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z 5. riadneho zasadnutia 
Výboru v mestskej časti Č. 2, ktoré sa konalo dňa 07.04.2016 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadnutie výboru v mestskej časti (VMČ) otvoril a viedol Ing. Richard Drutarovský, 

predseda VMČ, ktorý v úvode privítal prítomných obyvateľov, členov VMČ Mgr. Jaroslavu 

Kutajovú a JUDr. Reného Puchera, zástupcu za MsP p. Štefana Molitorisa. Následne predseda 
VMČ oboznámil prítomných občanov o došlých odpovediach 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. 

Požiadavky doručené mailom: 
Požiadavka Č. 38 
p. Tomáš Vaňo (mailová adresa je II sekretára VMČ) 
~ Pred niekoľkými mesiacmi som podával cez Odkaz starostu podnet na poškodený chodník 
vedúci k bytovému domu na ul. Levočská 89. Kontaktoval ma aj pracovník, ktorý to mal na 
starostÍ. Nebezpečné kamene trčiace z chodníka odstránili, ale výsledkom je, že chodník je ešte 
viac poškodený. Po chodníku sa preháňajú naše deti na bicykloch a kolobežkách a aj v minulosti 
to bolo často miesto úrazov. 
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pôžia,da\Jkač. 39 

p, ,JUDr. René Pucher, člen VMČ 
~ Požiadavka na orezanie vŕby - ul. Slávičia (p. Kropil'ák) vedľa a za zastávkou MHD. Konáre 

siahajú až nad zastávku a nad cestu. 
Odpoved': Na uvedenú požiadavku bolo odpovedané v pož. Č. 181/2/1 5 (zo dňa 28.1.2016) 

zároveň prikladáme fotodokumentáciu z realizácie bezpečnostného orezania stromu vŕba 

v zmysle odpovede. 

~ Požiadavka na vypratanie ulice Slávičia pracovníkmi VPP. Ide o vyčistenie okrajov cesty 

a rigolov, odstránenie kôpok na komunikácii hore ku kostolu na Kalvárii, 

Požiadavka č, 40 

p. Jaroslav Vilčko 


~ Ul. Obrancov mieru 46 - vnútro blok, požiadavka na výrub suchej brezy - je to havarijný stav. 


Požiadavka, aby sa kompetentní prišli pozrieť, opäť tam spadli konáre a môže dôjsť k bliženiu. 


VMČ Č. 2 žiada urgentne riešit' tento havarijný stav. 


Požiadavka Č. 41 

požiadavka poslancov VMČ č. 4 (na žiadost' občanov) - osadiť podl'a situácie svetelné body 

Qeden, dva) pri športovej hale PU od mestskej haly, pre upresnenie možno kontaktovať 

predsedníčku VMČ Č. 4. 

DISKUSIA OBČANOV: 
Požiadavka č, 42 

p. Šimon Kocúr (mailová adresa je u sekretára VMČ) 
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~ Požiadavka na výmenu mriežok na odvodňovacom kanále na ul. Vydumanec (mriežky chýbajú 
a sú poškodené v celej dížke - viď fotodokumentácia). 
, .' 1. w: ",-LLiZ! <. :; 
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Požiadavka Č. 43 
p. Žofia Jankaninová 
~ Z pozemkového úradu jej došiel list, im chcú vyvlastniť pozemok v lokalite LachÔrka. Pani 

lankaninová prišla poprosiť o pOmOC s riešením tohto problému. 
Odpovedal: Ing. Richard Drularovský, predseda V'í>'fČ č. 2 

Požiadavka Č. 44 

p. Ján Bednár 
~Ka zasadnutie VMČ prišiel s tým, sused si preložil rinvu a voda z rinvy steká na jeho 
pozemok - lokalita Vydumane. Písal som sťažnosť, aby sused lú rinvu preložil, p. primátorke. 
Predmetnú žiadosť prešetril Stavebný úrad, ktorý zistil, že sa jedná o susedský spor a odporučil 
žiadateľovi obrátiť sa s týmto sporom na súd. Svoju žiadosť písal aj na Okresný úrad, ale v tej 
veci mu neodpovedali. Taktiež ďalší sused postavil žumpu 6 m odo mňa - je to v poriadku? 

Požiadavka Č. 45 

p. Milan Scholtz 
~ Cvažuje sa s vyplátaním dier na uL Pod Wilec hôrkou? 

Ing. Richard Drutarovskľ. predseda VMČ Č. 2 
Vždy po zime, bez toho, aby otom ktokoľvek z nás rozhodoval, spl:ávca ces(y po zime chodí 
pozeral' komunikácie a tie najväčšie výtlky opravuje. požiadavka T01Č č. 2, aby správca 
prešiel aj ulicu Pod Wi/ec hôrkou a aby na nej boli vyspravené výtlky. 
~ Rýchlosť na našej ulici veľa aj nákladných áut prechádza našou ulicou. Veľa šoférov si 

cestu, keď je zápcha na "kruháči"cez Hanisku a potom prechádzajú cez našu ulicu. 

Bolo by dobré, aby tam občas merali aj rýchlosť. 

~Ka rybárskom zväze som hovoril otom, že každý rok sa vypúšťajú splašky z kanála, ktorý je 
niekde pri Kauflande, čo má za následok, že sa vytrávia ryby v Toryse. Presne pred rokom 
7.7.2015 sa to stalo. Zástupcovia rybárskeho zväzu už niekoľko krát boli aj za p. primátorkou, ale 
nedostali sa k nej. Požiadavka, aby mesto tlačilo na vodárne, aby sa to nedialo a aby pani 

primátorka v rámci svojej pozície žiadala vysvetlenie. 

T01Č Č. 2 žiada pani primálorku meSia, aby tento problém tlmočila na zasadnutí 
predstavenstva WS as., kde zastupuje akcionára Meslo Prešov. 

Požiadavka Č. 46 

p. Alena Ferencová (v prezenčnej listine uviedla tel. kontakt) 
~ Koryto rieky, resp. svahy boli krásne vyčistené zjednej aj z druhej strany. Teraz je to trávou 
a kríkmi zarastené, čo má za následok, že sa koryto zužuje. Tie kríky a stromy sú zatiaľ malé 

prečo sa to nedá do poriadku? Počkáme kým budú väčšie? Takéto problémové úseky sú pri VŠ 
internáte, most na ul. ObI. mieru, čo má za následok zaplavovanie. 

Ing. Richard Drutarovský, predseda V/vIČ č. 2 

Správcom je Vodohospodársky podnik, zástupcovia chodia aj na zasadnutia Komisie MsZ 
pre ÚP, dopravu a ŽP - tento problém môžem tlmočil' na zasadnuti komisie pre územný 
plán, výstavbu, doprllvllll životné prostredie 
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Požiadavka Č. 47 
p. Július Michalides (v prezenčnej listine uvi~dol tel. kontakt) 
... Požiadavka č. 203/2/15 - žiadali sme o osadenie dopr. značky "Zákaz vjazdu nákladných 
vozidiel" odpoveď sme dostali, značku netreba osadzovať lebo na uL Kollárovej aM. 

Čulena takáto značka je. Ale na Čsl. annáde a na Fučíkovej "zákaz" nie je. Tá značka tam bola 
a mala by sa tam osadiť 
... Žiadali sme o zabezpečenie internetu, keď p. riaditeľka bola na zasadnutí VMČ, tak povedala, 
že s tým nebude problém. Potom však prišla odpoveď - požiadavka č. 245/2/15, kde bolo 

napísané, sa to nedá. Chcel by som, aby tu bol nainštalovaný projektor a mapa, aby sme všetci 
videlí čo prejednávame . 
... Statická doprava - páčila sa mi tá štúdia, ale som proti tomu, aby sme robili parkoviská tým 

spôsobom, že najprv zdevastujeme trávnaté plochy a chodníky autami a potom na týchto 
miestach postavíme parkovisko. Som za to, aby sa stavali parkovacie domy. 

Ing. Richard Drutarovskľ, predseda VMČ č. 2 

Existuje ešte podrobnelfia štúdia z roku 2012, ktorá je zameraná presne na túlo lokalitu, 

mali sme ju na V7I1Č, mám ju "zavesenú" na svojej interne/ovej stránke a nájdete ju aj na 

MsÚ. 


... N"a minulom zasadnutí MsZ bol schválený Štatút mesta. V zákone o obecnom zriadení sa píše, 
že mesto môže zriadiť VMČ, sú tam tri odseky. Myslím si, že keď sa pripravoval Štatút mesta, 
tak sa k nemu, podľa mňa, malí vyjadriť aj občania a hlavne k činnosti výborov. Taktiež žiadam, 
aby zápisnice išli priamo primátorke mesta. 

Požiadavka Č. 48 

p. Zdenka Bulnová 
... N"a Terchovskej ulici sa má tento rok realizovať súvislá výmena asfaltového krytu - treba 

zvážiť, či sa to oplatí, keď sa po tejto ulici bude zvážať drevo. Je tam niekol'ko výtlkov, ktoré je 
treba vysparviť a taktiež tam chceme riešiť vodovod, tak sa to rozkope. Od roku 2012 Sú všetky 

odpovede od p. Vrbenského v duchu, ul. Ku Kyslej vode bude rieJená projeklovou 
dokumentáciou a je zaradená v investičnom pláne na súvislú rekonštrukciu ulice. Pýtam sa, či to 
tomu človeku opraví cestu? Čiže my budeme rok čaka!' kým sa spracuje PD a d'alších x-rokov, 
kim sa to možno zrealizuje to za ten čas nikto nebude opravovať závažné úseky, ktoré je nutné 
opraviť? 

Požiadavka Č. 49 

p. Alena Ferencová (v prezenčnej listine uviedla tel. kontakt) 
... Firma, ktorá má na starosti čistotu mesta - to mesto maximálne zanedbáva. Žijem tu skoro 60 

rokov, ale také špinavé mesto (chodníky a cesty) SOm už dávno nevidela. Potom sa nečudujme, 
že sú upchaté kaná'y . 

... Filmy, ktoré robia opravy, resp. rozkopávajú cesty, chodníky, trávnaté plochy by mali dať 
všetko do pôvodného stavu. Lenže oni to takto neurobia. Niekoľko fúrikov hliny je nahádzaných 

na tie plochy spolu s kusmi kamenia, betónu a jednoducho to tak zostane. Potom sa to zaasfaltuje 

a následne sa to prepadne. Smerom k NS Centrál - ul. Októbrová, v minulom roku tam praskla 

voda a bolo to tam rozkopané - sa pozrieť, aká je tam preliačina. Chodia tam deti na 
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bicykloch a môžu tam kedykoľvek spadnúť. Firma to mala urobiť tak, aby to bolo v poriadku 

a hlavne ako to bolo pred tým, To nikto nekontroluje? Netreba urobiť kontrolu len raz pri 
odovzdaní, ale aj o 3-4 mesiace, Apelujem, aby sa to dalo do poriadku, 

Požiadavka Č. 50 
p. Ján Ríják (v prezenčnej listine uviedol tel. koniakt) 
II> Jde o odstavnú plochu, parkovisko na ulici Zimný potok, pri záhradkárskej osade, oproti 
prvému rodinnému domu. Vo večerných a nočných hodinách sa tam neraz na motorových 

vozidlách stretávajú súložiace páry, ktoré potom znečisťujú okolie, Taktiež narkomani, pretože 
tam potom nachádzame odpad po požívaní drog, Ak ich okríkneme, tak sa vyhráž,ajú, Žiadam o 

zabezpečenie verejného poriadku v tejto lokalite 

Požiadavka č, 51 
p. Ján Riják 
II> Žiadam o zabezpečenie prestupnej nádväznosti spojov medzí okrajovými časťami mesta, 

ktoré nie sú prepojené jednou trasou linky MHD, Konkrétne ide o cestovanie medzi časťami 

Šidlovec a Pod Kamennou baňou, Nadväznosť je nedostatočná, pri prestupe na Hlavnej ulici je 
nutné čakať niekoľko desiatok minút, čo je priveľa, Je to zásadné zhoršenie dostupnosti oproti 

stavu, keď tieto časti mesta prepájala v minulosti jedna linka MHD, Opakovane žiadam o také 
zmeny v cestovných poriadkoch, aby bola zabezpečená nadväznosť liniek a podstatne sa skrátila 
doba čakania na zastávkach pri prestupoch, 

Požiadavka č, 

p. Seman 

'" Žiadam o opravu búchajúcich kanálových poklopov na štvorprúdovke na ulici Pod Kalváriou, 
najma kanál oproti výjazdu od eKercičného domu pri "bytovke". Búchajú však všetky kanálové 
poklopy, žiadam opraviť, napríklad vyzvaním správcu komunikácie a dosledovaním, aby to aj 
urobil. 

V závere zasadnutia predseda výboru informoval prítomných o tom, že ďalšie zasadnutie výboru 
bude pravdepodobne zvolané na inom mieste - v Ekoparku na Botanickej ulici. Malo by byť 

venované špeciálne situácii a hospodáreniu v mestských lesoch a malo by sa uskutočniť za účastí 

správcu mestských lesov, Odporúčal prítomným, aby sledovali infomlačné zdroje mesta, kde sa o 
mieste a čase budúceho zasadnutia v máji dozvedia viac, 

STANOVISKÁ VMČ Č. 2: 

M/2577/2016 (Ing. Adam) - Žiadost' p. Ing. ly/ilana Bujdoša, ako vlastnika pozemku parc. č, 
KNC 15514/1, o prenájom časti pozemku parc. č. KNC 15505 v k.ú. PreJovocelkovej výmere 
24 ml na umiestnenie úľov. 
VMČ č, 2 nesúhlasí s prenájmom z dôvodu, v blízkosti pozemku, kde majú byt' umiestnené 

úle, komunikácia uL Medvedia a hrozí možného nežiadúceho stretu obyvateľov 

a lietajúcich včiel. Ide o predbežnú opatrnosť, výbor žial' nedokáže posúdiť mieru tohto 
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Ml5113/2016 (Ing. Adam) - Žiadost' p. PaedDr. Miroslava Rusinka a manf.elky PhDr. Viery 
Rusinkovej o odkúpenie pozemku parc. č. KiVE 1143121 o výmere 16 mZ (ktorému J! súbore 
"C" odpovedá pozemok parc. č. KiVC 15443) a pozemku parc. č. KiVE 1143/23 o výmere 20 m' 
(ktorému v súbore "C" odpovedá pozemok parc. č. 15461/2) pozemky spolu o celkovej 
výmere 36 m' v k.ú. Prešov, miestna časť Cemjata. 
VMČ č, 2 súhlasi s predajom pozemku parc, č, KNE 1143/21 o výmere 16 mZ (KNC 15443) 
VMČ č, 2 navrhuje pri parcele č, KNE II o výmere 20 mZ (KNC 15461/2) - nech mesto 

:mjprv ponúkne možnosť odkúpenia tohto pozemku majiteľovi susedného pozemku parc. č, KNC 
15461/3 (Marián Molčan a Mária Molčanová), 

POŽIADAVKY VMČ Č. 2: 

VMČ Č. 2 na svojom zasadnutí dňa 4.2.2016 prerozdelil rezervu VMČ - investičná výstavba 
(60 000 El takto: 

li Ulica Zimný potok - osadit' zvyšné VO 15 000 E 
(od ul. Pod Kamennou baňou po prvú lampu) 

2c. Navýšenie fin. prostriedkov na spracovanie DÚR 4000 E 
(časť ul. Ku Kyslej vode + časť ul. Terchovská) 

;k ;Rozšírenie park. plôch 111. Obr. mieril 1-11 15000 € 
(PD + realizácia) 

~ 

4. 	 Tartanové ihrisko pri ZŠ Čsl. armády 1000 € 
(spracovanie PD) 

S. 	 Prístrcii.eI. MHD II dlažba pas Dehe M. Čuleaa 4 S@ú€ 
(smer ul. Odbotárska) 

6. 	 PI'Ístl"ešald\11Il) 3 000 € 
(Hôrka alebo Záhr. osci;;!a) 

+, 	 Street Workout ihrisko pri ZŠ Čsl. armády 500 € 
( spracovanie PD) 

8. 	Osadenie zábran proti vozidlám na chodník pri Exercičnom dome 500 E 
(PD + realizácia) 

Dňa 5.4.2016 sa uskutočnil výber staveniska na stavby: Prístrešok MHD - dlažba pod neho M. 
Čulena a Prístrešok MHD Hôrka. Stanovisko OHAM je, aby tam bolí osadené typizované 

modulové zastávky, ktorých cena je dosť vysoká. Odhadované náklady na realizáciu týchto 
investičných akcií spolu sú 16 000 

Mesto by malo prehodnotiť, čí stanovisko OHAM umiestňovať na ulici Marka 
typizovanú modulovú zastávku správne a logické, keď je oproti prístrešok, ktorý nedávno 

obstaralo mesto, bol oveľa lacnejší a vyzerá inak, 

Na základe týchto skutočností sa VMC č, 2 rozhodol, že tieto dve investičné 
vypúšt'a a žiada vybudovanie týchto prÍstreškov zrealizovať nie z finančnej rezervy VMČ, ale 

z finančných prostriedkov mesta - zaradiť to do plánu investičnej výstavby (ak sa dá 
s realizáciou, čo najskôr), 

Prehodnotenie prerozdelenia rezervv VMČ Č. 2 - investičná výstavba: 
1. Ulica Zimný potok  osadit' zvyšné VO 

(od ul. Pod KamelU10u baňou po prvú lampu) 
2. Navýšenie fin, prostriedkov na spracovanie DÚR 

(časť ul. Ku Kyslej vode + časť uL Terchovská) 

15 000 € 

4 000 € 
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3. 	 Rozšírenie park. plôch ul. Obr. mieru l-ll 15000 € 

(PD + realizácia) 


4. 	 Tartanové ihrisko pri zl:, Čsl. armády 1 000 € 

(spracovanie PD) 


5. 	 Street Workout ihrisko pri ZŠ Čsl. armády 500 € 

(spracovanie PD) 


6. 	 Osadenie zábran proti vozidlám na chodník pri Exercičnom dome 500 € 

(PD + realizácia) 


7. 	 Rozšírenie park. plôch pri NS Centrál (zo strany pošty v zmysle štúdie) 19000 
€ 
(PD + realizácia) 

(Poznámka: Prerozde!ených 55 000 € zostatok 5 000 €) 

VMC 1.'. 2 oznamuje, že: 

Zasadnutie Výboru v mestskej časti Č. 2 
sa dňa 5.5.2016 (štvrtok) o 17:00 hod. uskutoční 

v priestoroch administratívnej budovy Ekoparku Holá hora. 
(kapacita miestnosti je obmedzená na 30 - 35 miest) 

Stretnutia sa zúčastnia aj zástupcovia 

Mestských lesov v Prešove (TSmP, a.s.), aby informovali 

občanov o plánovaných aktivitách v Mestských lesoch. 


Ing. RicharWDrutarovský 
predseda VMC Č. 2 . 

Mgr. Jana Grešová 
zapisovateľka VMC Č. 2 

V Prešove dňa 13.04.2016 
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