ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej asti Juh, konaného d a 8. apríla 2002 v Kultúrnom stredisku JUH Tren ín
Prítomní:
p. Jozef Bernáth
Ing. Ján Bezák
Ing. Vladimír Filko
Ing. Pavol Jakubík
Ing. Ivan Kobelár
Ing. Jozef Majerík
Ing. Miloš Mažár
MUDr. ubomír Sámel
garant VM : Ing. Jozef
zapisovate ka: Daniela
Hrn árová

Neprítomný :
Ing. Peter Mertan
Ing. Ján Bebjak
p. Tibor Migaš - osp.

urech

P r o g r a m:
Neverejná as zasadnutia
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadostí
3. Zmena cestovného poriadku MHD - informácia SAD
4. Odpovede na požiadavky VM Juh zo d a 4.3.2002
5. Rôzne
Verejná as zasadnutia
6. Vystúpenie ob anov
7. Záver

MUDr. ubomír Sámel, predseda VM JUH, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VM .
Odporu il prerokova ako prvý bod - Zmenu cestovného poriadku MHD - informácia SAD.
3) Zmena cestovného poriadku MHD - informácia SAD
P. Pavol Štefánek, vedúci mestskej dopravy v Tren íne, informoval, že sa budú ruši niektoré spoje z dôvodu
nerentability.
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Uvedené spoje sa budú ruši na základe výsledkov sledovania vy aženosti spojov pomocou palubných po íta ov,
ktoré sú v každom autobuse.

Informoval, že na vä šine spojov dôjde k asovej úprave príchodov autobusov a to z toho dôvodu, že v niektorých
prípadoch meškával spoj aj 7 minút, o je dané aj stavbou mesta, prejazdnos ou jednotlivých astí mesta.
Všetky zmeny v cestovnom poriadku vychádzajú z dlhodobého sledovania jednotlivých spojov a všetko môžu aj
podloži dokumentáciou.
Pripomienky:
MUDr. Sámel podotkol, že chápe rušenie nerentabilných spojov, ale akal posilnenie spojov v dopravnej špi ke.
Ing. Filko pripomenul, že už viac ako rok bojuje o posilnenie spojov z Ul. gen. Svobodu, navrhoval presuny liniek
(5 za 15, 1 za 11 a pod.).
P. Štefánek odpovedal, že navrhované presuny liniek konzultoval, ale nie je možné realizova ich tak, ako to Ing.
Filko navrhoval.
Informoval, že pred pol rokom zobral spoje z linky . 1 a 8 a posilnil spoje na linke 22 a 18.
Podotkol, že sa rušia iba nerentabilné spoje, o však umožní natiahnu jazdnú dobu autobusov.
Informoval o problémoch, ktoré vznikli v SAD v dôsledku zmien vyplývajúcich z nového Zákonníka práce.
Ing. Jakubík požiadal o informáciu, od kedy by mal plati nový cestovný poriadok MHD.
Upozornil, že odchody autobusov z Juhu I, II a III sú takmer rovnaké.
P. Štefánek odpovedal, že po rokovaniach bolo dohodnuté, že tento nový cestovný poriadok by za al plati od
1.7. SAD zabezpe í jeho vyvesenie na zastávkach, uverejnia ho v INFO a v Tren ianskej televízii. Zatia nebude
vydaný knižne, bude sa sledova a po prípadných korektúrach bude tento cestovný poriadok vydaný aj knižne.
Ing. Majerík upozornil, že sa nedodržiava bezpe nos pri preprave cestujúcich, pretože výrobcom je stanovený
po et udí, ktorí sa môžu prepravova . Toto sa nedodržiava a autobusy jazdia ve mi preplnené.
Požiadal o informáciu, za akých podmienok je SAD ochotná zavies no né spoje.
P. Štefánek odpovedal, že no né spoje boli zrušené v roku 1994. Skúšobne ich obnovili v lete, ale museli ich
opätovne zruši pre ich nákladnos (cestovné nepokrýva ani náklady).
Ing. Filko poukázal na to, že Ul. gen. Svobodu je akýmsi centrom sídliska, preto žiada o posilnenie spojov na Ul.
gen. Svobodu. Dnes je situácia taká, že obyvatelia z Halalovky chodia na autobus až na Saratovskú ul., aby sa
vôbec dostali do autobusu.
P. Štefánek odpovedal, že v tomto už urobil o mohol. Pripomenul, že pred pol rokom zobral spoje z linky . 1 a 8
a posilnil spoje na linke 22 a 18.
P. Bernáth navrhol vypracova komplexný návrh nového harmonogramu MHD s tým, že sa zmení i systém jeho
tvorby, kde by sa zoh adnilo i demografické rozdelenie mesta.
Podotkol, že zhoršenú prejazdnos mesta spôsobujú i autobusy, pretože sa stretávajú na zastávkach, pre o sa
napríklad na zastávkach stretávajú linky 1 a 11, 8 a 18 a pod., teda tie, ktoré majú rovnakú alebo podobnú trasu a
koniec trasy.
Ing. Jakubík požiadal o predloženie starého cestovného poriadku a návrhu nového cestovného poriadku všetkým
lenom VM a zvola k tejto veci ešte jedno rokovanie.
Ing. Mažár navrhol, aby VM
harmonogram MHD.

prijal odporu enie, aby sa do konca tohoto roku pokúsila SAD celkom prepracova

Výbor mestskej asti Juh zobral na vedomie predložený návrh harmonogramu MHD a vyjadril
nespokojnos s redukciou spojov, a to najmä v ase dopravnej špi ky.
Výbor mestskej asti Juh navrhol situáciu v MHD rieši systémovo celkovou zmenou koncepcie tvorby
harmonogramu MHD, vo vz ahu k mestskej asti Juh rešpektova jeho postavenie, ako bydliska 1/3
obyvate stva mesta a MHD smerova prevažne do centrálnej asti sídliska - Ul. gen. Svobodu.
Na základe rokovania zástupcu primátora s riadite om SAD Tren ín VM JUH požiadal o zvolanie
rokovania za ú asti zástupcu primátora, zástupcu SAD Tren ín a zástupcov všetkých VM k návrhu
systémovej zmeny cestovného poriadku MHD.

2) Prerokovanie žiadostí
a) Ide o opätovné prerokovanie žiadosti Janky Žiakovej, Tren ín, o predaj pozemku parc. . 2180/254 zastavaná
plocha s výmerou 64 m2 v k.ú. Tren ín - lokalita Šafárikova ulica v Tren íne, za ú elom výstavby polyfunk nej

budovy (internetová kaviare , cukráre ).
Odbor životného prostredia a odbor architektúry Mestského úradu v Tren íne predmetnú žiados odporu ili d a
5.2.2002.
Na základe žiadosti VM
žiadosti:

Juh zo d a 4.3.2002 zaslal odbor architektúry a odbor ŽP MsÚ v Tren íne stanovisko k

Stanovisko odboru architektúry a odboru ŽP zo d a 5.2.2002: odporú a odpredaj nehnute nosti. Predložený
zámer nekoliduje so štúdiou riešenia statickej dopravy JUH I.
Výbor mestskej asti Juh 6 hlasmi za odporu il vyhovie žiadosti Janky Žiakovej, Tren ín, o predaj
pozemku parc. . 2180/254 zastavaná plocha s výmerou 64 m2 v k.ú. Tren ín - lokalita Šafárikova ulica v
Tren íne, v zmysle predloženej žiadosti.
b) Ide o žiados Jankovi ovej Anny, bytom Tren ín, o prenájom pozemku as parc. . 2189/1 v k.ú. Tren ín o
výmere 15,6 m2, za ú elom zriadenia a prevádzkovania novinového stánku a prístupu k nemu. Ide o pozemok
nachádzajúci sa na Ul. Saratovskej pri oto i autobusov MHD.
Odbor architektúry d a 5.2.2002 odporu il prenájom pozemku na dobu 2 rokov.
Výbor mestskej asti Juh 6 hlasmi za odporu il vyhovie žiadosti Jankovi ovej Anny, bytom Tren ín, o
prenájom pozemku as parc. . 2189/1 v k.ú. Tren ín o výmere 15,6 m2, v zmysel predloženého návrhu.
c) Vo by prísediacich Krajského súdu v Tren íne
Listom Krajského súdu v Tren íne zo d a 18.3.2002 bolo Mestské zastupite stvo v Tren íne požiadané o zvolenie
prísediacich Krajského súdu v Tren íne pre funk né obdobie r. 2002 - 2006. Vo ba prísediacich sa uskuto uje
pod a § 140 - 141 zákona . 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predseda Krajského súdu v Tren íne navrhuje na obdobie r. 2002 - 2006 zvoli za prísediaceho z územného
obvodu VM JUH p. Danielu Švancárovú, nar. v r. 1960, (menovaná vykonáva funkciu prísediaceho od r. 1998, s
vo bou súhlasí a sp a všetky predpoklady stanovené v § 139 citovaného zákona).
Výbor mestskej asti Juh 6 hlasmi za odporu il zvoli za prísediaceho Krajského súdu v Tren íne na
obdobie r. 2002 - 2006 p. Danielu Švancárovú.
d) Žiados
Pod a § 77d ods. 2 zákona . 171/1993 Z.z. o policajnom zbore v znení neskorších predpisov môže obec (mesto)
navrhnú osobu na prijatie za dobrovo ného strážcu poriadku. Túto osobu za strážcu poriadku prijíma a schva uje
pod a potrieb Policajného zboru riadite Policajného zboru.
Na vykonávanie funkcie dobrovo ného strážcu poriadku musí osoba sp a tieto predpoklady:
- dosiahnutie 21 rokov veku
- trvalý pobyt v obci
- spôsobilos na právne úkony
- požívanie dôvery a vážnosti medzi ob anmi.
Dobrovo ný strážca poriadku pomáha pri plnení úloh služby poriadkovej polície, služby dopravnej polície a služby
hrani nej polície Policajného zboru Slovenskej republiky na týchto úsekoch:
- ochrana verejného poriadku
- doh ad nad bezpe nos ou a plynulos ou cestnej premávky
- ochrana štátnej hranice.
Uvedené úlohy môže strážca poriadku plni len v prítomnosti policajta a pod a jeho pokynov.
Výbor mestskej asti Juh zobral žiados na vedomie a k predmetnej žiadosti sa vyjadrí na alšom
zasadnutí.
e) K žiadostiam o nadstavby garáží na sídlisku JUH
Výbor mestskej asti Juh zaujal v tejto veci stanovisko na zasadnutí d a 03.09.2001.
4) Odpovede na požiadavky VM

Juh zo d a 4.3.2002

Ing. urech informoval prítomných o odpovediach na požiadavky VM

Juh zo d a 4.3.2002.

Ing. Filko požiadal o informáciu, pre o sa ešte neza alo s realizáciou výstavby stanovíš pre smetné nádoby.
b informoval, že sa bude musie vykona verejné obstarávanie, ale realizácia prebehne ešte tento rok.
5) Rôzne
MUDr. Sámel informoval, že bol poslancami vykonaný kontrolný de na stavbe križovatka ulíc Soblahovská a
gen. Svobodu, pretože dodávate požiadal o alšie navýšenie finan ných prostriedkov.
Ing. Majerík upozornil, že na križovatke pod Juhom nie je prechod pre chodcov. Vyzna ilo sa tam do asné
dopravné zna enie ( ervenými iarami, dopravnými zna kami), ale na prechod pre chodcov sa zabudlo.
MUDr. Sámel informoval, že Ing. Bebjakovi zanikol mandát poslanca MsZ, pretože sa ods ahoval do
Tren ianskych Stankoviec. Za náhradníka by mal nastúpi p. Miloš Šnajdr.
b upozornil, že po as ve kono ných sviatkov bol neporiadok okolo kontajnerov. Podotkol, že Ing. Marková z MsÚ
je pre ažená a preto žiada mesto, aby vytvorilo podmienky pre odbor ŽP MsÚ tak, aby mohli kontrolova prácu
POS, a.s.
6) Vystúpenie ob anov
Ob ania sa zasadnutia VM

Juh nezú astnili.

MUDr. ubomír Sámel, predseda VM

Zapísala: Daniela Hrn árová
V Tren íne, 25.4.2002

MUDr. ubomír S Á M E L, v.r.
predseda VM JUH
D a: 30.4.2002

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

