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Mesto Prešov 

z Á P I S NIC A č. 5 - 5/2016 
z 16. zasadnutia Výboru mestskej časti Č. 5 Solivar - Sol'ná Baňa - Šváby, 

ktoré sa konalo dňa 2. mája 2016 (pondelok) 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Čas konania: 18.00 h - 20.15 h 

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


Program: l. Otvorenie a privítanie hostí 
2. Prijímanie občanov a vybavovanie ich požiadaviek ";0/ ?'t-f!3. Požiadavky a informácie VMČ Č. 5 
4. 	Stanoviská VMČ č. 5 1 . 
5. Záver 	 .l10 

K bodu 1. Otvorenie a privítanie hostí: 	 /fofUo7k~b 

Pred otvorenim zasadnutia sa pritomní členovia VMČ Mgr. Stanislav Ferenc a Ing. Ľudovít 

Malaga dohodli, že zasadnutie budú viesť obidvaja, vzhl'adom na to, že Mgr. Peter Krajňák 


a PaedDr. Miroslav Benko, MBA sa ospravedlnili kvôli povinnostiam mimo územia mesta. 

Zasadnutie otvoril Mgr. Stanislav Ferenc, ktorý privítal všetkých prítomných a ospravedlnil 

neúčasť Mgr. Petra Krajňáka a PaedDr. Miroslava Benka, MBA. Informoval prítomných 

o vzdani sa funkcie predsedu VMČ č. 5 Mgr. Petra Krajňáka z dôvodu pracovnej 

zaneprázdnenosti a trvalého pôsobenia v Bratislave s tým, že pán Peter Krajňák ostáva naďalej 


poslancom MsZ v Prešove a členom VMČ Č. 5. Tiež uviedol , že vol'ba predsedu VMČ prebehne 

na zasadnutí v júni 2016, nakoľko na tomto zasadnutí výbor nie je uznášaniaschopný. 

V súvislosti so vzdaním sa funkcie predsedu VMČ č. 5 Mgr. Petrom Krajňákom, Ing. Ľudovít 

Malaga zdôraznil, že voľba predsedu VMČ Č. 5 nie je o uznášania sa schopnosti výboru, ale 

o postupe citovanom v Štatúte mesta Prešov. V súvislosti s tým oboznámil prítomných 

s postupom pri ustanovovaní funkcie predsedu VMČ, pričom citoval článok 16 ods. 4 Štatútu 

mesta Prešov. 


K bodu 2. Prijímanie občanova vybavovanie ich pOŽiadaviek: 

p. M. Ňacbajová 
a) 	 od členov VMČ Č. 5 žiadala informáciu vakom stave je riešenie situácie na ulici Pod 

Debrami, pretože ul. Gapľováje vzhľadom na stavebné aktivity dopravne preťažená; 
Členovia VMČ skonštatovali , že vybudovanie prístupovej komunikácie je záležitosť 
vlastnikov pozemkov v tejto lokalite. 
Tiež informovali, že v 0212016 sa uskutočnilo stretnutie s vlastníkmi pozemkov, avšak 
závery zo stretnutia im nie sú známe. 
K znečisťovaniu vozovky v súvislosti so stavebnými aktivitami na ulici Pod Debrami, pán 
Kmec, zástupca mestskej polície, uviedol , že jednotlivé konkrétne prípady je potrebné 
hlásiť mestskej polícii. 

p. J. Ferjo 
a) 	 žiada riešiť parkovanie motorových vozidiel v dolnej časti ulice Chalupkova v smere na 

Košice. Autá parkujú na chodníkoch a je sťažená prejazdnosť ulice. 
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Pán Kmec, zástupca mestskej polície informoval, že pri porušení pravidiel cestnej dopravy 

polícia postupuje v súlade so zákonom. Prejazdnosť ulíc sa usilujú zabezpečiť hlavne tam; 

kde vedú trasy MHD. 

Členovia VMČ informovali, že v súčasnosti MsÚ pripravuje VZN o riešení statickej 

dopravy v meste Prešov, v ktorom sa táto problematika bude riešiť komplexne. 

pp. M. Hliviak, Jozef Weber 
a) žiadajú zaviesť obojsmernú premávku na ulici Ondavská v zmysle posudku zaslaného 

MsÚ v Prešove 

p. Klaudia Pastirová 
a) 	 žiada Stavebný úrad o stanovisko k výstavbe obytného komplexu PLAZA RESIDENCE, 

ktorý sa realizuje v blízkosti areálu Plaza Beach Resort. Žiada informovať o postupoch 
pri vydávaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia na výstavbu uvedeného 
komplexu. Žiada písomnú odpoveď. 

p. Pavel Straka 
a) 	 žiada oplotiť futbalové ihrisko na Tajchu v Solivare; 

Pán poslanec Ferenc informoval, že nie sú vyčlenené finančné prostriedky na opravu 
ihriska na Taj chu na tento rok; 

b) žiada o pokosenie futbalového ihriska na Tajchu; 
b) žiada prekontrolovať vysadené stromčeky v Solivare a na Šváboch a vyschnuté vymeniť. 

p. Adamčík 
a) 	 žiada preveriť výrobnú činnosť spoločnosti Železiarstvo Movir, Pionierska 8,080 Ol 

Prešov,v spojitosti s územným plánom a predovšetkým zváračské práce, ktoré sú veľmi 
hlučné a rušia obyvateľov okolitých obytných domov. 

p. Filip Žulka 
a) žiada vyregulovať potok v Solivare od mosta na ul. Zlatobanská po most Padlých hrdinov; 
b) opraviť zámkovú dlažbu na chodníku od kostola Sv. Jána Krstiteľa v smere ku konečnej 

zastávke MHD (ulica Zlatobanská); 

c) žiada rozšíriť chodník na moste na ulici Zlatobanská. 


p. Helena Kysacká 
a) 	 v súvislosti s Rozhodnutím číslo B/20 15/73 14 - Se zo dňa 28.5.215 žiada písomnú 

informáciu o termíne stavebného konania. 

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

Požiadavkv a podnety VMČ Č.S: 

- žiada orezať stromy na cintoríne na ulici Soľnobanskej smerom k záhradkám a vedľa Č. 15 na 
Sol'nobanskej ulici; 

- žiada opraviť spomal'ovač na ulici Kysucká 33; 
- žiada opraviť zámkovú dlažbu na chodníku (prepadnutá I m2

) na ul. Solivarská v časti 30 m od 
zastávky MHD pri bývalom kine Prameň v smere k Námestiu osloboditeľov; 
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~ Ing. Malaga žiada účast' pracovníka právneho oddelenia na zasadnutí VMČ č, 5 dňa 6,06.2016 
v súvislosti s voľbou predsedu VMC, 

- žiada vyzvať STM Košice, ako správcu NKP Četemí a okolia, na realizáciu a úpravu odtekania 
dažďovej vody tak, aby nespôsobovala počas dažďa zatekanie do rodinného domu na ul. 
Zborovskej č, I. 

K bodu 4. Stanoviská VMČ čo 5: 
VMC Č. 5 nepr~jalo žiadne stanoviská. 

K bodu 5. Záver: 

Členovia VMC Č. 5 pod'akovali všetkým prítomným za účasť a informovali, že najbližšie 

zasadnutie VMČ sa uskutoční dňa 6. júna 2016 (pondelok) o 18,00 hod. v Kultúrnom zariadení 

PKO, ul. Švábska č. 27, Prešov - Solivar. 


V Prešove dňa 5.05.2016 

Zapísal: PhDr. Monika Bujňáková 


sekretár VMČ Č. 5 

Mgr. Stánislav Ferenc, v.r. 

člen výboru VMC 


Ing. Ľudovít Malaga, v.r.
člen výboru VMC 
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