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Zasadnutie vyboru v mestskej casti cYMC) otvoril a viedol lng. Richard Drutarovsky,

predseda VMC, ktory v uvode privital pritomnych obcanov, clenov VMC Mgr. Jaroslavu

Kutajovu a JUDI. Reneho Puchera, zastupcu za MsP p. Petra Compel'a. Nasledne predseda

VMC oboznamil pntomnych obcanov 0 casti doslych odpovedf na poziadavky VMC,

vyjadreniach, stanoviskach a taktiez 0 doslych ziadostiach 0 zaujatie stanovisk.

lng. Richard Drutarovsky, predseda VMC c. 2 informoval pritornnych obcanov 0 tom, ze

v prezencnej listine mozu uviest' svoj telefonicky kontakt, ktory bude sluzit' na interne ucely

(nebude zverejneny na internete) pre zamestnancov MsU pri rieseni poziadaviek obcanov.

DISKUSIA
Poziadavka c. 1

p. Jana Palkova (mailovY kontakt je u sekretarky VMC)
~Obyvatelia Jabloriovej ulice c. 13-28 minimalne jedno desat'rocie sporadicky ziadaju
poslancov vyboru mestskej casti c. 2 0 zabezpecenie upravy mestskej komunikacie v useku od

narozia ulic Jabloiiova-Ceresnova (v odbocke) pri RD c. 13 po RD c. 17, ktora je vo vlastnictve

mesta od roku 1996 a je v zlom stavebnotechnickom stave. Dana kornunikacia je jedinou

pristupovou kornunikaciou k 9 RD, v ktorych zije spolu 45 obyvatel'ov. Oddelenie investicnej

cinnosti tuto poziadavku eviduje uz niekol'ko rokov, na zaklade coho bola, uz pri prerokovani

navrhu planu investicnej vystavby na rok 2008 s vyhl'adorn na roky 2009 a 2010, realizacia tohto

useku zaradena medzi d'alsimi poziadavkami VMC a obcanov. Od tohto obdobia uplynulo viae

rokov a uprava komunikacie na ul. Jablonovej je stale v nedohl'adne. Zmenou poslancov po

vol'bach sa zmenil aj zoznam investicnych akcii, ktory kontinualne nenadvazoval na dovtedajsie
poziadavky obcanov, Vybavenie nasej poziadavky zavisi jedine od schvalenia financnych

prostriedkov. Napriek opakovanyrn poziadavkam ste ako voleni zastupcovia doteraz tuto

poziadavku ignorovali a nepresadili ste jej zaradenie do rozpoctu mesta Presov. Ookonca ste

nevyuzili ani moznost', ktoru mate uz niekol'ko rokov a to pouzitie rezervy VMC C. 2 na

investicnu vystavbu, kde na odsuhlasenie stavby nebola potrebna vacsina poslancov, ale staci

dohoda poslancov vo VMC c. 2. Predmetny usek cesty je v kritickom stave, preto ziadame

o vyclenenie financnych prostriedkov z rezervy VMC C. 2 na rok 2016 na vypracovanie PO

a stavebne upravy ul. Jabloriovej c. 13 -17 (odbocka) v dlzke cca 55m na pozemku pare. c. KNC

9574/1 k. u. Presov, ktory je vo vlastnictve mesta Presov, Na zaklade predchadzajucich

dorucenych odpovedi viem, ze oddelenie investicnej cinnosti dlhodobo eviduje nasu poziadavku,

Preto neziadam, aby ste tuto poziadavku znovu odstupili na oddelenie investicnej cinnosti (ktore

bez schvalenia financii nemoze konat'), ale ocakavam od vas, ako od poslancov za nas vybor

v mestskej casti, zodpovedny a rovnaky pristup k rieseniu vsetkych poziadaviek predkladanych
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obyvateľmi VMČ č. 2 a neuprednostňovaniu riešenia požiadaviek niektorých občanov na úkor 

ostatných len na základe ich každomesačnej prezentácie na zasadnutí výboru.   

 
 

Požiadavka č. 2 

p. Ľubica Krajňáková (mailový kontakt je u sekretárky VMČ)  

►Touto cestou Vás chcem požiadať o orezanie porastov, ktoré sa nekontrolovane rozrástli počas 

celého vegetačného obdobia pozdĺž ulice Ku Brezinám. Je to úzka ulica tak na jedno auto 

a rastúce kroviny ešte viac zužujú výhľad. Tak isto, ak by sa zrovnal povrch na okrajoch cesty, 

ktorý vytlačili nákladné autá, ktoré tade vozili drevo, tak by sa ulica trocha rozšírila a na 

viacerých miestach by sa dalo vyhnúť pri stretnutí oproti idúcich áut.  
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Niekedy treba cúvať aj niekoľko desiatok metrov. Ulica má nespevnený povrch, tak si myslím, 

že tam nie sú potrebné vysoké investície.  Toho roku, ak sa budú frézovať nejaké ulice, by bolo 

potrebné naviezť asfaltovú drť na druhú polovicu ulice, rozsypať ju a uvalcovať. 

 

Požiadavka č. 3 

p. Marta Dovalová (mailový kontakt je u sekretárky VMČ) 

►Každý rok sa stretávame s javom, ktorý ignoruje pravidlá slušnosti,  ale aj zákonné normy.  

Ide o znečisťovanie ulice Dúhovej zablatenými pneumatikami nákladných vozidiel, vodiči 

ktorých nezákonne používajú Dúhovú ulicu na zvážanie haluziny alebo dreva z neďalekých 

mestských lesov. Ulica Dúhová nie je stavaná na zvážanie ťažkých nákladov, je úzka, s vysokým 

prevýšením a  jednosmerná, pretože viac ako jedno auto sa na ňu nezmestí. Pred rokmi, po 

devastačných dažďoch, dostala prvýkrát asfaltový povrch, ktorý z nej urobil slušnú cestičku 

určenú pre prístup nás, obyvateľov, k našim  domom. Nákladné autá ju však nielen znečisťujú, 

ale aj ničia jej povrch (početnú agendu so žiadosťami o opravu cesty môžem priložiť) a prevoz  

ťažkých nadrozmerných nákladov touto trasou je nebezpečný aj pre chodcov, ktorí  cestičku  

používajú. Mestská polícia nestačí flexibilne reagovať a ak sú obyvatelia ulice v práci, nemá kto 

toto pustošenie ulice ani zaznamenať.  Ostávajú nám len anonymné "pozdravy" v podobe blata 

a popraskaného povrchu cesty (fotodokumentácia priložená zo dňa 15. 12. 2015). Problém je 

v tom, že súkromným prepravcom rôznych nákladných vozidiel  nič  nebráni využiť pohodlne 

túto trasu pre  ich osobné záujmy. Preto žiadam - o prehodnotenie tejto cesty  a označenie 

začiatku ulice Dúhovej  dopravnou značkou, ktorá zakazuje vjazd nákladných vozidiel.  Som 

presvedčená, že je to najjednoduchšia forma ako zabrániť  jej znečisťovaniu a ničeniu.  
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Požiadavka č. 4 

p. Karel Novosad (telefonický kontakt je u sekretára VMČ) 

►V rámci prípravného konania k zmenám ÚP navrhujeme uprednostniť a urýchliť výstavbu 

časti cyklotrasy H3, od napojenia cyklotrasy od rieky Torysy pri Kauflande – križovatka 

Levočská – Obr. mieru, po Levočskej ku kruhovému objazdu pod diaľnicou, Levočská – 

Vydumanec. Po pravej strane cesty Levočská – Vydumanec je chodník pre peších, ktorý je veľmi 

málo využívaný. Nebol by problém tento chodník rozšíriť o cyklotrasu. Týmto smerom jazdí 

dosť cyklistov ku garážam povyše ČS Slovnaft. Uvedených garáží je 180, kde majú zaparkované 

vodiči svoje autá pre ktoré chodia na bicykloch. Ďalej v lokalite Vydumanec sa nachádza 

6 záhradkárskych osád, cez 400 záhradiek, na ktoré tiež niektorí záhradkári jazdia na bicykloch. 

Ďalší cyklisti jazdia na Cemjatu, ako aj do lokality Kvašná voda a niektorí pokračujú okruhom až 

na Borkút. Vzhľadom na to, že musia cyklisti jazdiť po veľmi frekventovanej ceste 

medzinárodného významu, s výjazdom a zjazdom na diaľnicu (denne cez 20 000 vozidiel, 

vrátane  kamiónov), je tento úsek pre cyklistov veľmi nebezpečný aj preto, že po ňom jazdia aj so 

svojimi deťmi. Vopred ďakujem za všetkých cyklistov, ktorí uvedenú trasu využívajú, že túto 

situáciu zvážite a urýchlite výstavbu tejto časti cyklotrasy H3. 

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 

Plánované aj existujúce cyklistické cesty a cyklotrasy sú v genereli cyklistickej dopravy. Nie 

som si teraz istý, je možné, že tento chodník sa v tom genereli nachádza, dá sa to pozrieť. Čo sa 

týka výstavby cyklociest, tak sa očakáva, že budú nejaké výzvy o finančné príspevky 

z Eurofondov na dobudovávanie cyklotrás. Mám sprostredkovanú informáciu, že by výzvy mali 

byť na cyklistické komunikácie, ktoré slúžia nie na rekreačné účely, ale na každodennú 

dochádzku do práce. 
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Požiadavka č. 5 

p. Vladimír Dlhoš (v prezenčnej listine uviedol tel. kontakt) 

►Obyvatelia z Nábrežnej ulice č. 2 urgujú vybavenie ich žiadosti týkajúcej sa opravy miestnej 

komunikácie zo dňa 22. 4. 2014 (viď príloha č. 1 a 2). 

►Žiadajú kosenie trávy (žihľavy) vo výške dospelého človeka a buriny na Nábrežnej ul. pred 

plynoregulačnou stanicou, garážami a bývalou elektrorozvodňou (v mesiaci september 2015 boli 

tieto plochy, na základe našich osobných návštev a telefonátov na MsÚ, konečne vykosené – 

dúfame, že to tak bude aj v budúcnosti. 

►Požiadavka na úpravu verejných priestranstiev – ul. Nábrežná od tenisových kurtov po 

hádzanársku halu je zanedbaná a nečistená. Pri obrubníkoch sú viacročné nánosy zotleného lístia 

a špiny (na čo bol MsÚ upozornený). Asfalt ulice od bývalej elektrorozvodne po Levočskú ulicu 

je v zlom stave (vybitý povrch, stojacie mláky po daždi). Pripadáme si v tomto, ináč peknom 

zelenom prostredí, ako na zaostalej periférii mesta, o ktorú sa nik nestará. Mimo toho na tenisové 

a hádzanárske súťaže prichádzajú účastníci a ich sprievod z viacerých miest, ktorí si iste 

neodnášajú najlichotivejšiu mienku o našom meste. V čistote, udržiavaní a úprave verejných 

priestranstiev Prešov žiaľ zaostáva za väčšinou dedín a malých miest nášho kraja, u ktorých 

došlo v poslednom období k pozitívnym zmenám. 

►Požiadavka na vyrúbanie tuje a okliesnenie stromov tieniacich priestory, ktoré sú označené na 

priloženej žiadosti (príloha č. 1) – zakrúžkované písmená T - tuja, D – duby, B – brezy.  

►Sami by sme si chceli vysadiť živý plot  a taktiež by sme sa o neho následne starali, chcem 

dostať informáciu, že koho by sme mali požiadať, aby nám ho dodal. 

 

Požiadavka č. 6 

p. Jaroslav Vilčko  

►Ul. Obrancov mieru 46 – vnútroblok, požiadavka na výrub suchej brezy – je to havarijný stav. 

VMČ č. 2 žiada urgentne riešiť tento havarijný stav.  

 

Požiadavka č. 7 

p. Štefan Šimko (v prezenčnej listine uviedol tel. kontakt) 

►Bývam na Októbrovej ulici 57-63. Už dlho máme požiadavku na výstavbu parkoviska a preto 

sa chcem opýtať, či sa s tým bude niečo robiť.  

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 

Parkoviská sa budujú postupne z dôvodu, že tých požiadaviek je viac, ako sa dá ročne 

uspokojiť, mesto hospodári s takým množstvom peňazí, ktoré získa od daňových poplatníkov 

a to množstvo má jasný limit. To, čo sa teraz chystá môže mať vplyv aj na budovanie parkovísk 

na sídliskách. Nové vedenie mesta objednalo vypracovanie „Parkovacej štúdie“, ktorá by mala 

vypovedať o tom, kde je najväčšia potreba vybudovania parkovacích plôch. Zástupca 

primátorky, ktorý to má na starosti, oznámil, že dodávka tej štúdie mala byť do 22. 12. 2015. 

Na základe tejto štúdie by sa malo určiť poradie, aby časť peňazí, ktorá bude dohodnutá na 

výstavbu parkovísk, išla na výstavbu v takom poradí, aby sa zohľadnilo, kde sú miesta 

s najväčším nedostatkom parkovacích plôch. 
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Požiadavka č. 8 

p. Mikuláš Leščinský 

►Požiadavka na zriadenie prístrešku na dvoch zastávkach MHD na ul. Pod Wilec hôrkou – 

názov jednej zastávky je Hôrka a druhá zastávka je Pri záhradkároch (Záhradky). 

►Na ul. Za kalváriou – autá, ktoré zvážajú drevo chodia veľmi rýchlo. Uvažovali sme 

s osadením retardéra, ale nemyslím si, že by to bolo dobré riešenie. Skôr by sme navrhovali 

osadiť tam dopravnú značku, ktorá by znižovala rýchlosť „30-tka“. 

►Na ul. Za Kalváriou pri opornom múriku (ten, ktorý nie je opravený) – od neho až po 

Cimermana parkujú autá. Teraz parkujú autá aj v zatáčke (celé dni aj noci) – neviem, či tí ľudia 

sa neboja o svoje autá – parkovaním týchto áut sa cesta ešte viac zúžila. Nikdy pred tým tam tie 

autá neparkovali až teraz – na úseku cca 50-60 m stojí až 5-6 áut a pritom každý z tých, čo tam 

parkujú má svoj dvor a mal by si parkovať tam. 

 

Požiadavka č. 9 

p. Martin Fabián (v prezenčnej listine uviedol tel. kontakt) 

►Som tu ako zástupca vlastníkov bytov na ul. M. Čulena 29-33 – bytovka má už cez 50 rokov. 

Prístupová cesta k bytovke je v strašnom stave a preto by sme chceli požiadať o vyasfaltovanie 

tej plochy a taktiež výjazdov z garáží.  

►Vedľa bytoviek je les, čo je pre nás dosť problematické. Veľmi často tam chodia jednak mladí, 

ale aj starší ľudia – hlavne v jarných, letných a jesenných mesiacoch. Zakladajú tam ohne, je tam, 

hluk, odpadky. Preto chceme požiadať, aby ak chodia mestské hliadky, aby sa zvýšila frekvencia 

hliadkovania v tejto oblasti.   

p. Peter Compeľ, zástupca MsP 

Na zasadnutí VMČ odpovedal a taktiež odporúčal, aby obyvatelia v prípade potreby volali na 

číslo 159.  

    

Požiadavka č. 10 

p. Jozef Durkáč 

►Informoval prítomných o tom, že pred Vianocami OZ Diaľnica a mesto podalo na MsÚ a MsZ  

petíciu (PET-20-2015), ktorá sa týkala zrekonštruovania ulíc Ku Kyslej vode, Terchovská 

a taktiež kontrolovanej ťažby v mestských lesoch. Požiadal, aby sa to začalo riešiť, aby tento rok 

bol spracovaný aspoň nejaký projekt. 

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 

Z MsÚ sme túto informáciu dostali. Postup bude taký, že keď je petícia adresovaná MsZ, tak 

by MsÚ mal pripraviť podklady a dať ich MsZ na prerokovanie. Je tam lehota na vybavenie 

petície, treba to sledovať. Je potrebné, aby o tomto probléme vedeli aj ostatní. Ja sa zajtra idem 

pozrieť s výkonným riaditeľom TSMP, a. s., do mestských lesov a  odporúčam, aby ste prišli na 

zasadnutie MsZ keď sa bude petícia prerokovávať a k tomuto bodu aj vystúpili.  

 

Požiadavka č. 11 

p. Zdenka Bulnová (v prezenčnej listine uviedla tel. kontakt) 

►Žiadam Vás, aby ste práve vy - naši poslanci uznesením podporili petíciu Občianskeho 

združenia Diaľnica a mesto a požiadali primátorku a zastupiteľstvo, aby sa k rekonštrukcii ulíc 
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Ku Kyslej vode a Terchovská (180 bm) pristupovalo ako k vyvolaným stavbám výstavbou 

diaľnice D1 Prešov západ - Prešov juh tak, ako napr. rekonštrukcia ulíc a výstavba parkovísk 

v okolí budúceho cintorína. Na ulicu Ku Kyslej vode sú spracované štúdie, preto nebude problém 

vypracovať projektové dokumentácie. Pozemok, ak bude treba odkupovať, tak len od dvoch 

vlastníkov (pričom v jednom prípade je možná zámena). Bolo by dobré aspoň začať s budovaním 

odvodnenia. Terchovská ulica je v úseku križovatka s ul. Za Kalváriou až po križovatku s ul. Ku 

Kyslej vode v najhoršom stave a je nutné ju okamžite riešiť, pretože výstavbou ďalších 

rodinných domov na tomto úseku sa tento zámer môže zmariť. Tu budeme musieť viac 

popracovať aj my, občania pri majetkovoprávnom vysporiadaní - ide cca o 20 osôb. Na tento 

problém sme upozornili v roku 2010 aj bývalého primátora a obe ulice sa dostali do investičného 

plánu. V súčasnom návrhu Terchovská ulica celkom vypadla a na ulicu Ku Kyslej vode je len PD 

na územné rozhodnutie, ktoré aj Ing. Drutarovský nazval "zásuvkový projekt". Na tieto dve 

samostatné, ale na seba nadväzujúce stavby žiadame použiť finančné prostriedky, ktoré prídu 

z NDS za nájom (117 000,- Eur ročne) a za predaj drevnej hmoty spod diaľnice. 

Na záver k písomnej výzve občana z Jabloňovej ulice. 

Áno, chodím každý mesiac na VMČ - už sedem rokov. Nie za účelom prezentovať svoju osobu, 

ale s požiadavkami. Možno ste si všimli, že na nich nikto z mesta neodpovedá a naše problémy 

nerieši. Možno by naši poslanci mali interpelovať pani primátorku, prečo. Vy máte problém, že 

pred vchodom alebo pred garážou máte rozbitý asfalt a iné "kozmetické" vady. Avšak cesty 

v oblasti Kalvárie sú v hroznom stave. Na našej dvestoročnej ulici len na začiatku je rozmrvený 

asfalt, o čo sa postarali auta pri zvoze dreva, potom zvlnené panely a posledný úsek je " prašný". 

Predo mnou sem 10 rokov chodila pani Vargová a pred ňou pani Karabinošová - a všetky s tým 

istým - ulica je úzka, neudržiavaná a pri dažďoch sa po nej valí voda a blato. Poškodzujeme si 

autá - aj pred Vianocami sa tu osobné auto obrátilo na strechu. Aj my máme také isté ústavné 

práva na svoju bezpečnosť a majetok, zákony nás majú chrániť práve tak, ako vás. Verte, že kým 

sa tento stav nevyrieši, tak sem budeme chodiť (alebo nás vystriedajú mladší), budeme nanášať 

požiadavky - a keďže sme už asi touto petíciou vyčerpali všetko - tak na každý problém pôjde 

sťažnosť - aj na nečinnosť samosprávy. Ďalej p. Bulnová navrhla, aby výbor rozhodol o návrhu 

uznesení, ktoré výboru doložila v písomnej forme v tomto znení: 

Uznesenie č. 1 

VMČ č. 2 podporuje petíciu obyvateľov mesta Prešov za rekonštrukciu ul. Ku Kyslej vode 

a Terchovská a žiada primátorku mesta Prešov, aby sa k riešeniu tejto problematiky pristupovalo  

ako ku stavbám vyvolaných výstavbou diaľničného obchvatu Prešov západ – Prešov juh. 

Vzhľadom na množstvo prác, ktoré sa budú musieť v tejto lokalite vykonať vo fáze samotnou 

výstavbou, máme dojem, že miestne komunikácie na týchto uliciach budú využívané (zvoz 

drevnej hmoty, stavba trafostanice a súvisiace inštalácie...). O ďalších postupoch rozhodne 

zhotoviteľ stavby, ktorý bude známy vo februári 2016. 

VMČ žiada, aby v prípade, že tieto komunikácie budú stavbou diaľnice dotknuté, aby 

zodpovední pracovníci dohodli rekonštrukciu MK NDS. 

VMČ č. 2 doporučuje zaradiť do investičného plánu na rok 2016 – 2018 rekonštrukciu 

miestnej komunikácie na ul. Ku Kyslej vode – spracovanie PD k stavebnému povoleniu a stavba 

– odvodnenie ulice Ku Kyslej vode a Terchovskej (v úseku cca 180 bm od križovatky s ul. Za 

Kalváriou po križovatku s ul. Ku Kyslej vode v roku 2016). 
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Uznesenie č. 2 

VMČ č. 2 podporuje kontrolovanú ťažbu v mestských lesoch za účelom, aby v okrajových 

lokalitách mesta ťažba prebiehala šetrným spôsobom a aby nedochádzalo k úplnému odlesneniu 

svahov. Za opodstatnené považujeme upozornenie obyvateľov, že na uliciach Za kalváriou, 

Turistická a Ku Brezinám sú lesné, turistické chodníky a cyklochodníky vymolené 

a zdevastované ťažbou, hoci napr. v roku 2014 na údržbu lesného parku a na lesné singeltracky 

mesto poskytlo 20 000 €.  

 

POŽIADAVKY  VMČ č. 2: 
1. 

VMČ č. 2 urguje riešenie podnetu (orez stromov na Rombauerovej ulici) zaevidovaného pod 

č. POD-54-2015 a žiada MsÚ o podanie informácie o vybavovaní tohto podnetu aj VMČ č. 2 na 

najskoršie zasadnutie výboru. 

 

2. 

V roku 2014 bolo realizované rozšírenie parkoviska na Nábrežnej ulici. Na predmetnom 

parkovisku stojí voda preto VMČ č. 2 žiada reklamovanie uskutočnených prác u zhotoviteľa 

diela. 
 

3. 

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

dlhodobých investičných a údržbových priorít výboru v jeho územnej pôsobnosti: 

Aktualizácia tabuľky priorít VMČ č. 2 na januárovom zasadnutí: 

Oblasť: Bezpečnosť 

Osadenie merača a zobrazovača 

rýchlosti na ul. Obrancov za 

križovatkou s Kollárovou ulicou 

v smere jazdy od zimného štadióna. 

 

Navrhnúť riešenie vrátane návrhu financovania. 

VMČ č. 2 žiada mestský úrad, aby bol osadený tento 

orientačný merač rýchlosti. 

Doplnenie verejného osvetlenia  
na ul. Zimný potok  

 

Navrhnúť riešenie vrátane návrhu financovania. 

VMČ č. 2 žiada mestský úrad, osadiť 3 ks verejného 

osvetlenia v roku 2016.  

Doplnenie verejného osvetlenia na 

všetkých zastavaných uliciach 

v územnej pôsobnosti VMČ č. 2, kde 

doposiaľ verejné osvetlenie chýba. 

 

 

Navrhnúť zoznam, optimálnu postupnosť osadzovania 

verejného osvetlenia, vrátane návrhu financovania. 

 

VMČ č. 2 žiada mestský úrad, osadenie do 2 ks VO 

na príjazdovú kom. ku garážam na Nábrežnej ul. 

(pozemok parc. č. KN-C 8464/1 vo vlastníctve mesta 

Prešov). 

Vybudovanie chodníka v lokalite 

Vydumanec okolo štátnej cesty. 

Navrhnúť riešenie vrátane návrhu financovania 

a vysporiadania vlastníckych vzťahov (Prešovský 

samosprávny kraj). 

 

Oblasť: Verejná hromadná doprava 

Osadiť zastávkové prístrešky na 

najvýznamnejších nástupných 

zastávkach mestskej hromadnej 

dopravy. 

Navrhnúť zoznam, optimálnu postupnosť osadzovania 

prístreškov, vrátane návrhu financovania. Vychádzať 

z reálne odmeranej využívanosti zastávok (napr. údaje 

od dopravcu). 
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 VMČ č. 2 žiada mestský úrad, osadenie prístreškov 

na zastávky: 

- Hôrka (ul. Za Kalváriou, smer Horárska), 

- Záhradkárska osada (ul. Za Kalváriou, smer 

Horárska), 

- Marka Čulena (ul. Marka Čulena, smer 

Odborárska). 

Doplniť linky a obratiská MHD 
v nepokrytých oblastiach v územnej 

pôsobnosti VMČ č. 2 

Navrhnúť zoznam a poradie zriaďovania nových 

zastávok a obratísk v zmysle Územného plánu mesta 

Prešov, výkres 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.sk/file/20015/doprava_2012_mhd.p

df). 

Oblasť: Občianska vybavenosť 

Zateplenie budovy materskej školy 

na ul. Čs. armády 

Navrhnúť financovanie. 

Zateplenie budovy materskej školy 

na ul. Fraňa Kráľa 

Navrhnúť financovanie a podľa financovania vykonať 

projektovú prípravu. 

Detské ihrisko a verejný priestor pre 

stretávanie detí a obyvateľov lokality 

ulíc Za Kalváriou, Horárska, Dúhová, 

Slávičia, Terchovská, Súľovská, Ku 

Kyslej vode, Ku Brezinám, Turistická. 

Vytypovať mestskú  lokalitu a navrhnúť financovanie. 

Tartanové ihrisko v areáli základnej 

školy na ul. Čs. armády. 

Navrhnúť financovanie a podľa financovania vykonať 

projektovú prípravu. 

VMČ č. 2 žiada mestský úrad: preskúmať výzvy na 

poskytnutie finančných príspevkov v rámci 

eurofondov a podobných zdrojov financovania a dať 

spracovať projektovú dokumentáciu v prípade, ak 

bude reálna výzva. Ak nie, tak hľadať iné možnosti 

financovania. 

Oblasť: Rozvoj infraštruktúry 

Dobudovanie komunikácií (cesty, 

chodníky a cyklochodníky) 
v lokalitách so staršou zástavbou 

v okrajových častiach, kde táto 

infraštruktúra chýba. 

Navrhnúť optimálne poradie dobudovávania 

infraštruktúry, financovanie a podľa financovania 

vykonať projektovú prípravu s následnou realizáciou. 

 

VMČ č. 2 žiada mestský úrad: Navrhnúť 

financovanie trasy H3 (Levočská ul. od križovatky 

s Prostejovskou v smere na Vydumenec) a v prípade, 

že sa nenachádza v genereli cyklistickej dopravy, tak 

ju tam doplniť. 

Oblasť: Podpora pohybu chodcov 

Budovanie bezbariérových resp. 

bezpečných priechodov pre chodcov 
na významných peších ťahoch. 

Vytipovať najvýznamnejšie pešie ťahy s bariérami, 

navrhnúť opatrenia a navrhnúť optimálne poradie 

debarierizácie. 

 

http://www.presov.sk/file/20015/doprava_2012_mhd.pdf
http://www.presov.sk/file/20015/doprava_2012_mhd.pdf
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Oblasť: Odstraňovanie nedostatkov a obnovovanie vekom poškodenej infraštruktúry 

Odvodnenie komunikácie 

a parkovacích plôch na ulici Marka 

Čulena 8, 10, 12, 14. 

Navrhnúť financovanie, podľa financovania vykonať 

prípravu a zrealizovať. 

Obnova prepadnutého chodníka na 

Gorkého ulici v úseku Októbrová - 

Sázavského 

Navrhnúť financovanie, podľa financovania vykonať 

prípravu. 

  

 

4. 

Doplnenie tabuľky – komplexná rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií na území 

mesta Prešov v roku 2016 

1. č.2 Levočská ulica - chodník od Marka Čulena po Obr. mieru 1 500 súvislá výmena vrchného krytu 

2.   Fučíkova ulica - chodník od Obr. mieru po Odborársku vľavo 500 súvislá výmena vrchného krytu 

3.   Fučíkova ulica - chodník od Obr.  mieru po Sázavského vpravo 500 súvislá výmena vrchného krytu 

4.   Za Kalváriou - chodník od č. 6 po č. 22, od č. 68 po obratisko 500 súvislá výmena vrchného krytu 

5.   Kollárova - chodník od Obr. mieru po Sázavského 450 súvislá výmena vrchného krytu 

6.   Kollárova - cesta od Obr. mieru po Sázavského 3 000 súvislá výmena vrchného krytu 

7.   Horárska ul. - cesta  4 800 súvislá výmena vrchného krytu 

8.   Botanická ul. cesta 530 súvislá výmena vrchného krytu 

9. 
  

Terchovská ul.. 

(úsek - križovatka s ul. Slávičia a križ. ul. Ku Kyslej vode)   súvislá výmena vrchného krytu 

 

5. 

Doplnenie tabuľky – návrh plánu bežnej údržby MK na území mesta Prešov na rok 2016 

s výhľadom na roky 2017-2018  

Požiadavka VMČ č. 2 – aby mestský úrad zorganizoval spolu so zodpovedným zamestnancom 

mestského úradu a zástupcom správcu miestnych komunikácií výjazdové zasadnutie Výboru 

v mestskej časti č. 2 s obhliadkou navrhovaných komunikácií pre všetkých členov výboru ešte v 

januári z dôvodu, aby si poslanci osobne preverili stav komunikácií zo zoznamu evidovaných 

požiadaviek na údržbu a mohli prerozdeliť rezervu VMČ č. 2 na údržbu vo výške 35 000 €. Po 

výjazdovom zasadnutí by výbor dokončil rozhodovanie o definitívnom určení priorít. 
 

VMČ 

2 

určenie 

poradia 

priority 

VMČ 2 

rok 
miesto vykonania 

údržby 
navrhovaná úprava 

výmera 

v m2 

predpokladaný 

náklad v € 

1   
Pod Wilec hôrkou – 

cesta po rozkopávkach 

Súvislá údržba vrchného 

krytu   

2   

Pod Kamennou baňou, 

chodník - lokálne 

opravy 

údržba vrchného krytu 

  

3   

Levočská 85 - 93, cesta, 

chodníky 

Odstrán. živič. krytu, oprava 

obrubníkov, výšk.úprava 

šácht, nový živič. kryt 

  

4 1  

Čsl. armády – cesta od 

Nábrežnej po M. 

Čulena 

Súvislá údržba vrchného 

krytu, oprava obrubníkov, 

výšk. úprava šácht a UV 

 
 

 

5   
Októbrová  14-28 Oprava chodníka 

 
Chodník už je 

opravený  
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6 2  

Októbrová – cesta od 

Fučíkovej po Gorkého 

Súvislá údržba vrchného 

krytu, oprava obrubníkov, 

výšk. úprava šácht a UV 

  

7   

Za Kalváriou – oprava 

oporného múru – II. 

etapa 

Oprava – sanácia oporného 

múru - pokračovanie   

8   

Marka Čulena 47-51 – 

oprava cesty 

Súvislá údržba vrchného 

krytu, oprava obrubníkov, 

výšk. úprava šácht 

  

9 3  
Marka Čulena 45 – 

oprava schodov 

Oprava schodov 
  

10   
Terchovská – cesta  Súvislá údržba vrchného 

krytu vybraných úsekov   

11   
Za Kalváriou, cesta od 

č.d. 6 -14  

Súvislá údržba vrchného 

krytu  
Vypustiť zo 

zoznamu  - NDS 

12   

Levočská 95 – 97, 

chodník 

Vybúranie živič. krytu, 

oprava obrubníkov, oprava 

podložia, nový živič. kryt 

  

13   

Nábrežná 6 – oprava 

parkoviska 

Odkopávky a prekopávky, 

výmena podkladových 

vrstiev, nový živičný kryt 

 
V roku 2014 bolo 

parkovisko rozšírené 

– inv. akcia  

14   

Marka Čulena 42-50, 

cesta  

Súvislá údržba vrchného 

krytu, oprava obrubníkov, 

oprava podložia, nový živič. 

kryt, výšk. úprava šácht 

  

15   

Obrancov mieru v smere 

na 17. novembra, oprava 

MK na moste, pravá 

strana 

Súvislá údržba vrchného 

krytu 
  

16 4  

Nábrežná 2 Oprava plochy pred 

vjazdom do garáží a oprava 

mreže 

  

17 5  

Chodník Gorkého - 

v úseku Októbrová-

Sázavského 

Oprava chodníka 

  

 

 

STANOVISKÁ  VMČ č. 2: 
 

M/17722/2015 (Ing. Adam) – Žiadosť p. Milana Škapuru a Márie Škapurovej, Prešov 

o odkúpenie pozemku parc. č. KNC 15430/5 o výmere 48 m². 

VMČ č. 2 súhlasí s odpredajom predmetného pozemku. 

 

M/18800/2015 (Ing. Adam) – Žiadosť Prešovskej univerzity v Prešove na výmenu pozemku 

parc. č. KNC 9724/4 o výmere 1 454 m², ostatná plocha vedeného na LV č. 6492, na ul. 17. 

novembra, ktorý je vo vlastníctve mesta Prešov za novovytvorený pozemok parc. č. KNC 

6616/104 o výmere 1 360 m², zastavaná plocha a nádvorie uvedené na LV č. 1414, ul. 

Športová, ktorý je vo vlastníctve Prešovskej univerzity v Prešove v Prešove, a to ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

VMČ č. 2 nesúhlasí so zámenou z týchto dôvodov: 

- VMČ upozorňuje, že je nevysporiadaný pozemok parc. č. KNC 6616/82, ktorý patrí 

Prešovskej univerzite a je pod mestským chodníkom, čiže slušné je na zámenu ponúknuť 
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najprv pozemky vo vlastníctve univerzity, na ktorých sú stavby vo vlastníctve mesta 

Prešov, 

- nesúhlasíme, aby mesto zámenou získalo ponúkaný pozemok, ktorý je pre mesto 

nevyužiteľný, je problematický a jeho údržba bude mať za následok zvýšenie nákladov 

pre mesto, 

- upozorňujeme, že na mestskom pozemku o ktorého získanie má záujem žiadateľ, je 

infraštruktúra vo vlastníctve mesta (napr. cesta, verejné osvetlenie), 

- v prípade, ak by napriek nášmu stanovisku v ktoromkoľvek orgáne mesta malo dôjsť 

ku odpredaju tohto pozemku – žiadame cez požadovaný pozemok na ul. 17. novembra 

podmieniť majetkový prevod zriadením vecného bremena prechodu a prejazdu cez 

uvedený pozemok tak, aby toto právo vyplývajúce z vecného bremena mohol využiť 

každý pri prechode cez požadovaný pozemok medzi pozemkami vo vlastníctve mesta 

Prešov, t. j. z mestského pozemku na jeho severnej strane na  mestský pozemok na jeho 

južnej strane, keďže požadovaný pozemok je súčasťou cestného koridoru vo vlastníctve 

mesta Prešov. 

 

 

 

Ing. Richard Drutarovský, v.r. 

predseda VMČ č. 2 

 

 

Mgr. Jana Grešová  

zapisovateľka VMČ č. 2 

 

 

V Prešove dňa  13. 01. 2016 
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- oddelenie verejnoprospesnych cinnosti -
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lng. Vladimir Dlhos

Vas list cislo / zo dna:

23.4.2014
Nase cis lo:

V /201417883
Vybavuje / linka

lng . Vrbensky
Presov:

14.5.2014

Vec
Odpoved'

Na zaklade Vasej ziadosti oopravu miestnej komunikacie a odvodnovacej mreze na Ulici
Nabreznej c. 2 Yam zasielame nasledovnu odpoved'.

Vase poziadavky boli presetrene v terene s konstatovanirn, ze su opodstatnene. Poziadavky na
opravu miestnej komunikacie a poskodenej odvodnovacej mreze postupime VMC c. 2, ktory
rozhoduje 0 realizacii beznej udrzby miestnych komunikacii na uzemi VMC c.·2. Za predpokladu
odsuhl asenia poziadaviek zastupcami VMC C. 2 n.ko priorit na rok 2014 a vyclenenia financnych
prostriedkov, oddelenie VPC zabezpeci realizaciu poziadaviek v roku 2014 .
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Mgr. ijamil Sepesi
povereny riadenim oddelenia

' . '.'.-" .~S pozdravom

Na vedomie:
JUDr. Rene Pucher, predseda VMC c. 2, poslanecka schranka MsU v Presove
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