ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej asti Juh, konaného d a 6. mája 2002 v Kultúrnom stredisku JUH Tren ín
Prítomní:
p. Jozef Bernáth
Ing. Ján Bezák
Ing. Vladimír Filko
Ing. Ivan Kobelár
Ing. Jozef Majerík
Ing. Miloš Mažár
p. Tibor Migaš
MUDr. ubomír
Sámel
p. Miloš Šnajdr

Neprítomný :
Ing. Pavol Jakubík
Ing. Peter Mertan
zapisovate ka: Daniela Hrn árová - PN

garant VM : Ing.
Jozef urech
P r o g r a m:
Neverejná as zasadnutia
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadostí
3. Odpovede na požiadavky VM
4. Rôzne

Juh zo d a 4.3.2002 a 8.4.2002

Verejná as zasadnutia
5. Vystúpenie ob anov
6. Záver

MUDr. ubomír Sámel, predseda VM

JUH, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VM .

2) Prerokovanie žiadostí
a) Žiados o prijatie za dobrovo ného strážcu poriadku
Miroslav PORUBAN, Ján KVALTÝN
Výbor mestskej asti Juh požiadal oddelenie legislatívy a evidencie obyvate stva MsÚ o vyjadrenie do akej miery
je vymenovanie strážcu verejného poriadku podmienené súhlasom obce.
Výbor mestskej asti Juh sa k vymenovaniu strážcov verejného poriadku - p. Miroslava Porubana a p. Jána
Kvaltýna na zasadnutí VM d a 6.5.2002 nemôže vyjadri , pretože ani jedného z menovaných nepozná a na túto
funkciu ich VM nenavrhol. Osoba na prijatie za strážcu verejného poriadku je v kompetencii riadite a OO PZ v
Tren íne.

3) Odpovede na požiadavky VM

Juh zo d a 4.3.2002 a 8.4.2002

MUDr. Sámel oboznámil prítomných s odpove ou Slovenskej autobusovej dopravy TREN ÍN k požiadavkám
VM .
Na základe predloženia nového cestovného poriadku v mestskej hromadnej doprave na MsÚ v Tren íne, ako
ude ovate a licencie, bol návrh nového cestovného poriadku predložený a prerokovaný so zástupcami
jednotlivých VM .
Výbor mestskej asti Juh zobral nové cestovné poriadky v MHD na vedomie s nasledovnými požiadavkami:
Opätovné zavedenie no ných spojov, posilnenie spojov na JUH II. Do nových cestovných poriadkov je možné
okamžité zapracovanie vznesených požiadaviek výmenou cie ových, resp. východzích zástavok liniek 309 001 309 011, 309 005 - 309 015, 309 008 - 309 018 s drobnými úpravami.
SAD Tren ín š.p. už nieko ko rokov dostáva dotáciu na prevádzkovanie MHD v nezmenenej výške, o zna ne
ovplyv uje charakter MHD v našom meste. Pri reorganizácii i tvorbe nových grafikonov musí vychádza z

reálneho po tu vozidiel, ktoré v dnešnej dobe neumož ujú zvyšova po et spojov, práve naopak.
Pri tvorbe nového cestovného poriadku bolo v prvom rade prihliadané na zreálnenie jazdných dôb niektorých
spojov, o by malo vies k zvýšeniu spo ahlivosti s presnosti prevádzky MHD. V prípade požiadaviek ob anov i
zástupcov jednotlivých VM po zavedení nového cestovného poriadku, budú tieto požiadavky zvážené a v
prípade možnosti zapracované.
Ing. Filko poukázal na to, že pred rokom a pol žiadal o zapracovanie zmeny liniek do nového cestovného
poriadku a bolo mu Ing. Švajdleníkom povedané, že sa to nedá a že sú to neodborné návrhy, ako vidie pod a
vyjadrenia námestní ky SAD Tren ín, všetko sa dá, len sa netreba vzdáva . Je rád, že to takto dopadlo a pomôže
to SOU posilnením liniek na Ul. gen. Svobodu.
MUDr. Sámel podotkol, že na predošlom rokovaní VM
systémovej zásadovej reorganizácii MHD.

sa dohodlo, že SAD Tren ín bude pracova na

Ing. Mažár informoval, že bol na rokovaní na SAD, d a 29.4.2002 mala SAD predloži Ing. Švajdleníkovi nový
návrh MHD, kde mali by zapracované pripomienky z VM . o sa týka druhej požiadavky - za a spracováva
hrubý grafikon, tento budú spracováva na základe pripomienok a uvidí sa, ako bude funk ný zo za iatku, i bude
SAD pokra ova na úplnej zmene alebo nie.
Výbor mestskej asti Juh vyjadril súhlas k návrhom nového cestovného poriadku s akceptovaním
výmeny liniek 1 - 11, 5 - 15, 8 - 18, alebo s podmienkou okamžitého zapracovania ich výmeny.
Výbor mestskej asti Juh trvá na zapo atí systémového riešenia a zmeny koncepcie harmonogramu MHD
formou rokovania na úrovni zástupcu primátora, zástupcu SAD Tren ín a predsedov jednotlivých VM .

"PIVÁRE U FRANTY ŠROTA"
Na základe odporu enia VM Juh požiadalo oddelenie obchodu a služieb MsÚ v Tren íne d a 27.2.2002 Štátny
zdravotný ústav v Tren íne o vykonanie kontroly v prevádzke U Franty Šrota na Liptovskej ulici . 2749 so
zameraním na hygienu prevádzky. Kontrola bola vykonaná d a 27.3. 2002 a 3.4.2002.
Hygienickou previerkou d a 27.3.2002 bolo zistené, že s ažnos ob anov bola opodstatnená. Ku d u 3.4.2002
boli nedostatky odstránené. Prevádzkovate ovi bola uložená povinnos v zmysle § 13m, písm. h/ zák. . 272/1994
Z.z. o ochrane zdravia udí v platnom znení vypracova do 15.4.2002 prevádzkový poriadok, ktorého sú as ou
bude i sanita ný režim prevádzky. Zárove bolo uložené dohodnú s prevádzkovate om susedného zariadenia
upratovanie spolo ného vstupu.
Výbor mestskej asti Juh zobral informáciu na vedomie.

4) Rôzne
Petícia proti výstavbe polyfunk nej budovy ako internetovej kaviarne - cukrárne na Šafárikovej ulici
MUDr. Sámel najskôr informoval o žiadosti p. Janky Žiakovej, Šafárikova ul., Tren ín, o kúpu nehnute nosti v k.ú.
Tren ín, parc. . 2180/254 o výmere 64 m2 za ú elom "Výstavby polyfunk nej budovy - internetová kaviare ,
cukráre ".
Podotkol, že po odporu ení VM Juh vyhovie žiadosti p. Janky Žiakovej sa objavila petícia. VM odporu il danú
žiados s tým, že to bude iba cukráre a kaviare a nezasahuje do statickej dopravy.
Petícia ob anov a obyvate ov domov na Šafárikovej ulici . 20, 18, 16 v Tren íne obsahuje okrem peti ných
hárkov podpísaných 68 obyvate mi Šafárikovej ulice, podporné stanovisko k petícii - Krajsko pedagogicko psychologickej poradne v Tren íne, podporné stanovisko k petícii - Materská škola, Šafárikova 11, Tren ín a
podporné stanovisko k petícii - Základná škola na Ul. L. Novomeského a na Ul. Saratovská v Tren íne.
Výbor mestskej asti Juh prerokoval predmetnú petíciu. K jednotlivým bodom uvádza nasledovné:
1. K otázke parkovania je nutné podotknú , že parkovacia plocha nie je majetkom mesta Tren ín, ale súkromným
majetkom žiadate a.
2. Jednotlivé body petície si vzájomne odporujú, napr. zele , parkovanie, vybudovanie stanovíš kontajnerov.
3. Vzh adom k tomu, že na území mesta Tren ín sa vyskytuje viacero internetových zariadení, a to i v priestoroch
mestskej knižnice a všeobecne bezproblémového prístupu k internetu, pokladá VM stanovisko Krajsko
pedagogickej - psychologickej poradne za neopodstatnené.

Výbor mestskej asti Juh trvá na svojom súhlasnom stanovisku zo d a 8.4.2002.

MSP - DIAGNOSTIK spol. s r.o. Tren ín
Žiados o zákaz vjazdu motorových vozidiel s dodatkovou tabu ou "Dopravnej obsluhe a zamestnancom vjazd
povolený".
Niektorí nezodpovední vodi i nechávajú beža motory, ím je celý stiesnený priestor átria zdravotného strediska
zamorený výfukovými plynmi. Toto je ten hlavný problém, ktorý mimoriadne komplikuje prevádzku všetkých
ambulancií. Ved ajším problémom, ale nie podružným, je možnos kolízie chodcov s týmito motorovými vozidlami.
Ing. Filko uviedol, že na základe osobných skúseností plne podporuje žiados a odporú a jej vyhovie .
Ing. Kobelár odporu il odstúpi tento problém MHT m.p.o. a ich stanovisko rešpektova .
Výbor mestskej asti Juh požiadal MHT m.p.o., aby na najbližšie zasadnutie VM
dopravnej situácie pri MsP - Diagnostik.

Juh predložilo riešenie

Požiadavky lenov VM :
P. Bernáth upozornil na situáciu na chodníku od oto u linky . 1 na Juhu I smerom dolu na Partizánsku ulicu. Po
tomto chodníku jazdia autá, navrhuje použi všetky opatrenia, aby bol tento chodník neprejazdný.
Výbor mestskej asti Juh požiadal o doplnenie zvislého dopravného zna enia na všetkých prechodoch pre
chodcov, ktoré sú rozhodnutím MsÚ v Tren íne v platnosti.
Ing. Majerík požiadal o doriešenie parkovania vozidiel v lesoparku Brezina (hotel SOMER) na vyhradených
miestach, vjazd na cestu k detským ihriskám zahradi premiestnením existujúcej rampy na pätu križovatky.
P. Bernáth požiadal MHT m.p.o. o opravu vývesnej skrinky na Juhu I.
Ing. Majerík požiadal MHT m.p.o. o riešenie ihriska na oddychovej zóne Halalovka, tráva nerastie (vyšliapaná),
navrhuje antuku.
Ing. Filko poukázal na nedostatok ihrísk, požiadavka - rozšírenie na alšiu etapu akcie Oddychová zóna
Halalovka.
MUDr. Sámel podotkol, že v II. etape oddychovej zóny s cyklokrosovou dráhou je navrhnuté i pieskové ihrisko.
Do tohoto areálu by bolo dobré doplni aj U-rampu. alšou dôležitou požiadavkou je dokon enie akcie Chrámový
areál, v sú asnosti najmä hlavného chodníka minimálne v smere Ul. Lavi ková - kostol.
Ing. Filko požiadal o informáciu, pre o sa neza alo s výstavbou stanovíš pre smetné nádoby na stanovených
miestach na Juhu I, pri zmene rozpo tu finan né prostriedky z odpisov prenies na MHT m.p.o.
Ing. urech informoval, že pre túto investi nú akciu vo finan nom náklade 700 tis. Sk bolo nutné v tomto roku
vypracova najskôr projekt stavby a zhotovite stavby musí by vybratý v zmysle zákona . 263/1999 Z.z. o
verejnom obstarávaní.
Výbor mestskej asti Juh požiadal o informáciu o stavbe stanovíš pre smetné nádoby na sídlisku JUH s
konkrétnym termínom ukon enia tejto stavby.
Výbor mestskej asti Juh poveril predsedu VM JUH, aby na zasadnutí MsR d a 16.5.2002 riešil budovanie
stanovíš pre smetné nádoby návrhom na presun investi ných prostriedkov na MHT m.p.o.

Ing. Bezák požiadal MsP o astejšie kontroly - Južanka, objekt lahôdok.
Ing. Filko upozornil na neporiadok okolo kontajnerov. Na odbore ŽP mu bolo odpovedané, že Ing. Marková je
vy ažená alšími úlohami, preto požaduje odpove , ako sa bude situácia alej rieši .

5) Vystúpenie ob anov
P. Piffl:
- upozornil na prepadanie parkoviska - vstup do kultúrneho strediska + príjazdová komunikácia
- kontajnerové miesta (stanovištia) na Ul. J. Halašu 5 - požiadal o opravu
- požiadal o orezanie stromov v parku pod Juhom
- upozornil na rozbité lampy - 3 ks
- prechod pre chodcov na Ul. gen. Svobodu - smer Východná ul. - požiadal o osadenie dopravnej zna ky
(nebezpe enstvo úrazu, dopravné nehody).
P. Mokrá vystúpil s petíciou ob anov na Šafárikovej ulici proti internetovej kaviarni a cukrárni.
MUDr. Sámel oboznámil p. Mokrá a s predošlou odpove ou a stanoviskom VM
odporú ajúci charakter.

MUDr. ubomír Sámel, predseda VM

Zapísal: Ing. Jozef urech
V Tren íne, 14.5.2002
MUDr. ubomír S Á M E L, v.r.
predseda VM JUH
D a: 16.5.2002

JUH, ktoré je nemenné a má

Juh, po akoval prítomným za ú as a ukon il zasadnutie.

