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Mesto Prešov 

z Á P I S NIC A č. 4 - 5/2016 
z 15. zasadnutia Výboru mestskej časti č. S Solivar- Sol'ná Baňa - Šváby, 

ktoré sa konalo dňa 4. apnla 2016 (pondelok) 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Čas konania: 18.00 h-20.15 h 

Miesto konania: Kultúrne zariadenie PKO, ul. Švábska č. 27, Prešov - Solivar. 


Program: I. Otvorenie a pri vítanie hostí 
2. Prezentácia návrhu erbu mestskej časti Solivar - Šváby 

3. Ppri~ímdanike ob~~ov a. ,,?,bvavMovČančie5iéľ.~~fiadľY~~t-Ii-M-"s-II-~-'Í-Ú-ru-d-r--· ;-r
4. OZla av y a llUormaCle . -::-J 
5. Stanoviská VMČ Č. 5 t"I,,~,, : tlf R.~'ť.r.",,' v7~ l 
6. Záver O.!'o. t t -04- '01~ I:, ~ 

K bodu l. Otvorenie a privítanie hostí: Prilllf'lt 

•• .. ;--.;;".",:"" " L ,i:/:"9:.$tJGo/;t'.o ~ 
Pred otvorerum zasadnuba sa konala voľba predsedaJucehtr,-ktorým-;'1lt-zvulenRng~&ídOvll--
Malaga. 

Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Ľudovít Malaga, člen VMČ Č. 5, ktorý ospravedlnil a zdôvodnil 

neúčasť predsedu VMČ Mgr. Petra Krajňáka (služobné povinnosti mimo územia mesta) . Privítal 

poslancov PaedDr. Miroslava Benka, MBA, Mgr. Stanislava Ferenca, zapisovateľku VMČ PhDr. 

Moniku Bujňákovú, p. Ladislava Kmeca, zástupcu Mestskej polície v Prešove, prítomných 

občanov a hostí - Mgr. Máriu Putnockú, vedúcu oddelenia kultúry a cestovného ruchu MsÚ 

a PhDr. Ferdinanda Uličného. 


K bodu 2. Prezentácia návrhu erbu mestskej časti Solivar - Šváby 

S prezentáciou návrhu erbu mestskej časti Solivar, Sol'ná Baňa, Šváby vystúpil PhDr. Ferdinand 

Uličný, pracovník Štátneho archívu v Prešove. Nový návrh erbu inicioval p. poslanec Ľudovít 

Malaga s tým, aby v erbe boli zastúpené znaky Solivaru, Sol'nej Bane a Švábov. Prezentovaný 

návrh pozostáva z troch častí: 


prvá časť predstavuje znak Švábov, a to ratolesť a snop; druhá čast' predstavuje znak Soľnej 

Bane - dve prekrižené zlaté kladivá a tretia časť sa vzťahuje k Solivaru a znázorňuje Kostol sv. 

Štefana na zelenom kopci. Informoval tiež, že vlajka bude vyhotovená v podobnom duchu. 

Nový návrh erbuje v súlade so základnými heraldickými pravidlami . 


K bodu 3. Prijímanie občanova vybavovanie ich pOŽiadaviek: 

p. Sabol 

a) žiada vyčistiť potok pod mostom na Chalupkovej ulici; 

b) žiada riešiť statickú dopravu v meste, konkrétne parkovanie motorových vozidiel na 


na uliciach a chodníkoch; 
P. Malaga informoval, že v súčasnosti MsÚ pripravuje vypracovanie materiálu Riešenie 
statickej dopravy v meste Prešova že táto problematika sa teda bude riešiť komplexne. 
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c) žiada komplexne riešiť svetelnú križovatku na Švábskej ulici (oproti zvonici), všetky 
vjazdy a výjazdy; 

d) žiada označiť križovatku na Košickej ulici (kruhový objazd) nápisom "Vo výstavbe" 
z dôvodu bezpečnosti; 

e) žiada vykonať vodorovné značenie na cestných komunikáciách na Šváboch; 

p. Ant<ln Rondzík 
a) žiada častejšie monitorovať Ondavskú ulicu v rámci akcie Každá ulica má svojho 

policajta; 
b) žiada prijať opatrenia v súvislosti s výrazným zahustením cestných komunikácií 

v dôsledku prebieh",júcej výstavby rodinných domov v častiach Vlčie Doly, Tichá dolina; 
c) žiada umiestniť dopravnú značku na Jiráskovej ulici; 
d) žiada urobiť lávku pre chodcov z Jiráskovej ulice cez potok; 
e) žiada urobiť vysprávky na moste eez potok. 

p. Dupal' 

a) žiada riešiť statickú dopravu na ul. Kysucká; 

b) žiada vybudovať chodníky na ul. Soľnobanská - Kukučínova; 


P. F erene infonnoval, že vybudovanie chodníkov na uvedenýeh uliciach je v pláne na 
tento rok. 

e) žiada informáciu o výrube tují pri vstupe na cintorín z ul. Pod Hrádkom; 
Malaga infonnoval, že výrub tuji bol realizovaný v dôsledku úpravy okolia okolo 

Domu smútku. 

K bodu 4. Požiadavkv a informácie VMČ č. 5: 

P. Ferenc infonnoval pritomných o odpovediach na požiadavky VMČ č. 5 zaslaných MsÚ 
v Prešove. 

Požiadavky a podnety VMČ č.5: 

- žiada "'Y7.Jlačif priechod pre chodcov na križovatke Kukučínova, Kutuzovova v smere na ul. 
Lesnícku; 

- žiada Stavebný úrad zabezpečiť účasť Bc. Daniely Liptákovej na zasadnutí VMČ č. 5 dňa 
2. mája 2016 v súvislosti s naplnením Rozhodnutia číslo B/2015/7314 Se zo dňa 28.5.2015 
vydaného Mestom Prešov; 

- žiada zlikvidovať starý prístrešok MHD na Kysuckej ulici; 
- žiada vybudovať protihlukovú bariéru pozdÍž ulice Arm,generála Svobodu, nakol'ko obytné 

domy v zóne na ulici Kraskovej sú v tesnej blízkosti ul. Arm.g. Svobodu. Táto ulicaje 
štvorprúdová K2 - A.G. Svobodu mestská komunikácia, ktorej parametre z hľadiska dopravnej 
záťaže neboli navrhované pre tranzitnú dopravu. Obytná zóna je zaťažená hlukom a vibráciami 
z nákladnej dopravy a ne"'Yhovujúca. Občania Kraskovej ul. žiadajú MsÚ navrhnú!' finančné 
prostriedky na vypracovanie hlukovej štúdie a nepostupovať spôsobom odpovede občanom, že 
všetko je v rukách poslancov MsZ ( podnet ev.č. POD - 15 - 2013, odpoveď 13.3.2013 číslo R
2090/2013 )1 V prípade, že namerané hodnoty hluku potvrdia opodstatnenosť vybudovania 
protihlukovej bariéry, potom sa pristúpi k ďalším krokom (príprava a realizácia výstavby 
protihlukovej bariéry oddelenie investičnej výstavby). MsÚ v Prešove musí byť v tomto 
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prípade aktívne, poslanci nemôžu zadať vypracovanie hlukovej štúdie, mesto bolo oslovené 
občanmi, nerieši sa daná vec, tak sa obrátili na poslanca VMČ; 

• žiada obetonovať kanál poklopu pri pošte na Šváboeh; 
• žiada vybudovať prístrešok MHD na zastávke Škára smerom na Solivar v súlade so zmluvnými 

podmienkami s EURO A WK, 

K bodu 5. Stanoviská VMČ č. 5: 

Zalljatie stanoviska VMČ č. 5 - stanovisko k žiadosti Mil832112015 zo dňa 7.3.2016 
o zámene pozemkov parcela č. KNC 3192/3 o výmere 167 mŽ a časť pozemku parc. č. KNC 
3192/10 výmere cca 59 mŽ na ul. Smetanovej za pozemok parc. KNE 773 na III. Solivarskej 
VMČ č, 5 súhlas! so zámenou pozemkov, 
Za: 3; Proti: O; Zdržal sa: O. Nehlasoval: O 

Zaujatie stanoviska VMČ č. 5 - III. Zlatobanská . stanovisko k žiadosti 1\1/4580/2015 zo dňa 

15.3.2016 k odpredajll pozemkov parc. č. KNE 702/201 o výmere 111 ml, parc. č. KNE 

702/202 o výmere 10 mŽ v k.ú, Solivar. 

VMČ č, 5 žiada o poskytnutie širších vzťahov v súvislosti s výstavbou cyklochodnlka, 


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

Zaujatie stanoviska VI\1Č Č. 5 - ul. Smetanova· stanovisko k žiadosti M/I0159/20l5 

o odkúpenie pozemkll parc. č. KNC 3190/4 a časť pozemku parc. č. KNC 3190/2 v k.ú. 

Solivar. 

VMČ č, 5 súhlasÍ s odkúpením pozemkov, 

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


Uznesenie VMČ Č. 5 Č. 1/41.."i/2016 

VMČ č, súhlaSÍ s návrhom erbu mestskej časti Solivar, Sol'ná Baňa, Šváby prezentovaným PhDr, 

Ferdinandom Uličným, 


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


K hodu 6. Záver: 

Predsedajúci dnešného zasadnutia VMČ č, 5 poďakoval všetkým prítomným za účasť 

a informoval, že najbližšie zasadnutie VMČ sa uskutoční dňa 4, apríla 2016 (pondelok) o 18,00 

hod, v Kultúrnom stredisku PKO, uL Solivarská 80, Prešov. Solivar. 


V Prešove dňa 4,04,2016 

Zapísal: PhDr. Monika Bujňáková 


sekretár VMČ č, 5 

Ing. Ľlldovít Malaga, v.r. 


poslanec predsedajúci zasadnutiu VMČ 
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