ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej asti Juh, konaného d a 3. júna 2002 v Kultúrnom stredisku JUH Tren ín
Prítomní:
p. Jozef Bernáth
Ing. Vladimír Filko
Ing. Pavol Jakubík
Ing. Ivan Kobelár
Ing. Jozef Majerík
Ing. Miloš Mažár
p. Tibor Migaš
MUDr. ubomír Sámel
p. Miloš Šnajdr
garant VM : Ing. Jozef
zapisovate ka: Daniela
Hrn árová

Neprítomný :
Ing. Ján Bezák - osp.
Ing. Peter Mertan

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 6.5.2002

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) Ide o žiados Internacional Consulting, spol. s r.o., Palackého 29, Tren íne, zo d a 25.4.2002 o kúpu
pozemkov v k.ú. Tren ín - novovytvorená parc. . 2264/29, ostatná plocha s výmerou 731 m2 - lokalita
Soblahovská ulica, za ú elom výstavby predajne potravín.
Odbor architektúry Mestského úradu v Tren íne žiados odporu il d a 16.4.2002.

Pripomienky:
MUDr. Sámel upresnil lokalizáciu pozemku.
Ing. Mažár doplnil, že susedné pozemky, ktoré sú na mapke uvedené ako mestské, sa momentálne prevádzajú
do súkromného vlastníctva, pretože bolo vlastníctvo mesta napadnuté, takže mesto vlastní iba parc. . 2264/29.
Za seba odporu il predaj mestského pozemku.
Výbor mestskej asti Juh 8 hlasmi za odporu il vyhovie žiadosti Internacional Consulting, spol. s r.o.,
Palackého 29, Tren íne, o kúpu pozemkov v k.ú. Tren ín - novovytvorená parc. . 2264/29, ostatná plocha
s výmerou 731 m2 - lokalita Soblahovská ulica, za ú elom výstavby predajne potravín.
b) Ide o žiados o zaujatie stanoviska k vybudovaniu káblovej distribu nej siete, o ktorú požiadal p. Ján Gregor
TV - SAT pod a predloženej dokumentácie.
Žiados zaslal odbor ŽP MsÚ v Tren íne.
Pripomienky:
P. Bernáth podotkol, že spolo nos UPC sa už u ob anov "odpísala" a zrejme smeruje ku krachu.

Ing. Filko podotkol, že ako elektrikárovi sa mu nepá i navrhované vzdušné vedenie, t.j. káblovanie medzi
strechami domov.
Ing. Jakubík upozornil, že k materiálu nie sú bližšie informácie a chýbajú tiež stanoviská odborných útvarov
mesta.
Po alšej diskusii zaujal VM

nasledovné stanovisko:

Výbor mestskej asti Juh zobral na vedomie informáciu o úmysle vybudova káblovú distribu nú sie .
Stanovisko Výbor mestskej asti Juh zaujme po predložení stanovísk príslušných odborov Mestského
úradu v Tren íne.
3) Odpovede na požiadavky VM

Juh zo d a 6.5.2002

MUDr. Sámel informoval prítomných o odpovediach na požiadavky VM

Juh zo d a 6.5.2002.

4) Rôzne
Ing. Jakubík upozornil, že od mája 2001 je odsúhlasené vodorovné dopravné zna enie na Ul. gen. Svobodu vyzna enie parkovania v krajných pruhoch. Ke že v tom ase už bolo vykonané obnovenie vodorovného
dopravného zna enia na území mesta, tak bolo dohodnuté, že toto vyzna enie parkovania bude vykonané v roku
2002. Tento rok sa tiež vykonala obnova vodorovného dopravného zna enia na území mesta, ale práce na
vyzna ení parkovania v krajných pruhoch na Ul. gen. Svobodu zabezpe ené neboli.
Požiadal o odpove do júnového zasadnutia MsZ, kto je za tento stav zodpovedný. Následne bude túto
problematiku prezentova na zasadnutí MsZ.
Ing. Mažár odpovedal, že je to jednoduché, najskôr je potrebné zisti , i bolo vydané rozhodnutie o ur ení
dopravného zna enia.
Ing. Kalafút pris úbil preverenie, i bolo vydané takéto rozhodnutie a bude informova Ing. Jakubíka.
Ing. Kobelár upozornil na parkovanie nákladných vozidiel na Ul. gen. Svobodu, o najmä v letnom období ni í
povrch vozovky.
P. Pinka, MsP, informoval, že o tomto probléme vedia a využívajú tzv. papu e, takže bez zaplatenia pokuty
vodi i s vozidlami nemôžu odís . Táto innos je však limitovaná po tom zamestnancov MsP, ktorých má na
sídlisku Juh k dispozícii. Pôvodne boli na Juhu 4 hliadky, tri však boli presunuté do mesta.
Výbor mestskej asti Juh upozornil na opakované nedostatky pri parkovaní nákladných vozidiel na Ul.
gen. Svobodu a požiadal o pravidelnú kontrolu a postihovanie vodi ov zo strany mestskej polície.
Ing. Jakubík informoval, že dostal odpove na interpeláciu zo zasadnutia MsZ, týkajúcu sa odstra ovania psích
exkrementov. V liste bol informovaný, že od 1.7 by mal plati nový zákon. Požiadal o vysvetlenie, pre o sa chov
psov nerieši a i teraz žiadny zákon tieto veci nerieši.
P. Bernáth informoval, že v sú asnosti platný veterinárny zákon toto rieši a JUDr. Holba aj ostatní z MsÚ o om
vedia.
Ing. Jakubík požiadal o vysvetlenie, pre o teda od zrušenia VZN o chove zvierat Ústavným súdom SR nebolo
žiadne VZN pripravené.
Ing. Filko informoval, že je lenom školskej rady ZŠ Kristíny Royovej, ktorá vlastní pozemok (pod Trekonom),
ktorý však potrebuje preda , aby si mohla vysporiada objekt školy. Mali už i záujemcov o kúpu, ktorí na pozemku
chceli stava . Ich návrhy však boli zo strany MsÚ zamietnuté, pretože neboli v súlade s územným plánom, pod a
ktorého by tam malo by rekrea né centrum.
Požiadal odbor architektúry MsÚ o informáciu, o môže by na pozemku pod a územného plánu mesta
postavené. Požiadal tiež o informáciu o možnom predaji pozemku.
Ing. Mažár informoval, že o tejto problematike sa dnes hovorilo i na gremiálnej porade primátora. Mesto môže
pozemok vykúpi , ale iba za cenu, za ktorú ho predalo škole.
Výbor mestskej asti Juh zobral na vedomie informáciu o požiadavke ZŠ Kristíny Royovej a požiadal o
predloženie žiadosti ZŠ Kristíny Royovej aj so stanoviskami príslušných odborov MsÚ.

Ing. Kalafút upozornil na problém týkajúci sa cintorína na Juhu, kde pod a jeho názoru v septembri nebude kam
pochováva .
Výbor mestskej asti Juh zobral na vedomie informáciu týkajúcu sa nedostatku miest na pochovávanie
na cintoríne na Juhu a poveril predsedu VM , aby predmetnú problematiku predložil na zasadnutí MsR
d a 6.6.2002.
5) Vystúpenie ob anov
P. Miklánek, K. Šmidkeho, informoval prítomných o problematike garáží na Ul. K. Šmidkeho a o potrebe ich
rekonštrukcie a nadstavby. Posúdenie garáží statikom preukázalo narušenie statiky, hrozí zrútenie strešného
panelu.
Informoval, že žiadatelia zastúpený p. Tadlánkom už majú právoplatné stavebné povolenie. V tomto je však
uvedené, že ku kolaudácii majú okrem iného predloži i povolenie na užívanie stavby "statická doprava". Tomuto
však nerozumejú a ani nevedia, ako by to mali urobi .
Ing. Jakubík podotkol, že takáto podmienka sa tam mohla dosta na základe pôvodnej požiadavky, aby garážnici
vybudovali náhradné parkovacie miesta, s ím ale VM Juh nesúhlasil. Nebolo možné žiada garážnikov o
vybudovanie náhradných parkovacích miest, pretože všetky vo né plochy boli zapracované do projektu riešenia
statickej dopravy.
Ing. Mažár podotkol, že predovšetkým mali využi možnos odvolania sa vo i stavebnému povoleniu s takouto
podmienkou.
Navrhol, aby ho p. Miklánek aj s p. Tadlánkom navštívili tento týžde okrem štvrtku, priniesli i kompletnú
projektovú dokumentáciu a pokúsia sa zisti , ako sa tam takáto podmienka dostala.
Ing. Jakubík odporu il, aby si garážnici pred návštevou u Ing. Mažára vyžiadali od Okresného úradu v Tren íne,
odboru ŽP kópiu stanoviska mesta k projektovej dokumentácii na nadstavbu ich garáží. Pod a nej sa uvidí, i dalo
mesto takú podmienku, ktorá sa dostala do stavebného povolenia.
P. Piffl upozornil:
- po chodníku v parku pod Juhom sa rozmohlo jazdenie na motorkách,
- v parku je ve a suchých stromov, ktoré je v tomto období zelene jednoduché nájs .
P. Bernáth požiadal o riešenie zamedzenia možnosti prejazdu vozidiel z autobusového oto u na Saratovskej ulici
smerom na Partizánsku (cez skratku).
Ing. Filko požiadal o informáciu, v akom štádiu je príprava II. etapy investi nej akcie "oddychová zóna
Halalovka".
MUDr. Sámel navrhol, aby sa najbližšie zasadnutie VM
lenovia VM

Juh uskuto nilo až v mesiaci august.

JUH súhlasili s tým, aby sa najbližšie zasadnutie VM

MUDr. ubomír Sámel, predseda VM
Zapísala: Daniela Hrn árová
V Tren íne, 04.06.2002
MUDr. ubomír S Á M E L, v.r.
predseda VM JUH
D a: 06.06.2002

Juh uskuto nilo až v mesiaci august.

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

