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Požiadavky zo zasadnutia VMČ č. 5 – zo dňa 4.01.2016  
 

Požiadavka  č. 1/5/2016 – vo veci monitorovania Gápľovej ulice  

Pani Ž. Lenártová a pani M. Ňachajová žiadajú mestskú políciu o monitorovanie Gápľovej 
ulice z dôvodu znečisťovania vozovky nákladnými vozidlami, ktoré smerujú na územie 
lokality ul. Pod Debrami. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Mgr. Jánovi Andrejkovi, PhD., náčelníkovi 
Mestskej polície v Prešove.  
 

Požiadavka č. 2/5/2016 – vo veci naplnenia Rozhodnutia B/2015/7314 - Se 

Pani Helena Kysacká žiada stavebný odbor o naplnenie Rozhodnutia číslo B/2015/7314 – 
Se zo dňa 28.5.2015 vydaného Mestom Prešov - stavebným úradom vo veci odstránenia 
stavby: „Rodinného domu a letnej kuchyne“ na ul. Gápľova 72 v Prešove postavenej na 
pozemku parc. č. 1819 a 1820 katastrálne územie Solivar. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing.arch. Kristíne Hakučovej, poverenej riadením 
stavebného odboru MsÚ. 
 
Požiadavka č. 3/5/2016 – vo veci vyžiadania výkresovej dokumentácie 
VMČ č. 5 žiada stavebný odbor doložiť k Rozhodnutiu č. B/14429/2015 – Tu zo dňa 
17.12.2015 výkresovú dokumentáciu trás. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing.arch. Kristíne Hakučovej, poverenej riadením 
stavebného odboru MsÚ. 
 
Požiadavka č. 4/5/2016 – vo veci zorganizovania pracovného stretnutia 
VMČ č. 5 žiada odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb a odbor 
strategického rozvoja zorganizovať pracovné stretnutie so zástupcami Správy a údržby ciest 
PSK a členmi VMČ č. 5 s cieľom oboznámiť členov VMČ s pripravovanými projektmi cestnej 
infraštruktúry v rámci Programu RIUS s dôrazom na rozšírenie ul. Solivarskej a cestnej siete 
v mestskej časti  č. 5 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ a Ing. Magdaléne 
Artimovej, vedúcej odboru strategického rozvoja MsÚ. 
 
Požiadavka č. 5/5/2015 – vo veci dokončenia Street workout ihriska na Važeckej ulici 
VMČ č. 5 žiada o urýchlené dokončenie Street workout 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. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 6/5/2016 – vo veci opravy vrchného cestného krytu 
VMČ č. 5 žiada o opravu vrchného cestného krytu obratiska trolejbusov /konečná MHD/ na 
Zborovskej  ulici v rámci údržby miestnych komunikácií v r. 2016. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 7/5/2016 – vo veci poskytnutia informácie  
VMČ č. 5 žiada odbor správy majetku o poskytnutie informácie, prečo v rámci „Zmluvy 
o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach ....“ uzavretou so 
spoločnosťou EuroAWK nebol realizovaný prístrešok MHD na zastávke Škára v smere na 
Solivar.  
Požiadavka odstúpená na vybavenie JUDr. Miroslavovi Makarovi, vedúcemu odboru 
správy majetku MsÚ.  
 
Požiadavka č. 8/5/2016 – vo veci osadenia cestného zrkadla 
VMČ č. 5 žiada o osadenie cestného zrkadla na križovatku ul. Kysucká a ul. Tajovského; pri 
vychádzaní z hornej časti ulice smer Sekčov - nie je dobrý výhľad na autá prichádzajúce od 
ul. Soľnobanskej.   
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 
Požiadavka č. 9/5/2015 – vo veci zorganizovania pracovného stretnutia na ul. Lesnícka 
VMČ č. 5 žiada oddelenie investičnej činnosti, oddelenie dopravy a životného prostredia, 
oddelenie mestského majetku a odbor 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.    
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Magdaléne Artimovej, vedúcej odboru 
strategického rozvoja MsÚ, Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru dopravy, 
životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ, JUDr. Miroslavovi Makarovi, 
vedúcemu odboru správy majetku MsÚ, Ing.arch. Márii Čutkovej, vedúcej odboru 
hlavného architekta mesta.  

Požiadavka č. 10/5/2016 – vo veci zriadenia priechodu pre chodcov na Solivarskej ulici 
VMČ č. 5 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 detí. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ. 
 

 

STANOVISKÁ VMČ č. 5: 
 

 
Požiadavka č. 11/5/2016 – vo veci zaujatia stanoviska k odkúpeniu pozemku parc. č. 
KNC 2450/2, ktorej zodpovedá parc. č. KNE 426, k.ú. Solivar 



VMČ č. 5 nesúhlasí s odkúpením predmetnej parcely z dôvodu zachovania jej verejného 
prístupu a dostupnosti schodov ku kostolu sv. Štefana, uhorského kráľa.   
Za: 0;    Proti: 4;    Zdržal sa: 0,    Nehlasoval: 0 
Požiadavka odstúpená na vybavenie JUDr. Miroslavovi Makarovi, vedúcemu odboru 
správy majetku MsÚ. 
 
 

 
 
PhDr. Monika Bujňáková 
Zapisovateľka VMČ č. 5 

 

  

 

 

 
  


