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Mesto Prešov 

ZÁPISNICA 

z l. zasadnutia Výboru v mestskej časti č. 4, konanébo dňa 4. januára 2016 

MrSTQ rR~OV Meslský úrad y Prešovo' ,
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

ér", .~i,,, 6 tJ 7 I~'I'tI, ,,"fn: t/':1Jf '1 
Miesto konania: MsÚ Prešov, Jarková č. 24 ll,.k • lohot. 

0. 110: l 3 -01- 2016 

Program: 	 PrO,hy: 

["'''U11 ef,l, dolJ., ~Jtrf
1. 	 Otvorenie a privítanie hostí 
2. 	 Informácia o stanoviskách Mestského úradu v Prešove 
3. 	Požiadavky občanov 
4. 	E-mailové a písomné požiadavky občanov 
5. 	Stanoviská VMČ 4 
6. 	 Požiadavky poslancov VMČ 
7. 	 Záver 

"'1';;0 I 
l V;,h\'tJ!I' , 

.~ 1<rO I '2.0 /{G r 

Informácia o stanoviskách Mestského úradu v Prešove 

Predsedníčka VMČ Ing. Fedorčíková informovala o odpovediach z MsÚ a materiáloch, ktoré 
prichádzajú na vedomie pre VMČ a to k požiadavkám č. 359/4/2015, 298/4/2015, 357/4/2015 
358/4/2015. 361/42015. 

Požiadavky prítomných občanov 

1. 	 P. Dajča, OZ Táborisko 
l. List odp. Halečkovejje nejasný, nezodpovedá obsah požiadavke. 

Stanovisko VMČ č. 4 

l . 	Občan žiadal vyčíslenie podnetov. 

2. 	 P. Emil Osavčuk, K amfiteátru 
l. 	 Nedostávam odpovede už dlhodobo na požiadavky a podnety. Z toho jednoznačné 

vyplýva, že tento systém je nefunkčný. Na odd. organizačnom a právnom, by sa mali 
zamysliet; ako ho zmen it: aby bol funkčný. 

2. 	 V roku 2015 podal som v písomnej forme 75 požiadaviek a podnetov a doložil som 58 
fotiek ako fotodokumentáciu. Z toho boli splnené len 5 požiadaviek. Na niektoré výbor 
nemal finančný podiel. Napr. prístrešok na zastávke MHD, orezanie živého plota a 
pod. 

3. 	 Dňa 17. augusta 20 l 5 občania podali petíciu v zmysle zákona Č. 85/ 1990. -3. 9.20/5 
uskutočnilo sa rokovanie za účasti pani predsedníčky výboru. Na návrh DPM? a odd 
dopravy a životného prostredia bolo prijaté rozhodnutie, že linka Č. 22 bude 
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zastavovať na ulici Plzenskej súbežne z spus/ením do prevádz/..y ul. Kuzmányho. resp. 
do 31. 12.2015. 

Výsledok je /aký, že linka Č. 22 nes/ojí na znamenie na ulici Plzenskej ani 4. 
januára 2016. Náš návrh bol, aby linka Č 32 obsluhovala zas/ávku na Plzenskej ulici 
na mies/o 22. DPMP odôvodnil, že linky Č. 32, 36, 13 a 44 búdu premávaľ po 
Kuzmanyho ulici a búdu obsluhovaľ zas/ávku na Čiernom mos/eo 

Aká je sku/očnosľ linky č. 32, 36, 13 a 44 naďalej premávajú po ul. Plzenskej. A 
linka č.22 ani 4. januára ne zastavuje na znamenie. 

Z /oho jednoznačné vyplýva, že odd. dopravy a živo/ného pros/redia zvolalo 
rokavanie, aby bol dodržaný zákon. A výsledok je /a/..ý , že občania majú len na papieri. 
že Iinko é 22 bude zas/avovaľ na ulici Plzenskej na znamenie .. 

Stanovisko VMČ č. 4 

l. 	 Zabezpečiľ odpovede. 
2. 	 VMČ berie na vedomie 
3. 	 Priama odpoveďpredsednič/..y - zmeny v MHD od 9.1.2016. 

3. 	 Tršková Danie/a, Gombárová Viera 

4. 	 NesúhlaSÍ s výstavbou by/ov na ulici Dilongovej na pozemku KN-C 4870/4 k. ú. 
Prešov. 

5. 	 Parkovanie vozidiel na ulici Dilongovej k hvezdárni po trávnikoch. 
6. 	 Prečo na ulici Moyzesovej sú položené kamene po trávnikoch. 
7. 	 Dopravné značenie na ulici Špitálskej na ulici Konštantínovu. 
8. 	 Čo mieni mes/o chce urobiľ s potkanmi na ulici Hlavnej, ktoré vychádzajú zo zelene na 

Hlavnej ulici. 

Stanovisko VMČ č. 4 

I . VMČ žiada prehodnotiľ zvýšenú plánovanú výstavbu v danej lokolite vzhľadom 
k exis/ujúcej rodinnej výs/avbe, dodržať regula/ívy ako majú susedné parcely resp. 
regulatív B3 Táborisko. 

2. MsP zabezpečiť kontrolu. 
3. Posúdil' Odbor dopravy. životného pros/redia a komunálnych služieb a pripadne 

navrhnúl' riešenie na ochranu zelene. 
4. Osadil' dopravné znač/..y v súlade so zákonom. 
5. Zabezpečil' deratizáciu a navrhnúť efektívnejšie riešenie. 

4. 	 Cyril Jurč, 17. novembra 

l. Zavinšoval všet/..ý m príTomným. 
2. Problém so stavbou, zvod vody je na moju strechu. 
3. Problém s výmerou pozemku k odpredaju pre moju osobu, prečo mesto nie je 

kompeTentné sa vyjadriľ k veľkosti odpredávaného pozemku. 
4. Urgencia problému s platbami za MHD zvýhodnených občanov. VMČ žiada doručit' 

vyjadrenie DPMP. 
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Stanovisko VMČ č. 4 

I. 	 VMČ ďakuje. 
2. 	 VMČ žiada informovať ako je problém so stavbou riešený. 
3. Odpovedal' prečo meslo nie je kompetentné sa vyjadriť ku velkosti odpredávaného 

majetku. 
4. 	 Doručil' na VMČ tarifý za platby s komentárom. 

5. 	 Bekeč Bartolomej, Konštantínova 

I. 	 Stále je problém s vynášaním blata z ulice Špitálsk~j na ulicu Konštantínovu .. 
2. 	 Bezbariérový prístup pri Weberovom dome na priechod. 
3. 	 Pri Weberom domeje nedokončená stavba - akáje situácia. 
4. 	 Kto a prečo dal zrezal' gaštany Pod vilec hôrkou. 

Stanovisko VMČ č. 4 

I. 	 VMČ žiada zvýšenú kontrolu MsP. 
2. 	 Prečo ak sa robila rekonštrukcia chodníka, nebol urobený bezbariérový prístup ku 

priechodu pre chodcov. 
3. 	 Čoje S rozostavanou stavbou pri Weberovom dome. Doručiť kópie podkladov na 

VMČ. 
4. 	 Odpovedať občanovi. 

E-mailové a písomné požiadavky občanov 

k e-mailovým požiadavkám občanov: Nedošli 

Stanovisko VMČ č. 4 

k písomným požiadavkám občanov: 

vmc:./íaJJJresov.sk 

I. EmilOsQvčuk, diskusný príspevok z 4. januára 2016. 

POŽiADAVKY A PODNETY 

I. Nedostal som odpoveď na požiadavky: 

66, I OO, 195,267,284,285,286. 298.323,324,425,326,327,328,329,332,333,334,363. 371 

372,373,374,406,407,408,409,410,411. 
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2. V roku 2015 od 12. januára 2015 do 4. októbra 2015 podal som 75 požiadaviek a 
podnetov prostredníc/vom výboru Méč. 4, ktoré boli splnené takto: 

splnené 5 požiadavky 
čiastočné splnené 2 požiadavky 
nesplnené 28 požiadaviek 
40 podnetov 

Spolu 75 požiadaviek a podnetov a 58fotiek 

Z 75 požiadaviek a podnetov boli splnené len 5 požiadavky, čo považujem za vermi malo, len 
zato, že poukazujem na nedostatky? ' /Boli oživené poslanecké schránky. Opravené náš/'apne 
plochy na Hlavnej ulici na zastávke MHD. Opravený chodník na Konštantínovej ulici. Ostrihaný 
živý plot v parku Lesíku delostrelcov. Osadený prístrešok na zastávke MHD Lesík delostrelcov.! 
Z rezervy výboru v roku 2015 nebol použitý ani jeden cent v tej časti mesta kde bývam. 

3. Vážená pani predsedníčka. poslankvňa MsZ žiadam Vás. aby ste v zmvsle svojej 

kompetencie zabezpečili v rozpočte resp. z rezervy"" výboru na rok 2016 tieto požiadavkv: 


pot iA V A I 'Kl Z ROKU 2011: 

Požiadavka Č. I zabezpečit' projektovú a rozpočtovú dokumentáciu na vybudovanie chodm I ca na 
ulici Hollého vedra kasárenského múra Ide o chodník, ktorý je dôležitým komunikačným ťahom 
do nemocnice. 
Požiadavka é 2 - vo veci peších t'ahov v parku Lesík delostrelcov. Zabezpečit: aby pešie t'ahy a 
lavičky slúžili občanom. 
Požiadavka é. 3 -zabezpečiť letnú údržbu na ul. K amfiteátru. 
Požiadavka é. 4 -opraviť prepadnutý chodník na rohu ulíc Plzenskej a Lesík delostrelcov. 
Požiadavka é. 5 -zabezpeči/' opravu jamy na ulici Levočskej pre budovou é. 9. 
Požiadavka é. 6 zabezpečit : aby autá neparkovali na chodníku ulici Plzenskej. Informácia pre 
políciu. Chodník má širku 1,5 ml!f 
Požiadavka Č. 7 -zabezpeči( aby autá neparkovali na chodníku ulici Kpt. Nálepku. Informácia 
pre políciu. Chodník má šírku 1,5 ml!! 
POŽIADAVK!' Z ROKU 20/2 .-
Požiadavka é 8 -Predlžit' zábradlie na ulici Plzenskej vedra reštaurácie Tulipán, aby aU/á 
nedevastovali trávnatý. 
Požiadavka Č. 9 -Spevnil' nástupnú plochu na zastávke MHD Lesík delostrelcov. 
Požiadavka Č. IO -Upravit'vjazd do ulice K amfiteátru tak, aby autá neprechádzali po chodníku 
a ohrozovali chodcov. 
POŽIADA /'Kl" Z ROKU 20lJ. 
Požiadavka é II -Zabezpečit' opravu prepadnutého chodníka na ulici Masarykovej pri Čiernom 
moste. Ide o chodník ktorý je dôležitým komunikačným t'ahom pre peších v smere na autobusovú 
a železničnú stanicu. 
POŽIADA /KI' Z ROKU JO I5 .· 
Požiadavka Č. 12 Zabezpečit' opravu chodníka na ulici 17. novembra k zastávke MHD. 
Požiadavka é. 13 Zabezpečiť priechod pre chodcov na ulici Plzenskej a GreŠovej. 
Požiadavka é. 14 Dat' do pôvodného stavu cestu na Hlavnej ulici neďaleko Trojice po oprave 

F - MsÚ/SP-OI /261l 
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kanálu. 

Požiadavka Č. 15 Umiestniť kvetináče na Námestí legionárov, aby autá neparkovali. Námestie 

legionárov má slúžiť občanom a nie autám. 

Požiadavka Č. 16 Opraviť zábradlie na Hollého ulici. 

Požiadavka Č. 17 Opraviťprepadnutú zámkovú dlažbu na chodníku Lesík delostrelcov. 

Požiadavka Č. 18 Orezať strom v parku Lesík delostrelcov. 

Požiadavka Č. 19 Opraviť múr na rohu hlavnej a GreŠovej. 

Požiadavka Č. 20 Opraviť poškodené chodníky na Námestí mieru. 

Požiadavka Č. 21 Opraviť dlažbu na hlavnej ulici a na chodníkach. 

Požiadavka Č. 22 Zabezpečiť teréne úpravy po rozkopávkach na ulici Masarykovej. I po jirme 

CondorNet/ 

Požiadavka Č. 23 Dať do pôvodného stavu zámkavú dlažbu na Bayerovej ulici. 

Požiadavka Č. 24 Na ulici Kpt. Nálepku vyschli dva stromy, treba ich nahradi!: 

Požiadavka Č. 25 Orezať stromy na ulici K amjiteátru. 

Požiadavka Č. 26 Ostrihať živý pot pri rieke Torysa, vedl'a b:ý-valého Stavoprojektu. 

Požiadavka Č. 27 Vyradiť zo zoznamu detské ihriska, ktoré neslúžia deťom v obvode č. 4. 

Požiadavka Č. 28 Na ulici Plzenskej zabezpečiť zabranú, aby autá neparkovali na chodníku 

pred PSŠT Informácia pre políciu chodník má šírku 1,5 ml 


Stanovisko VMČ č. 4 .

1. 	 VMČ žiada odpovede na nezodpovedané otázky. 
2. 	 VMČ berie na vedomie a preverí stav požiadaviek. 
3. 	 Požadované požiadavky v bode 3 sújinančne náročne. Po dohode vo VMČ sa výbor 

pokúsi požiadavky splniť vo volebnom období. Niektoré požiadavky sú už zaradené do 
plánu. Bližšia špecifikácia bude po uzavretí plánu bežnej údržby miestnych 
komunikácií, komplexnej rekanštrukcií a údržby mestských komunikácií a plánu 
investičnej výstavby. 

Stanoviská VMČ č. 4 

l. Vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 k žiadostiam z Odborn správy majetkn mesta. 
Ma jetkovo - právne oddelenie. 
Žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti od Prešovskej univerzity o zámenu pozemkov 

k.ú Prešov, lokalita ulica 17. novembra parc. Č. KNC 9724/4 za KNC 66161104. 
(č.MII 8800/2015, list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4:. Nemá námietky, ak ostane právo prechodu. 

2. Vyžiadanie stanoviska VMČ Č. 4 kžiadostiam z Odborn správy majetkn mesta, 
Majetkovo - právne oddelenie. 
Žiadosť o zaujatie stanoviska k žiadosti o odkúpenie časti pozemku č. KNC 9511132 

v rozlohe 45 m2 na Ul. Radlinského - Štúrova ( MII 7937/2015, list v archíve zápisnice). 

Stanovisko VMČ č. 4:. Súhlasi, ak fonkčné využitie pozemku nie je v rozpore 
s navrhovaným územným plánom mesta. 

F -	 MsÚ/SP-01l2611 
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3. Vyžiadanie stanoviska VMČ č. 4 k žiadostíam z Odboru správy majetku mesta 
Majetkovo - právne oddelenie. 

Žiadosť o zaujatie stanoviska - K poskytnutiu areálu Skateparku do bezodplatného 
prenájmu za symbolickú výšku I E. (M 1170112015 list v archíve zápisnice). 

Stanovisko J/MČ č. 4: VMČ žiada zvážit' výšku prenájmu a predložit' návrh 
prevádzkovania skateparku, prípadných investicii a údržby. 

Požiadavky poslancov VMČ 

1. P. Ing. Fedol'čiková, VMČ4 

» 	V zmysle odpovede na požiadavku J31'vfsZ/20J5/303 vo veci osadenia pristreškov na 

zastávkach MHD v Prešove. zo dňa 3.12.2015, VMČ4 požaduie vľI!racovat' dodatok 
k Zmluve o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach 
a o recipročnom umiestnení a prevádzkovani reklamných zariadeni, stavieb pre reklamu 
a reklamy na mestských pozemkoch a zahrnút' stavbu pristrešku MHD na Pav[ovlčovom 

námestl. 
» 	VMČ4 požaduje navrhnúť riešenie havarijného stavil ochranného múru na ul. 

Škultétyho pred rodinnými domami, od križovatky Budovateľská po Radlinského. 

» 	Návrh plánu bežnej údržby MK na rok 2016 (Rezerva VMČ 4) s prioritami 

a úpravou vid'. príloha. 


V Prešove dňa 11.1.2016 

Ing. Kenata reaorcl)Wva 	 Ing 'M<irek)f'arga 
predseda VMČ č. tÍ 	 sekretár VMČ Č. 4 

F -	 MsÚ/SP-01!26íl 
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Príloha č.1 : 

Návrh plánu bežnej údržby MK na rok 2016 (Rezerva VMČ 4) 
Cca 35 000,' € 

Určenie 

VMČ poradia miesto vykonania výmera predpokladaný
rok navrhovaná úprava

4 priority údržby vm2 náklad v € 
VMČ4 

Záhradná, líniov)! 

I chodník od Požiarnickej Súvislá údržba vrchného 


Ipo Levočskú Ilcrytu 
Francisciho (od Odstránenie ži vič. krytu, 
17.novembra po rezanie, vyrovnanie nivelety, 

2 5 
Pavlovič. námestie)- v)!šková úprava UV, nov)! 
cesta živičný krYt 
17. novembra- Súvislá údržba vrchného 

3 2 chodník pred krytu
uni verzitou 

17. novembra 100 Súvislá údržba vrchného 4 3 
108, chodník I krytu 

larková 21 - 25, 


5 chodník a vjazd do Súvislá údržba vrchného 

dvora MsÚ krytu 


I Štefánikova, líniov)! 

chodník pred rod. 

domami, pokračoval


6 6 
chodnO. a ceSiu okolo 
Galérie ~ Pavlov i č . Súvislá údržba vrchného 
namesuu krytu 

K amfiteátru, cesta od 

7 7 Východnej úprava 


vjazdu Bodová údržba 


Záhradná 7 - 9, 

8 oprava betónovej plochy Súvislá údržba vrchného 


za bytovými domami Ikrytu 


Hlavná, oprava 

9 porfYrovej dlažby v 


MPR PorfYrová dlažba 


Pod Táborom 
IO chodník od Východnej Súvislá údržba vrchného 


po rieku Sekčov Ikrytu 


Sedliackeho 

\I 8 povstania - chodník 
 Súvislá údržba vrchného 

a cesta Ikrytu 

Ul. MDŽ - chodník Súvislá údržba vrchného 
a cesta krytu 

12 9 

F - MsÚ/SP-OI /26/1 
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13 T.Ševčenka, cesta 
(medzibloková) 

Odstránenie živič. krytu, 
rezanie, vyrovnanie nivelety, 
výšková úprava UV, nový 
živičný kryt 

Sanácia poškodeného 

14 
Kmeťovo 

stromoradie 
hradobného múru 
(ods tránenie muri.va, 
doplnenie zábradlia) 

15 IO 
Škultétyho 15-30, 
chodník 

Súvislá údržba vrchného 
krytu 

16 Námestie mieru 
Oprava dlažby 

17 
Jarková - cesta, od 
Weberovej po Tesco 

Súvislá údržba vrchného 
krytu 

18 II 
Lávka cez Torysu 
k Zimnému štadiónu Oprava betónovej rimsy 
ZelezniCiarska. po 

19 I 
rozkopávkach. od 
Francl:,ciho po ISúvIsiIi údržba vrclUlébo 
ZAbor.\k~ho ! krylU 
Stcfánikova. okolo 

20 4 
lnalébo T csca, po 
križOvalku JarkovA_ I SÚVIsiIi údr1ba vrchn"ho 
J. OorodAča I krYlu 

F - MsÚ/SP-Ol /26/1 


