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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI c. 5 1/2 

Mesto Prešov 

z Á P I S NIC A č. 2 - 5/2016 

zo 14. zasadnutia Výboru mestskej časti Č. 5 Solivar - Sol'ná Baňa - Šváby, 


ktoré sa konalo dňa I. februára 2016 (pondelok) 


Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Čas konania: 18.00 h - 20.30 h 
Miesto konania: Zariadenie PKO, Švábska 27, Prešov - Solivar 

Program: l. Otvorenie a privítanie hostí 	 , 
2. Prij imanie občanov a vybavovani 	 I 
3. Požiadavky a informácie VMČ č. I5------
4. Stanoviská VMČ č . 5 Dal i. : l 5 -02- 2016 

Znok. l.hOLl 
ulolonl.: 

5. Záver 
p,n.h,:

I[ .;d,"~re
K bodu 1. Otvorenie a privítanie hostí: ''' 'o ~.hl ,.irt: :Y3~J'L;l b ?'C 
Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Peter Krajňák, predseda VMC Č . 5, ktory pnvffiiTj50slancov 
PaedDr. Miroslava Benka, MBA, Ing. Ľudovíta Malagu, Mgr. Stanislava Ferenca, 
zapisovateľku VMČ PhDr. Moniku Bujňákovú, p. Ladislava Kmeca, zástupcu Mestskej 
polície v Prešove, prítomných občanov a hostí. 

K bodu 2. Prijímanie občanova vybavovanie ich poŽiadaviek: 

p. Ján Dzvoník 
a) žiada o opravu schodov pri podchode a chodníkov vo vnútrobloku ul. Lomnická 32 - 36 

z dôvodu nevyhovujúceho stavu; 
b) žiada o opravu poškodených smetných košov a ochranných zábran vysadených 

stromčekov na Urxovej ul. 

p. Anna Milkovičová 


a) žiada opraviť cestu na Janáčkovej ulici; 

b) žiada zabezpečiť cestné prepojenie ul. Janáčkova - Švábska; 

c) žiada VVS, a.s. preveriť hrúbku kanalizácie na Janáčkovej ul. 


p. Alena Kačmárová 
a) žiada Ing. arch. Máriu Čutkovú, hlavnú architektku mesta, prezentovať možnosti 

vybudovania odstavných parkovacích plôch na Lesníckej ul. (súbor štyroch 
bytových domov pri fare). 

p. Jozef Weber 
a) 	 žiada o informáciu ohľadom ďalšieho postupu prác pri budovaní mestského cintorína· na 

Šváboch. 

p. Juraj Florek 

a) opakovane žiada o osadenie smerových tabúľ k cintorínu na Šváboch . 
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p. Havrilová, R' Martonová 
a) žiadajú o pomoc pri vybudovaní odstavných parkovacích plôch pri bytových domoch 

na ul. Palárikovej, a to v líniovej zeleni (trávnatom páse) pozdíž ulice. 

Predseda VMC informoval prítomných občanov a hosti o odpovediach jednotlivých odborov 
mestského úradu zaslaných VMČ č, 5 na požiadavky občanov, 

Požiadavky a podnety VMČ i!. 5: 
- s firmou EuroA WK bola podpísaná zmluva, kde bolo dohodnuté, že sa na území VMČ Č. 5 
vybudujú štyri prístrešky MHD, avšak vybudované boli len tri; žiadame vybudovať aj štvrtý 
prístre§ok na uL Solivarskej v smere od železničnej stanice pri križovatke Škára - Sotivarská 
ulica (pri kalových poliach); 
- opätovne žiadame presadenie živého plota na ul. Solivarskej (zákruta pri farskom kostole) 
z dôvodu bezpečnosti vychádzania áut a prehľadnosti celého úseku. 
- žiadame vyčistenie povrchu stojísk kontajnerov na sídlisku Šváby od hnijúceho biologického 
odpadu. 

K bodu 4. Stanoviská VMČ Č. 5: 

Zaujatie stanoviska VMC č. 5 - ul. Sorná - majetkoprávne usporiadanie časti pozemku 

parcely KNC 2378. k.ú. Solivar - požiadavka 1\'1/15236/2015 zo dňa 28.10.2015 

VMČ č, S súhlasí s majetkoprávnym vysporiadaním pozemku o vel'kosti 25 m2, 

s perspektívou vybudovania chodníka v tejto lokalite. 

Za: 3; Proti: O; Zdržal sa: 1, Nehlasoval: O 


Zaujatie stanoviska VMČ č. 5 - ul. Zlatobanská - žiadost' o odkúpenie pozemku parc. č. 
KJ",,"C 3269/11 - požiadavka M/17352/2015 zo dňa 12.1.2016 
VJl.1C č, 5 nesúhlasí s odkúpením časti pozemku, z dôvodu potreby komplexného riešenia 
prístupu k lokalite ul. Pod Debrami a do tej doby navrhuje zachovať súčasný stav 
majetkových pomerov. 
Za: O; Proti: O; Zdržal sa: 3, Nehlasoval: 1 

K plánu investičných akcii vr. 2016 a plánu komplexnej údržby miestnych komunikácií • 

v roku 2016: VMČ Č. 5 na svojom zasadnutí začal riešit' priority mestskej časti, avšak· 


I odchodom dvoch poslancov sa stal neuznášania schopným a preto svoje stanovisko I 

• uvedie v zápisnici VMČ č. 5 v mesiaci marec 2016. 

K bodu 5. Záver: 

Predseda VMČ č. 5 pod'akoval všetkým prítomným za účasť a informoval, najblij.šie 

zasadnutie VMČ sa uskutoční dňa 7. marca 2016 (pondelok) o 18,00 hod v Kultúrnom 

zariadení PKO, Solivarská 80, Prešov - Solivar, 


V Prešove dňa /'02.2016 

Zapísal: PhDr. Monika Bujňáková, 


sekretár VMČ Č. 5 Mgr. Peter Krajňák v.r. 

predseda VMČ č,5 
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