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Mesto Prešov 

ZÁPISNICA 

z 1. zasadnutia Výboru mestskej časti č. 7, ktoré sa konalo dňa 7. 1. 2016 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadnutie Výboru mestskej časti Č . 7 otvoril a viedol Ing. Stanislav Kahanec. V úvode 
privítal poslancov, zamestnancov MsÚ a prítomných občanov. Zároveň ospravedlnil 
neúčasť poslancov doc. PhDr. Štefánie Andraščíkovej, PhD., MPH a PhDr. Martina 
Ďurišina, PhD. 
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bSlo Ipi1U: R'i1irtr, ll'l~~:za MsÚ Prešov sa zasadnutia zúčastnili: 
! H;I1r II lcn!l:.aPhDr. Eva Sirotňáková - OSMM 
ljó~zonla:00110: - 3 -02- 2016Bc. Ladislav Kmec - MsP 
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Požiadavky prítomných občanov 

MUDr. Michal PoIician 
opätovne už niekoľkokrát požaduje odpoveď na svoj u požiadavku, či niekto 
kompetentný predložil na rokovanie MsZ mesta Prešov návrh na schválenie 
finančných prostriedkov na vybudovanie spomaľovacích prahov na Ul. Pod 
Šalgovíkom. Je nespokojný s odpoveďou oddelenia investičnej výstavby, že pre 
nedostatok finančných prostriedkov bude stavba zaradená do plánu investičnej 

výstavby v roku 2016, s výhľadom na r. 2017-2018. Aj keď sa uvažuje do 
budúcnosti s prepojením Ul. Pod Šalgovíkom a Ul. Sibírskej, je presvedčený, že 
retardéry by nemali obmedzovať prevádzku plánovanej trasy mestskej hromadnej 
dopravy. Požiadali odborníka z odboru dopravy na vyčíslenie nákladov spojených 
s vybudovaním spomaľovacích prahov, ktorý im vyčíslil swnu vo výške 2 400 € pre 
realizáciu 2 retardérov. Svojou písomnou žiadosťou adresovanou poslancom VMČ č. 
7, žiada o vyčlenenie potrebných finančných prostriedkov z rezervy MČ č. 7 (vid' 
príloha č . l). 
žiada o informáciu, kde boli použité finančné prostriedky vo výške 17 tis. €, ktoré sa 
plánovali použiť na vybudovanie spomaľovacích pruhov na Ul. Sekčovskej pred 
kostolom v časti Šalgovík, prečo sa nevyčlenili financie aj na splnenie ich 
požiadavky. 
Ing. Kahanec - požiadavka MUDr. Policiana na realizáciu spomaľovacích prahov 
bola opakovane riešená a žiadaná VMČ 7 o posúdenie a predloženie technického 
i dopravného riešenia odbornými útvarmi mesta Prešov, pričom boli v priebehu roka 
2015 z ich strany predložené viaceré riešenia dopravnej situácie na komunikácii Pod 
Šalgovík om. Aj vzhl'adom na to, VMČ 7 už aj v svojej zápisnici z decembra 2015 
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žiadal mesto, aby uzatvorilo riešenie požiadavky MUDr. Policiana na osadenie 
spomal'ovacích prahov, resp. ich vybudovanie na telese cesty. Rozhodnutie 
o konečnom riešení je potrebné aj v súvislosti s plánovaným prepojením tejto 
komunikácie s ul. Sibírska a Vihorlatská, teda s prepojením. dopravy až na cestu 
Arm. gen. Svobodu O požiadavke MUDr. Policiana som už cca pred pol rokom 
informoval aj na rokovaní MsR. 
finančné prostriedky, ktoré boli v roku 2015 plánované na vybudovanie 
spomaľovacieho prahu v Šalgovíku (pri kostole) boli použité na dofinancovanie 
rozšírenie parkoviska vo vnútro bloku pri Ul. Sibírska l a na vybudovanie L etapy 
chodníka v mestskom parku Sekčov (okolo rigola k objektu Ďumbierska 40). 
V uvedenom parku, ktorí obyvatelia MČ 7 využívajú zatial' najmä na prechádzky 
s psíkmi, je potrebné postupne dobudovať infraštmktúm, teda najmä chodníky pre 
peších, možno neskôr aj cyklistov, osadiť lavičky, koše a ďalšie prvky, ktoré priestor 
parku vyžaduje. Som teda presvedčený, že sa finančné prostriedky využili pre dobrý 
zámer - vybudovanie parku, ktorý by mal v budúcnosti slúžiť pre obyvateľov tejto 
mestskej časti, napr. aj pre mamičky s deťmi, pre prechádzky, oddych, relax či 

športové aktivity. 
čo sa týka vybudovania spomaľovacích retardérov, musí byť jasné technické 
riešenie, či budú vybudované mechanické spomaľovacie prahy, alebo retardéry 
dlaždicového typu či iné riešenie. Pre realizáciu investičnej akcie jc potrebné 
vypracovať projektovú dokumentáciu a keďže ešte doteraz nie je jasné koľko a aké 
retardéry budú realizované, finančné prostriedky plánované v roku 2015 na 
vybudovanie spomal'ovacieho prahu pred kostolom v Šalgovíku boli operatívne 
presunuté na realizovanú investičnú akciu pri Sibírskej l a na vybudovanie l. etapy 
chodníka v mestskom parku Sekčov, ktorý nevyžadoval zdíhavé etapy projektovej 
prípravy. 
VMČ 7 opätovne a dôrazne žiada uzatvorit' riešenie požiadavky MUDr. 
Policiana na osadenie spomaľovacích retardérov, resp. vybudovanie 
spomal'ovacích prahov na telese cesty Pod Šalgovíkorn. O výsledku prijatého 
riešenia či rozhodnutia žiada písomne informovat' žiadatel'a a VMČ 7. 

Jozef Kasper 
pri prevádzke rýchleho občerstvenia McDonalds je postavená už aj tak v dosť 
zastavanom území dvojpodlažná celodrevená stavba. Žiada o informáciu na aké 
účely bude slúžiť táto stavba a kto je jej vlastníkom. 

požaduje preriedenie a orezanie prevísajúcich konárov stromov zasahujúcich do 
cestných telies a chodníkov. Konkrétne žiada o úpravu stromov pred bytovým 
domom na Ul. Vihorlatskej IO, kde sú prehustené staré stromy a kry (pri novinovom 
stánku), 
Ing. Kahanec - v minulom roku boli urobené orezávky stromov a vzrastlých kríkov 
v lokalite MČ 7, napr. pri NS BILLA, pri bytovom dome Šrobárova č. 16 boli 
vyrezané 2 stromy. V tomto roku sa bude v tejto činnosti pokračovať. 
na Ul. Jurkovičovej (zastávka MHD oproti poliklinike Vesper) požaduje preriediť 
konáre na 3 vzrastlých boroviciach. 
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VMČ č. 7 žiada skontrolovat' prehustené kríky a prevísajúce konáre v lokalite 
MČ 7 a urobit' patričnú úpravu - najmä. orezy stromov a kríkov pre 
bezpečnost' chodcov i dopravy, ale aj pre zveľadenie a udržiavanie životného 
prostredia. 

VMČ Č. 7 žiada v časti Ul. Karpatská 9 okolo chodníka pre peších opravit' terén 
rozrytý od potkanov a dotknuté územie deratizovať od premnožených 
hlodavcov. 

VMČ Č. 7 žiada dotknuté odbory MsÚ, abv odpovede na požiadavky VMČ č. 7 
" a všetka korešpondencia súvisiaca s VMC 7 boli zasielané písomnou formou 

predsedovi VMČ č. 7 (do poslaneckej schránky)! 

Stanoviská VMČ č. 7 

l. 	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: Ing. Kahanec informoval členov VMČ č. 7 o doplnenom 
grafickom podklade z útvaru Stavebnébo úradu k stavbe garážového domu (GO). 
VMČ podotýka, že pri uvedenom riešení GO už skôr žiadal vyčlenit' pri budúcom 
objekte plochu na športové ihrisko. Opätovne, aj na základe požiadaviek 
obyvateľov, žiada riešiť umiestnenie športového ihriska. 

2. 	 StavebnÝ úrad - Oznámenie o začatí územného konania zvolané na deň 19.1.2016, vo 
veci umiestnenia líniovej inžinierskej stavby "Rozšírenie NN siete Pod Šalgovíkom" na 
pozemkoch parc. č. KNC 14305/116, 16341/11, 257/35, 257/36, KNE 168/9, k. ú. 
Šalgovík, navrhovateľom Východoslovenská distribučná, a. S., Košice. 
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie, že dňa 19. 1. 2016 sa uskutoční územné 
konanie v predmetnej veci. 

3. Odbor hlavného architekta mesta -	 Stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie 
k stavbe "Rekonštrukcia primárneho vykurovacieho okruhu CK Sekčov, Prešov" pre 
žiadateľa Terrnoklina s.r.o., Poprad. 
Stanovisko VMČ č. 7: Berie na vedomie stanovisko k dokumentácii pre stavebné 
povolenie s riešením nových vykurovacích rozvodov na Ul. Arm. gen. Svobodu, 
Exnárova, Karpatská, Magurská, Čergovská, Ďumbierska, Sibírska a Vihorlatská. 

4. 	 Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb - Odpoveď na požiadavku 
č. 117/7/15 - vo veci osadenia dopravného značenia na Teriakovskej ulici. 
Stanovisko VMČ Č. 7: Berie na vedomie, že vo veci osadenia dopravného značenia 
na Ul. Teriakovskej bola požiadavka odstúpená na OÚ OCOaPK v Prešove. 

5. 	Žiadosť MUDr. Michala Policiana, Prešov, o zaradenie osadenia spomaľovacích 
prahov na Ul. Pod Šalgovíkom. 
Stanovisko VMČ č. 7: VMČ Č. 7 žiada písomne informovat' žiadatel'a a VMČ č. 7 
o stanovisku odborných útvarov mesta k predmetnému listu. 
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V Prešove dňa ll. L 2016 


Ing. Stanislav Kahanec, v. r. 

predseda VMČ č. 7 


PhDr. Eva Sirotňáková 


sekretár Vl\'IČ Č. 7 



