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Prítomní: podl'a prezenčnej listiny 

Výjazdové zasadnutie výboru v mestskej časti (VMČ) otvoril a viedol Ing, Richard 
Drutarovský, predseda VMČ, ktorý v úvode a počas výjazdu postupne privítal prítomných členov 
VMČ Mgr. Jaroslavu Kutajovú a JUDr. Reného Puchera, zamestnancov mestského úradu 
a konateľa správcovskej spoločnosti. 

Mestský úrad v Prešove pripravil pre výjazdové zasadnutie výboru v mestskej časti širší 
zoznam komunikácií, ktoré podľa svojich poznatkov navrhuje na vykonanie údržby v tomto roku 

•
s tým, že žiada výbor v mestskej časti o vytvorenie poradia z tohto zoznamu, Po vytvorení 
poradia zabezpečí mestský úrad vykonanie bežnej údržby podľa stanoveného poradia až do 
strovenia mestským zastupiteľstvom pridelenej rezervy pre VMČ č. 2 (35 000 €) - údr:lba MK 
na území mesta Prešov. 

Po otvorení zasadnutia nasledovala osobná JJ bhliadka komunikácií podl'a mestským 
úradom pripraveného zoznamu v lokalitách Pod Kamennou baňou, za Kalváriou, lokalita 
rodinných domov v uliciach okolo Októbrovej ulici od Kolmanky po Sídlisko 2, Sídlisko 2 
a lokalita okolo Nábrežnej ulice, 

Po ukončení osobnej obhliadky, počas nasledujúceho zasadnutia výboru, výbor stanovil 
poradie mestským úradom navrhovaných miestnych komunikácií a chodníkov pre údržbu 
miestnych komunikácií. 

POŽIADAVKA VMČ č. 2: 

Prerozdelenie rezervy VMČ č. 2 (35 000 €) - údržbll MK na území mesta Prešov - rebríček 
na určenie poradia pre financovanie údržby je v nasledujúcej tabuľke: 

určenie 

VMČ poradia 
2 prio~ity 

rok 
miesto vykonania 

údržby 
navrhovaná úprava 

· 
výmera 

vm2 
orientačný 

náklad v € 

VMC 2 

I 
Čsl. armlÍdy - cesta od 
N~brežncJ po M. 
Čulena 

\'ýšk .•iprHV8 šácbt 
opra\'a preii.čin - 4ks 

l 000 
2000 

2 
Októbrová - .esl. od 
Ful'fkovej po Gorkého 

vS'šk. Úpľ1lV" U.hl 
lokálna Durava n"Jvä~!icb 
preliol'in 

I 000 
2000 

ChodnIk pred ZS Výmena as fallu + dvihnulic 
Odborárska (od obrubníko\' na SIrOII' 

3 križovalky S ul. ČSA vozovky 8000 
po Irafoslanicu pred 
šatňami !kolv 

· 
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Marka Čulen a 45 - Oprava schodov 2000 
4 oprava , cbodov doplnenie 2. 2II brad lic na 500 

ul. M. Čulen n 33 
Cbodn lk Gorkého - Oprava chodn íka (pravá 

5 v úseku Okl6brová- SLrana) 5000 
Sázav,kého I 

Nábrežná l Opr..'. plochy pred I 

6 vjazdom do ga ráži a oprava 2500 
mre1e i 

Le" oč~ ká 93 Opr.,·. sehodov + osade nie I 

7 20002IIbradlia 	 I 
I 

Fu čikova 4-6 Op ravil V.lupov z chodolka 
I8 	 ku vchodom l 000 

Levočská 99 Vyspróvku t hodnlk. , 

9 (2 metre) . 200 

Pod KameD nou baňou , 


západná ' tra"a Výmella asfaltu resp. 

IO 	 2500

približne pred domami výmena zl! odolnejll 
Č. 68 d,f. 70 asfaltobetón 
V5·tlk na OIIr01l .lIe v oprava výtlku 

11 	 kTižovatke Fučíkova - • 100 
Októbrová 
Nábrežná uJ. (pozemok osadenie Olin: . do 2 ks VO 
pa rc. čo KN-C 8464/1 na príjazdo\lú kom. ku

12 	 zostatok
"'o v la.stn ictvc mestH garáža m 
Pr<šov)_ 

--

Spevnenie ul. Ku Brezinám - mestský úrad zas lal ccn_ ponuku 5 670 € (pozemok meSIa) + 
3 697 € (pozemok NDS): 

• 	 Ulica Ku Brezinám na pozemku vo vlastníctve Mcsta Prešov, od ul. T uristickej po 
úsek NDS : dÍžka 700 m, 2100 m'. Zriadenie podkladu z recyklážc hr. 20 mm : 
predpokladaný náklad 5 670 € s DPH • 

• 	 Ulica Ku Brezinám na pozemku vo vlastníctve NDS ku domom na konci ul ice - dÍžka 
444 m - 1332 m'. Zriadenie podkladu z rccyklážc hr. 20 mm : predpokladan)' 
náklad 3 597 € s DPH 

• 	 Komunikácia Ku Kyslej vode sa rieši cez inves tície. Bude spracovaná PD. 

Ing. Richard Drutarovský, v. r. 
predseda VMČ Č. 2 

Mgr. Jana Grcšová 
zapisovateľka VMČ Č. 2 

• 

V Prešove dňa 18. 02. 2016 
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