadavkv a informácie VMČ č. 5: 

Predseda VMČ informoval prítomných občanov a hostí o odpovediach jednotlivých odborov 

mestského úradu zaslaných VMČ Č. 5 na požiadavky občanov. 


Požiadavky a podnety VMČ č. 5: 

- žiada stavebný odbor doložiť k Rozhodnutiu Č. B/ 14429/2015 - Tu zo dňa 17.12.2015 


výkresovú dokumentáciu trás; 

- žiada odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb a odbor strategického 


rozvoja zorganizovať stretnutie so zástupcami Správy a údržby ciest PSK a členmi VMČ 
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Č, 5 s cieľom oboznámiť členov VMČ s prípravovan)'Jl]i projektmi cestnej infraštruktúry 
v rámci Programu RIUS s dôrazom na rozšírenie ul. Soli varskej a cestnej siete v mestskej časti 
č,5; 

- žiada o urýchlené dokončenie Street work out ihriska na ul. Važeckej !pri budove základnej 
školy!, na ktoré boli alokované finančné prostriedky z rezervy mestskej časti v r. 2015 v zmysle 
dohodnutého postupu a namontovanie certifikovaných prvkov a konštrukcií; vyčlenené 
prostriedky vo výške 8,000 € vyčerpať v plnej výške a v prípade potreby zaradiť do 
rozpočtového opatrenia; 

- žiada o opravu vrchného cestného krytu obratiska trolejbusov !konečná MHD! na Zborovskej 
ulici v rámci údržby miestnych komunikácií v r. 2016; 

- žiada odbor správy maj etku o poskytnutie informácie, prečo v rámci "Zmluvy o podmienkach 
výstavby prístreškov na autobusových zastávkach ,.,." uzavretou so spoločnosťou EuroA WK 
nebol realizovaný prístrešok MHD na zastávke Škára v smere na Solivar; 

- žiada o osadenie cestného zrkadla na križovatku ul. Kysucká a uL Tajovského; pri vychádzaní 
z hornej časti ulice smer Sek čov - nie je dobrý 'výhľad na autá prichádzajúce od ul. 
Soľnobanskej; 

- žiada oddelenie investičnej činnosti, oddelenie dopravy a životného prostredia, oddelenie 
mestského majetku a hlavného architekta mesta o pracovné stretnutie na ul. Lesníckej 
(bytovky pri fare) vo veci riešenia výstavby odstavných plôch, nakoľko občania dlhodobo 
nemajú kde parkovať a v predmetnej lokalite sú vykonávané kontroly príslušníkmi mestskej 
polície; obyvatelia sú ochotní participovať na výstavbe miest na parkovanie a žiadajú finančne 
nenáročné riešenie výstavby napr. zo zatrávňovacích tvárnic; 

- opätovne žiada oddelenie dopravy o prípravu procesu a oslovenie správcu komunikácie vo veci 
zriadenia priechodu pre chodcov na ulici Solivarskej pri Kultúrnom dome PKO, Solivarská 80 
(Divadlo Babadlo) z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti návštevníkov kultúrnych 
podujatí a najmä detL 

K bodu 4. Stanoviská VMČ č. 5: 

Zaujatie stanoviska VMČ č, 5 - ul. Pod Hrádkom stanovisko k žiadosti o odkúpenie 
ozemku are.č. KNC 2450/2 ktore' zod ovedá are. č. KNE 426 k.ú. Solivar 

VM . č, 5 nesúhlasí s odkúpením predmetnej parcely z dôvodu zachovania jej verejného prístupu 
a dostupnosti schodov ku kostolu sv, Štefana, uhorského král'a, 
Za: O; Proti: 4; Zdržal sa: O, Nehlasoval: O 

K bodu 5. Záver: 

Predseda VMC č, 5 pod'akoval všetkým prítomným za účasť a informoval, že najbližšie 

zasadnutie VMČ sa uskutoční dňa L februára 2016 (pondelok) o 18,00 hod v Zariadení PKO, 

Švábska č, 27, Prešov - Solivar 


V Prešove dňa 4,01 ,2016 

Zapísal: PhDr, Monika Bujňáková, 


sekretár VMČ č, 5 


Mgr. Peter Krajňák, v.r. 

predseda VMC č.5 
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