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VÝBOR V MESTSKEJ ČASTI č. 5 1/3 

Mesto Prešov 

z Á P I S NIC A č. 3 - 5/2016 
z 15. zasadnutia Výboru mestskej časti č. 5 Solivar - Sol'ná Baňa - Šváby, 

ktoré sa konalo dňa 7. marca 2016 (pondelok) 

Prltomn{: podľa prezenčnej listiny 

Čas konania: 18.00 h - 19.45 h 

Miesto konania: Kultúrne zariadenie PKO, ul. Solivarská 80, Prešov - Solivar. 


Program: l. Otvorenie a privítanie hostí 
2. Prijímanie občanov a vybavovanie ich požiadaviek 
3. Požiadavky a informácie VMČ č. 5 ,; [11 V'1)/14. Stanoviská VMC Č. 5 ' 
5. Záver 

fjtJ 
K bodu 1. Otvorenie a privítanie hostí: 

. /3.tJ///q/0' 
Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Stanislav Ferenc, člen VMC č. 5, ktorý ospravedlnil a zdôvodnil 
neúčasť predsedu VMČ Mgr. Petra Krajňáka (pracovná cesta do Bratislavy) a privítal poslancov 
PaedDr. Miroslava Benka, MBA, Ing. Ľudovíta Malagu, zapisovatel'ku VMČ PhDr. Moniku 
Bujňákovú, p. Ladislava Kmeca, zástupcu Mestskej polície v Prešove, pritomných občanov 
a hostí. 

K bodu 2. Prijímanie občanova vybavovanie ich poŽiadaviek: 

p. Anton Hrabčák 
a) žiada zriadiť automat niektorej z bánk v okolí nákupného centra Šport z nasledovných 

dôvodov: 
- najbližšie automaty pre obyvateľov Solivaru sú až na sídlisku Šváby alebo Sekčov; 
- turisti, ktorí prichádzajú na prehliadku pamiatkových objektov Solivaru si v prípade 

potreby nemajú kde vybrať finančnú hotovosť; 


- početné osídlenie Solivaru je ovel'a väčšie ako napr. sídliska Šváby; 

b) žiada osadenie spomal'ovacích prahov na ulici Zlatobanská pri konečnej zastávke linky 

MHD č . l, a taktiež pri priechode pre chodcov medzi kultúrnymi pamiatkami Gápeľ 
a Četerne na tej istej ulici z dôvodu zvýšenia bezpečnosti občanov. Hlavne v smere zo 
Zlatej Bane vodiči často prekračujú rýchlosť, čím ohrozujú občanov; 

c) žiada zriadiť automat na cestovné lístky MHD na konečnej zastávke linky Č. l 
d) žiada vykonať terénne úpravy v okolí zrekonštruovaného skladu soli, hlavne odstránenie 

stavebného odpadu. 

p. Monika Krénarová 

a) žiada odhlučniť kanalizačný poklop na ul. Švábska pri vjazde z kruhového objazdu; 

b) žiada orezať lipu na konci Chalupkovej ul. z dôvodu bezpečnosti; 


c) žiada odstrániť výtlky na cestnej komunikácii pri vjazde na ul. Chalupkova z kruhového 

objazdu; 
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p. Kristína Španerová 

a) žiada osadiť obrubruk na nl. Soľnobanská pri dome Č. 28; 

b) žiada urobiť opatrenia na zvýšenie bezpečnosti občanov na uL Soľnobanská. 


p. Miloš Varga 
a) žiada vybudovať kanalizáciu na ul. Pri mlyne s uvedením konkrétnych termínov postupu 

prác; 
b) žiada vyznačiť priechod pre chodcov na ul. Solivarská pri zastávke Škára z dôvodu 

bezpečnosti chodcov; 
c) 	 žiada po vybudovaní kanalizácie osadiť stípy verejného osvetlenia v súlade s projektovou 

dokumentáciou. 

p. Rastislav Duchoň 


a) žiada spevmť povrch uličky medzi ulicami Gápľová - Čipkárska, 


p. Renáta Duchoňová 


a) žiada riešiť otázku odstránenia uhynutých zvierat na území mesta Prešov, 


p. Daniela Holland 
a) žiada riešiť dopravnú situáciu na ul. Banícka - zvlášť medzi domami č. 3-9 rue je možné sa 

autám vyhnúť; navrhuje zaviesť jednosmernú premávku. 

p. Filip Žulka 

a) žiada zviesť rigol pred domom Banícka Č. 17 do kanála (v súčasnosti je zvedený na cestu); 

b) žiada dokončiť rigol pred domom Banícka č, 5; 

c) žiada vyčistiť klin pri vjazde na ul. Banicka, resp. Čipkárska; 

d) žiada preriediť stromy pri vjazde ul. Banícka, resp. Čipkárska. 


K bodu 3. Požiadavky a informácie VMČ č . 5: 

Požiadavky a podnety VMČ č.5: 

VMČ Č. 5 žiada v roku 2016 rozslrenie verejného osvetlenia - 3 svetelných bodov 

spoločnost'ou 0.8.V.O.comp a.s. - v lokalite pozdÍž chodníka pre peších medzi ul. 

SolivarsklÍ a ul. Lesnícka (spojovací chodník pozdÍž farskei hlIdovy); 

- žiada vyznačiť priechod pre chodcov na uL Kamencová za ZS Važecká; 

- žiada opravu okrajov komunikácie uL Banícka od čísla 8 (spevnenie krajnice). 


K bodu 4. Stanoviská VMČ č. 5: 

Zaujatie stanoviska VMČ Č. 5 -III. Chalupkova a ul. Petrovianska - stanovisko k žiadosti 
M/1884212015 zo dňa 10.2.2016 o majetkoprávne usporiadanie parc. č. KNE 189/4 a parc. 
Č. KNC 3155/21 
VMC č. 5 nesúhlasÍ z dôvodu potreby komplexného pnstupu k téme vysporiadanía pozemkov 
pod komunikácian1i a navrhuje postupovať rovnako ako s ostatnými žiadosťami tohto typu, 
Za: 3; Proti: O; Zdržal sa: O. Nehlasoval: O 
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Záväzné stanovisko VMČ č. 5 k použitiu finančných prostriedkov 
určených pre Výbor mestskej časti č. 5 Solivar - Sol'ná Baňa - Šváby 
v roku 2016: 

Pro~ram 9: Strategický rozvoj (ekonom. Klasifikácia700: Kapitálové výdavky - rezerva 
VMC 1-7) - 60.000 €: 

l. 	 Chodník a cyk:lochodník s VO - Solivarská ul. - L etapa - časť "C" - 47.500 € 
2. 	 Detské ihrisko (hracie prvky s dopadovou plochou) vo vnútrobloku ul. Lomnická (pri 

DORKA n.o.) - 12.500 € 

Program 7: Všeobecné prospešné služby (ekonom. Klasifikácia 635: Údržba MK, ciest 
a chodníkov - rezerva VMČ 1-7) - 35.000 €: 

l. 	ul. Palackého (oprava chodníka a obrubníkov od č. 8 po MŠ) - 12.000 € 
2. 	 ul. Jiráskova (oprava vrchného krytu panelovej časti) - 10.000 € 
3. 	 ul. Švábska č. 78 (komunikácia pri CBA) - 3.000 € 
4. 	 ul. Švábska - oprava schodov pri PKO - 3.000 € 
5. 	 ul. Banícka a ul. Zborovská - oprava okraja vozovky a obrubníky - 3.000 € 
6. 	 ul. Urxova - dokončeníe opravy vrchného krytu chodníka - 2.000 € 
7. 	 ul. Solivarská č.39·41 - parkovisko - 1.900 € 
8. 	 Oprava výtlkov a cestných poklesov na MK: Banícka, Gápľová, Kukučínova, 

Tajovského, Čajkovského, Bencúrova - 100 € 

K bodu 5. Záver: 

Predsedajúci dnešného zasadnutia VMČ č. 5 pod'akoval všetkým prítomným za účasť 
a informoval, re najbližšie zasadnutie VMČ sa uskutoční dňa 4. apríla 2016 (pondelok) o 18,00 
hod. v Kultúrnom stredisku PKO, ul. Šváb ska č. 27, Prešov - Solivar. 

V Prešove dňa 7.03.2016 

Zapísal: PhDr. Monika Bujňáková 


sekretár VMČ Č. 5 


'Mgt: StanislavFúenc 

poslanec predsedajúci zasadnutiu VMČ 


Schválil: Mgr. l)eter;Krajňák "
predseda VMČ č.5 
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