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Rozdelenie požiadaviek zo zasadnutia VMČ č. 7 zo dňa 4. 2. 2016 

 

Požiadavka č. 6/7/2016 – vo veci vybudovania spomaľovacích prahov na Ul. Pod 

Šalgovíkom 

p. MUDr. Michal Polician 
 -  opätovne sa vrátil k problematike spomaľovacích prahov na Ul. Pod Šalgovíkom. V tejto 

súvislosti upozornil na nedodržiavanie rýchlosti v danej oblasti a na nutnosť chrániť 

zdravie a životy ľudí. Z tohto dôvodu požaduje zabezpečenie spomalenia dopravy do 

doby rozhodnutia o tom, či dôjde k vybudovaniu prepojenia ulíc Pod Šalgovíkom 

a Sibírskej. Zároveň upozornil, že po prepojení týchto ulíc situácia môže byť ešte 

kritickejšia, najmä keď tam má premávať aj mestská hromadná doprava, 

- ako obyvatelia tejto ulice niekoľkokrát žiadali o stretnutie s kompetentnými pracovníkmi 

mesta na inkriminovanom mieste, avšak doteraz sa uskutočnilo iba jedno stretnutie na 

odbore dopravy, pričom na ďalšie, ktoré sa uskutočnilo priamo na Ulici Pod Šalgovíkom 

niekedy v mesiaci máj 2015 neboli vôbec prizvaní, 

- na poslednom zasadnutí MsZ dňa 25. 01. 2016 vystúpil v mene obyvateľov 

s požiadavkou, aby výstavba spomaľovacích prahov bola zaradená do plánu investičných 

akcií mesta Prešov, 

- vychádzajúc z uznesenia MsZ o schválení finančných prostriedkov na monitoring územia 

v súvislosti s možnosťou výstavby prepojovacej komunikácie (hydrologické a geologické 

pomery, riziko možného zosuvu a pod.) požadujú stretnutie pracovníkov odborných 

útvarov (OHAM, odbor dopravy, odbor strategického rozvoja) za účasti zástupcov 

občanov (tel. kontakt je u zapisovateľa a predsedu VMČ), s pozvaním aj poslancov 

miestnej časti, 

- opätovne navrhuje riešiť aj spomaľovací prah na Šalgovíku – pri kostole. 

VMČ č. 7 v nadväznosti na uvádzané požiadavky upozorňuje, že už niekoľkokrát 

požadoval a urgoval konečné komplexné riešenie týchto podnetov za účasti všetkých 

zainteresovaných strán.  Zároveň VMČ č. 7 žiada doriešiť umiestnenie dlhého 

spomaľovacieho prahu v Šalgovíku, na ktorý sú vyčlenené aj financie v rozpočte 

mesta na rok 2016, v časti investičnej výstavby. 

Požiadavky odstúpené na vybavenie Ing. Magdaléne Artimovej, vedúcej odboru 

strategického rozvoja. 



 

Požiadavka č. 7/7/2016 – vo veci monitorovania a merania rýchlosti motorových 

vozidiel na Ul.  Pod Šalgovíkom 

MUDr. Michal Polician - aj v mene ďalších obyvateľov z danej ulice požiadal 

o zabezpečenie zvýšeného monitoringu a častejšie meranie rýchlosti motorových vozidiel. 

Situácia je, podľa jeho vyjadrenia, najkritickejšia v čase, keď rodičia vozia detí do a zo 

školy. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie MsP. 

 

Požiadavka č. 8/7/2016 – vo veci pravidelnej a systémovej údržby zelene v časti sídliska 

Sekčov 

Ing. Roland Varga 

- predložil tri fotografie stromov na Ulici Čergovskej (sú uložené v archíve VMČ č. 7),  

z ktorých je zrejmé, že ošetrovanie a ich ochrana sa dlhšie obdobie neuskutočnili 

(vrastená ochranná kovová obruba do stromu, trčiaci pahýľ konára – možnosť 

poranenia). V tejto súvislosti požaduje o zjednanie nápravy, 

- požaduje predložiť informáciu o výške ročných nákladov za ošetrovanie stromov na 

Sekčove, ako aj o spôsobe kontroly zdravotného stavu stromov, 

- upozorňuje, že borovice vysadené okolo chodníkov svojimi konármi prerastajú na 

chodník, čím dochádza k obmedzeniu a sťaženiu voľného pohybu ľudí po chodníku 

a vzniká vyššie riziko úrazov. Je to potrebné skontrolovať a prerezať. 

VMČ č. 7 už viackrát v minulosti žiadal, aby mesto zabezpečilo pravidelnú 

a systémovú údržbu zelene (kosenie, orezy stromov a kríkov v záujme bezpečnosti 

dopravy, ochrany chodcov, priechodnosti chodníkov, odstránenie nahlasovaných 

bodových nedostatkov, najmä nebezpečných stavov) a aj v nadväznosti na podnety 

Ing. Vargu opätovne žiada o dôslednejší monitoring drevín a krov a o ich 

udržiavanie v stave, ktorý nebude obmedzovať, alebo ohrozovať chodcov.  

Odpovede na vznesené otázky žiada zaslať p. Vargovi, aj VMČ. 

Požiadavky odstúpené na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 

dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb. 

  

Požiadavka č. 9/7/2016 – vo veci novovybudovaného chodníka medzi Ul. Sibírska a 

Vihorlatská 

Ing. Roland Varga 

- novovybudovaný chodník medzi ulicami Sibírska – Vihorlatská má šírku iba 90 cm, 

kým v minulosti pôvodné chodníky mali šírku 180 cm. Požaduje informáciu, či je to 

v súlade s normami, pretože napr. obchádzanie sa s kočíkmi je už problematické, 

VMČ č.  odpoveď na vznesenú otázku žiada zaslať p. Vargovi, aj VMČ. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 

dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb. 

  

Požiadavka č. 10/7/2016 – vo veci počtu zamestnancov MsÚ 

Ing. Roland Varga 

-  požaduje informáciu o počte zamestnancov MsÚ. 

VMČ č.  odpoveď na vznesenú otázku žiada zaslať p. Vargovi. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie PaedDr. Jozefovi Smetanovi, vedúcemu 

organizačnému odboru. 

 

Požiadavka č. 11/7/2016 – vo veci vlastníctva stavby  

Jozef Kasper 



- nedostal odpoveď na predchádzajúci podnet kto je vlastníkom dvojpodlažnej 

celodrevenej stavby pri prevádzke McDonalds na Sekčove a aký je plánovaný účel jej 

využitia.    

VMČ č. 7 žiada o zaslanie odpovede p. Kasperovi. (p. Kasper si osobne prevzal 

písomnú odpoveď dňa 7.3.2016 na odbore SMM). 

Požiadavka odstúpená na vybavenie  (na vedomie) Ing. arch.  Kristíne Hakučovej, vedúcej 

stavebného úradu. 

 

Požiadavka č. 12/7/2016 – vo veci vybudovania VO na Ul. Labutej 

Štefan Lorko  

- žiada o vybudovanie 3 ks verejného osvetlenia na Labutej ulici obdobne, ako to bolo         

zrealizované na uliciach Jastrabia, Lastovičia a Sokolia. 

Ing. Kahanec informoval p. Lorka o odpovedi na požiadavku k vybudovaniu VO nových 

ulíc uvedenú v liste OSR Oddelenia investičnej činnosti zo dňa 14. 1. 2016.   

VMČ č. 7 žiada o doplnenie informácií k výstavbe VO na Labutej ul. a zároveň žiada 

o preverenie, kto bol investorom verejného osvetlenia na uliciach Jastrabia, Lastovičia 

a Sokolia a následne o zaslanie komplexnej odpovede p. Lorkovi aj VMČ č. 7. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Stanislavovi Ondirkovi, vedúcemu odboru 

dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb. 

 

Požiadavka č. 13/7/2016  

Rozhodnutie mesta Prešov – Stavebný úrad o zmene územného rozhodnutia stavby 

„Garážový dom“ Prešov – Sekčov, Sibírska ulica. 

    VMČ č. 7 berie na vedomie a zároveň upozorňuje a žiada: 

- zrealizovať prepojenie chodníka pozdĺž bytového domu Sibírska 16 a existujúcej 

trafostanice a jeho napojenie na navrhovanú časť chodníka k terajším 

parkoviskám, 

-    dodržanie podmienok stanovených v bode 7 rozhodnutia, 

-    v súvislosti s výstavbou o zabezpečenie maximálnej ochrany drevín, v prípade  

nutnosti o ich presadenie, a iba vo výnimočných prípadoch realizovať náhradnú 

výsadbu, 

-    zachytávanie zrážkových vôd, prekládky inžinierskych sietí a dopravné 

napojenie riešiť v zmysle projektu, 

-    vybudovať nové ihrisko ako náhradu za terajšie, plocha ktorého bude využitá na 

výstavbu. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. arch.  Kristíne Hakučovej, vedúcej stavebného 

úradu. 

 

Požiadavka č. 14/7/2016  

List odboru strategického rozvoja – odpoveď na požiadavku VMČ č. 156/7/2015 vo veci 

riešenia zhustenej premávky na Ul. Sekčovskej.  

VMČ č. 7 berie na vedomie a zároveň trvá na svojej požiadavke vybudovania dlhého 

priečneho spomaľovacieho prahu v úseku medzi kostolom a zastávkou MHD pod 

kostolom v Šalgovíku a zároveň opätovne  upozorňuje, že: 

-    na tejto ulici vodiči motorových vozidiel, najmä na oboch vjazdoch do Šalgovíka 

(od bývalých hydinárskych závodov i od sídliska Sekčov), ale aj v rámci prejazdu 

touto ulicou, nedodržiavajú predpísanú dovolenú maximálnu rýchlosť 

(upozorňujú a sťažujú sa na to mnohí občania bývajúci v Šalgovíku), v dôsledku 

čoho je zvýšené riziko havárii i ohrozenia zdravia a životov obyvateľov, najmä 

pre deti, starších ľudí, ale aj za zníženej viditeľnosti a pod. 



Požiadavka odstúpená na vybavenie Ing. Magdaléne Artimovej, vedúcej odboru 

strategického rozvoja. 

 

Príloha č. 1 
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Príloha č. 3 

 
 



 
 

 


