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ZÁPISNICA
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l zo 4. riadneho zasadnutia 
Výboru v mestskej časti Č. 2, ktoré sa konalo dňa 03.03.2016 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadnutie výboru v mestskej časti (VMČ) otvoril a viedol Ing. Richard Drutarovský, 
predseda VMČ, ktorý v úvode privítal prítomných občanov, členov VMČ Mgr. Jaroslavu 
Kutajovú a JUDr. Reného Puchera, zástupcu za MsP p. Petra Compel'a. Následne predseda 
VMČ oboznámil prítomných občanov o časti došlých odpovedí na požiadavky VMČ, 
vyjadreniach, stanoviskách a taktiež o došlých žiadostiach o zaujatie stanovísk. 

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ Č. 2 informoval prítomných občanov o tom, že 
v prezenčnej listine môžu uviesť svoj telefonický kontakt, ktorý bude slúžiť na interné účely 
(nebude zverejnený na internete) pre zamestnancov MsÚ pri riešení požiadaviek občanov. 

Harmonogram - pristavenia VOK-ov vo VMČ č. 2 pre jarné upratovanie (rok 2016): 

J. cyklus od 16.03.2016 

Lokalita Vydumanec - Cemjata 

Vydumanec - prvá zast. MHD I ks 

Cemjata - Jelenia I ks 

Spolu pristavených VOK 2 ks 


Lokalita Sídlisko II. 
M. Trenčianskeho 20 I ks 
M. Čulena 48 I ks 

Odborárska - pred ZŠ I ks 

Nábrežná - tenis. kurty I ks 

Križ. Fučíkova - Októbrová I ks 

Kollárova - konečná MHD I ks 

Horárska I I ks 

Botanická - koniec ulice I ks 

Čsl. armády 9 - 15 do dvora I ks 

Októbrová - Čsl. Armády, ZŠ tráva I ks 

Turistická ku trafu I ks 

Spolu pristavených VOK II ks 


Doba pristavenia VOK-ov počas jesenného upratovania bude na dobu max. 7 dni. 

Do rozmiestnených VOK-ov môžu obyvatelia ukladať: 
Objemný odpad z domácnosti a verejných priestranstiev - nábytok, koberce, matrace, vyradenú 

sanitu ... 
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Do rozmiestnených VOK-ov nemôžu obyvatelia ukladat': 

Biologický rozložiteľný odpad: 

- tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti, opadané ovocie, zvyšky zeleniny ... 

Tento odpad môžu obyvatelia uložiť vedra kontajnera, prípadne na zberné dvory na ul. 

Bajkalskej 33 a Jesennej 3 v areáloch TsmP, a.s. 


Ostatné odpady: 

- akumulátory, autobatérie , žiarivky, oleje, obaly z farieb, chladničky, mrazničky, pračky, 


sporáky, mikrovlne rúry, vysávače, osobné počítače, pneumatiky z automobilov ... 

Tento odpad môžu obyvatelia uložiť len na zberné dvoril na ul. Bajkalskej 33 a Jesennej 3 v 

areáloch TsmP, a.S. 


Kontaktné osoby: 
TSmP, a.S.: 	 stredisko OHVÚ OS 1/77 329 20 


Rudolf Bajus 

dispečer dopravy 0918 877 791 


MsÚ Prešov, odd. komunálnych služieb: Ing. Zuzana Sopková, odbo ref.: OS 1/31 OO 246 

Diskusia k téme "KolJcepciá riešenia statickej dopravy v meste Prešov" 

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 


Informoval prítomných občanov o pripravovanej "Koncepcii ,:iešenia statickej dopravy 
v meste Prešov". Celé by sa to malo spust iť 1.4.2017 - prioritou mesta bude riešiť parkovanie 
v lokalite Sek čov z dôvodu, že tam je situácia s parkovaním najhoršia . Cieľom tohto projektu by 
malo byť získanie finančných prostriedkov na budovanie nových parkovísk tam, kde chýbajú 
a kde je tých parkovacích kapacit málo. 
p. Július Michalides - je táto správa zverejnená aj IIa internete? 

Táto správa je aj na internete - zasadnutie Komisie MsZ pre ÚP, výstavbu, dopravu a ŽP zo dňa 


1.3.2016 - tam si ju môžete pozrieť. 


p. Bulíková - čo v prípade, ak pôjdeme na nákup? 

Jedným z riešení by bolo, že ak by niekto prišie l do našej lokality, tak bude môcť zastaviť na 


záchytných parkoviskách, ktorých je v našej časti 5 - pri NS Centrál, na Čsl. armády (bývalé 

potraviny, resp. Mototechna), pri Tenisových kurtoch (za MŠ Čsl. armády), pri ZUŠ, plocha 


bývalej predajne Jednoty. Ďalšie riešenie by bolo, že ak bude vol'né park. miesto kdekol'vek, tak 

dotyčný zaplatí a môže tam stáť. 


p. Tatiana Čechová - podporím tento projekt, lebo u nás pred bytovkou parkujú služobné autá, 

taxíky a tí, ktorí tam bývajú a majú jedno auto nemajú kde zaparkovať . Čiže spoplatnenie 

druhého auta by malo byť samozrejmosťou . 


DiskusUl:'Jhéme "Spôsob vybaYo:v.ajť.t&~hldaviék občanov mesta" 
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 

Ďalší dôležitý bod, ktorý by som tu chcel s Vami prejsť je ten, že viacerí tu chodíte a máte 
rôzne požiadavky. Prídete na zasadnutie VMČ a následne je to zapísané do zápisnice. Odpovede 
na tieto Vaše požiadavky chodia neskoro - nie sú dodržané ani 30-dňové lehoty. Ešte pred rokom 
tu chodievali na zasadnutia zamestnanci úradu, kto rí priamo na zasadnutí na niektoré požiadavky 
odpovedali. Riešili sme to už aj na MsR a dokonca 29.2.2016 na mimoriadnom zasadnutí MsZ 
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mala byť prerokovaná "Informatívna správa o spôsobe vybavovania požiadaviek občanov mesta 
Prešov vyplývajúcich zo zápisnic VMČ". Riešime tu požiadavky, ktoré spadajú do kompetencie 
PSK, SSC a pod., ku ktorým mi nemôžeme prijať žiadne stanoviská, len ich zapísať do zápisnice 
a na úrade by ich mali posunúť ďalej, Mnoho Vašich požiadaviek je pokrytých v rozpočte (orezy, 
výruby, kosenie",,) a preto si myslím, že tie požiadavky by ste mali preberať priamo s nimi. Na 
MsÚ je Kancelária prvého kontaktu (KIK), kde je možnosť osobného podania, telefonického, 
resp, mailového. Výsledkom toho je, že k niektorým odpovediam na požiadavky sa dopracujete 
oveľa skôr. 

Preto sa chcem opýtať, či máme fungovať naďalej takýmto spôsobom, ako sme 
fungovali doteraz, alebo sí skôr myslite, že by bolo rozumnejšie, aby sme Vás v tých veciach, 
kde to má zmysel a ktoré nevieme vyriešit' usmernili, kto na MsÚ to rieši. 
p. Zdenka Bu/nová 
Peniaze, ktoré máte v rámci rezervy VMČ vrátite na MsÚ? Pýtam sa preto lebo naše požiadavky 
vždy súvisia s nárokom na vyčlenenie nejakých financii. Takže, ich vrátite, tak mi pôjdeme 
so svojimi požiadavkami na úrad, 

Ing. Richard Drulurovský, predseda VMČ č. 2 
Keďže úrad mal požiadavku, aby VMČ svoje rezervy prerozdelili do februára, lak náš VMČ 
pre tento rok už vdčšiu časť svojich fin prostriedkov v rámci Rezervy VMČ určenej na 
investície údržbu MK prerozdelil. 

p. Július Miclwlides 
Komu patri komunikácia na ul, Obr. mieru? Pani Heribanová sa tu sťažuje už viac ako rok a stále 
tento problém nie je vyriešený. Ja tiež neviem, ktoré cesty patria komu, či PSK, SSC a pod, Preto 
sa obraciam so svojimi požiadavkami na VMČ, aby ma niekto na úrade neposlal na PSK, SSC, 
plynárne alebo elektrárne. Preto tu máme VMČ, aby sa naše požiadavky cez Vás dostali tam, 
kam patria, 
p. Zdenka Bu/nová 
Mesto má viac ako 90 tis. obyvateľov, keď len IO tis. by ich prišlo riešiť svoj problém za 
úradníkom, tak mi povedzte kedy ten úradník bude robíť svoju prácu? Veď asi preto mesto 
zriadilo VMČ, aby zabezpečilo kontakt s občanom prostredníctvom nich, Na stránke mesta pri 
postaveniach výborov je napísané, že poslanci problémy občanov prenášajú do ostatných 

orgánov mesta a požiadavky a podnety, ktoré sú v zápisnici mesto a odborné útvary riešIa 
a vybavujú. A ak to nevybavujú, tak vlastne vy ste ich kontrolóri, ktorí máte na to upozorňovať 
na MsZ, komisiách, prizývať si kompetentných a riešiť to, 
p. Daniela Hermanovská 
Myslím si, že práca VMČ je kontaktom - Vás, nás a mestského úradu, A nehovorte mi, že vy 
odovzdáte zápisnicu a čakáte, čo s ňou bude. Máte telefón? Tak by ste malí denne volať a vyvíjať 
tlak na pracovníkov, resp. na ich nadriadených, aby dodržiavali termín vybavenia požiadaviek, 
p. JúlillS Micllalides 
Žiadame, aby p. primátorka určila kompetentných pracovníkov z rôznych odborov, aby chodili 
na zasadnutie VMČ Č. 2, 

Ing. Richard DrularovskÝ, predseda VMČ č. 2 
Na každej MsR žiadame pani primátorku, aby posielala zamestnancov na zasadnutia VM(';, 
tak ako chodievali pred tým, 
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JUDr. René Pucher, člen V1I1Č č. 2 
Výbory sú dôležité a určite by som nepodceňoval ich činnosť, Sú tým kontaktom medzi úradom 
a občanom, Aja určite chcem vedieť o požiadavkách občanov, ktoré sa potom prenášajú 
prostredníctvom zápisnice na MsÚ, 
p. Zdenka Bu/nová 
Jedným z možných riešení, aby tu chodíli zamestnanci by bolo stanoviť, resp. presne im 
vymedziť čas (napr. od 18:00 do 19:00 hod.), v ktorý tu majú byť, aby odpovedali na naše 
požiadavky, 

p. Tatiana Čechová 
Zaujímalo by ma, ak si vypočujete a zapíšete požiadavky, či ich po určitej dobe pokiaľ nemáte 
odpoved' aj kontrolujete - je tu nejaká spätná väzba? 
p. Július MicJlalides 
Treba žiadať p. primátorku, aby v prípade, keď nebudú dodržané lehoty vybavenia požiadaviek 
boli postihovaní zodpovední pracovníci, ktorým boli požiadavky pridelené, 

Požiadavky občanov doručené mailom: 

P6žiadavkä Č. 26 

p. Jozef Dvorščák (mailová adresa je u sekretára VMČ) 
.. Požiadavka na opravu cesty Slávičia. Prosba, aby po uzatvorení zmluvy na komplexnú 
rekonštrukciu a údržbu miestnych komunikácií (uznesenie MsZ č. 286/2016) bolo pri jej 

"<f~1tc",p; suťe, drťe bola vyvezená na našu ulicu, 
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Požiadavky občanov doručené písomne: 

ftg.~adaltÍ'3 


p. Anton Karabinoš (adresa je u sekretára VMČ) 
... Žiadame VMČ č. 2, aby z finančných prostriedkov na bežnú údržbu uvoľnil prostriedky na 

bežnú údržbu miestnej komunikácie na uL Ku Kyslej vode, min. v rozsahu RD Č. 2-6. 
Komunikácia je v zložitom teréne (cca 12%), je jednopruhová o šírke cca 2,5 bm s asfaltovým 

povrchom, v dezolátnom stave a rozšírenou krajnicou na vzájomné vyhnutie sa áut tiež 

v nepoužiteľnom stave. Krajnica je bez makadamového podložia (pri zrážkach je splavený každý 

kamienok). Bežná údržba nebola na tomto vykonaná od L 2012, spôsobuje sústavný 

havarijný stav (v súvislosti s prejazdom kamiónov s drevom z mestských lesov). Z prostriedkov 

VMČ bola vykonaná údržba komunikácie v rozsahu od križovatky s Turistickou ulicou po RD č. 
6, v roku 2014 a 2015 boli vysprávky dvoch výtlkov a vykopanie odvodňovacieho rigolu od Č. 4 

po mrežu na Terchovskej ulici. Bežnú údržbu v hornej časti komunikácie vykonali obyvatelia na 
vlastné náklady. Denne vozíme naše maloleté deti do škôlky a máme doslova rešpekt a strach, či 

nám zhora do cesty "nevletí" iné vozidlo. Pre zlý stavebno-technický stav komunikácie zo 

zákona ani nemáme možnosť a nárok na náhradu škody. O prípadných škodách na životoch ani 

nehovoríme. Žiadame, aby krajnica pri komunikácii bola zrovnaná, spevnená makadamom, 

zhutnená veľkým vybračným valcom a prekrytá frézovanou asfaltovou drťou, aby nedochádzalo 

k odplaveniu častí vozovky. Túto komunikáciu užívajú nie len obyvatelia uL Ku kyslej vode, Ku 
Brezinám a Turistickej, ale aj cca 200 záhradkárov z okolitých ulíc, cyklisti a turisti na Kvašnu 

vodu a Borkút. 

DISKUSIA OB(."ANOV: 
Požíaäávka Č. 28 
p. Bulíková (tel. kontakt je u sekretára VMČ) 


... Záhradkárska oblasť nad Kolmanovou záhradou - sú tam umiestnené psy, ktoré sú priviazané 

a strašne brešú a zavíjajú. Bola tam už aj polícia, ale zatiaľ sa s tým nič neurobilo. Mám pocit, že 


tu ide o týranie zvierat, preto apelujem na MsP, aby to preverila. 


Požiadavka Č:. 29 
p. Nadežda Sperling 


... Požiadavka na osadenie zrkadLa ul. Sázavského - Kollárová. 


Pôžiadaýk:ap,~O 

p. Daniela Hermanovská (v prezenčnej listine uviedla tel. kontakt) 

... Požiadavka na opravu cesty a chodníka - výj azd (resp. vjazd) z ulice Nábrežná na ul. Obr. 


mieru (viď príloha č. l). 

.. Požiadavka na odstránenie vraku auta stojacieho na parkovisku medzi blokmi uL Nábrežná 


a Čsl. armády 1-7 (výjazd z uL Nábrežná na ul. Obf. mieru viď príloha Č. 2) . 


.. Autobus MHD linka Č. 34 spoj, ktorý chodieval ráno 07: 15 cez uL Obrancov mieru bol 


zru~ený. Žiadame o jeho opätovné zavedenie od septembra . 


... Požiadavka na opravu cesty Jelenia (Cemjata). 
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Požiadavka Č. 31 

p. Anton Hrižo (v prezenčnej listine uviedol tel. kontakt) 

"'Chcel by som da!' preskúmat' jednu záležitost', ktorá bola písomne podaná aj na MsÚ dňa 
23.2.2016 (lOv. č. 16330/2016) a týka sa časti Vydumanec. Pri uplatnení reštitučného nároku 
o navrátení vlastníctva k pozemkom došlo k zmene prístupovej cesty k navráteným pozemkom. 

Zmena katastr. území nastala v dôsledku posunutia katastrálnej hranice. Podľa pozemnoknižnej 

mapy katastrálneho územia M. Šariš sa prístupová cesta k daným parcelám nachádza. Podľa 
terajšej katastrálnej mapy kat. územia Prešov sa prístupová cesta nenachádza. Je to označené ako 

parcela C KN 15733/84, ktorej vlastníkom je mesto Prešov. Jedná sa o parcely v časti Lachôrka: 

C KN parc. Č. 15733/64 - výmera 2206 m2 


C KN parc, Č. 15733/50 - výmera 4 556 m2 


C KN parc, č. 15733/63 výmera 2 291 m2 


C KN parc. Č. 15733/66 - výmera 2 328 m2 

C KN parc. Č. 15733i27 - výmera 2 327 m2 

C KN parc. Č. 17740/3 - výmera 257 m2 


S ohľadom na uvedené skutočnosti sa majitelia vyMie uvedených parciel cítia podvedení a preto 

žiadajú, aby bola celá vec riadne prešetrená a aby bolo zistené, či tu nedošlo k trestnému činu. 

Danú situáciu je potrebné vyriešiť z dôvodu vyčistenia pozemkov, ktoré sú zarastené krovím 

a zabezpečením vývozu odpadu. Na našich pozemkoch a úzkej blízkosti hľadajú útočisko 

neprispôsobiví občania, ktorí si stavajú nelegálne obydlia a zároveň tak vznikajú nelegálne 
skládky odpadu (viď príloha Č. 3 a 4). 

Požiadavka č, 32 

p. Ján Bílik (v prezenčnej listine uviedol tel. kontakt) 
... Vie mi niekto dať informáciu vakom stave je plánovaná rekonštrukcia križovatky pn 
Kauflande? 

Odpovedal [ng. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 

... Štvorprúdovka smerom od Zimného štadióna na uL Obr. mieru - autá tam idú vel'kou 

rýchlosťou - mal by tam byť osadený radar, ale neviem kedy, Preto sa pýtam, či by sa tam nedala 
osadiť dopravná značka 50-tka. 

Ing. Richard DrutarovskV. predseda VMČ č. 2 
Tento problém poznáme je veľmi vážny a hovorím o ňom na každom zasadnutí komisie. Keď 
sme to tu riešili pred rokom, tak nás zamestnanci mesia upozornili, že dopravný inšpektorát m.á 
problém vydať súhlas, Z dôvodu, že keď konči povolená max. rýchlost' 70-tka a nasleduje 
križovatka, tak automaticky sa rýchlosť znižuje na 50-tku a nie je potrebné to dupľovať 
osadením dopr, značenia ,,50-lka". Druhým riešením bolo dat' tam 50-tk l! skôr, ale ani to 
neakceptovali. Interpeloval som to aj na MsZ a bolo mi odpísané, že bI/dú rokoval' aj so 
správou ciest a dopravným inšpektorátom, aby tam dali 50-tkl/. 

Požiadavka č. 33 

p. Šimon Kocúr 

... Požiadavka na úpravu zastrešenej zastávky na Vydumanci (smer do Prešova) počas dažďov 

steká voda z kopca do zastávky a ľudia musia čakať mimo zastávky. 
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~ Chýba tam verejné osvetlenie a chodník má nerovný povrch - IO má za následok, keď tadiaľ 

prechádzate večer, tak musíte dávať pozor, aby ste nezakopli a nespadli. Požiadavka na osadenie 

VO a opravu nerovností na chodníku. 

~ Autobus - stále do tejto lokality chodí starý autobus, požiadavka na nejaký novší spoj, opriete 

sa o dvere a tie sa otvárajú (nie je tomu tak dávno, čo nám autobus počas jazdy začal horieť). 
Spoje nechodia presne a taktiež chodia v zlom čase. Deťom končí vyučovanie o 12:30 Cv tom 

čase odchádza autobus) a tak musia čakať hodinu. 

Požiadavka č, 34 
p. Alžbeta Marušková (v prezenčnej listine uviedla tel. kontakt) 
~ Dlhé roky prosím a žiadam o pomoc v troch oblastiach: l. rozsirenie kanalizácie, 2, minimálnu 
úpravu lesného potôčika a 3. zvýšenie bezpečnosti chodcov výstavbou chodnika. Neprosím iba za 

seba, ale za celú lokalitu Vydumanec. Aj keď z uvedených žiadostí je iba žiadosť č. l 
v kompetencii miestnej samosprávy, prosím Vás o aktivitu aj v ďalších dvoch oblastiach smerom 

k Lesom SR a PSK. 
~ Robila sa tam kana!ízácia v rámci projektu "Čistá Torysa" boli na to schválené financie, 
projekt bol schválený ale kvôli dvom !'uďom sa nepokračovalo a prešlo sa na druhú stranu aj 

napriek tomu, že projekčne to bolo nakreslené inak dodnes tá kanalizácia nie je dokončená. 

Som stará Prešovčanka a celý život platím dane mestu a každý sa Jen vyhovára, ako sa tie 
nedostatky nedajú poriešiť. 

p. Leščinský 

~ V rámci euro fondov sa robila aj kanalizácia ~idlovec, Za Kalváriou, atd'. - skončilo to 
lebo sa minuli peniaze a ja sa chcem opýtať, či by sa nedalo v tom pokračovať. 

Ing. Richard Dratarovský, predseda VMČ č. 2 

Tam sa stalo to, že traja I'adia nesúhlasili. Na stavbu boli vydané všetky povolenie, boli aj 
finanlné prostriedky z eurofondov, len sa nedalo vyvlastnenie použit' z dôvodu, že kým by sa to 
vybavi/o, tak by sa to nebolo stihlo dostaval' do stanoveného termlllu - boJ na to krátky čas. 

PQ.žiada,~.ka;~. 35 
P. Vladimir Bulna 
... Vyspravovali sa výtlky na ul. Terchovskej ten výtlk sa za tri dni zväčšil. Potreba 
reklamovania u toho, kto to vyspravovaL 

Požiadavka Č. 36 

p. Jozef Štofan (v prezenčnej listine uviedol tel. kontakt) 

~ Chodník Obrancov mieru - sú tam odtokové kanály (vpusty), ktoré sú upchaté od uL Čsl. 


armády po ul. Fuč1kovú - požiadavka na ich vyčistenie. 


Požla:gavka Č. 37 

p. Karel Novosad (v prezenčnej listine uvie401 tel. kontakt) 
~ Ulica Obrancov mieru č. 54-56 už viac ako 7 rokov je tam zriadený prechod pre chodcov a nie 

je tam osadené zvislé dopravné značenie "Pozor prechod pre chodcov", ktorý by vodičov na 
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tento fakt upozorňoval. Vyhláška hovorí O tom, že Srn pred prechodom pre chodcov musí byť 
zvislé dopravné značenie. Bolo tam už zopár kolízií, keď auto zachytilo prechádzajúceho chodca. 

~ V januári som tu bol a predložil som písomnú požiadavku ohľadom cyklotrasy H3 a pokiaľ sa 
to bude schvaľovať v MsZ, aby ste to podporili. 
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 
Pokia!' viem, tak sú nejaké výzvy, čO sa týka cyklotrás. V našej mestskej časti bol vo februári 

výber staveniska v úseku medzi Mestskou halou a Wilec hôrkou z dôvodu, že je potrebné to tam 
skoordinovať s protipovod,íOVOIl ochranou. A keďže mesto tam chce mať cyklotrasu, tak sa to 
tam rieši. 

Ing. Richard Drutarovský 

predseda VMČ Č. 2 


Mgr. Jana Grešová -- 

zapisovatel'ka VMČ Č. 2 


V Prešove dňa 10.03.2016 
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