Zápisnica
zo zasadnutia Výboru mestskej asti JUH konaného d a 8. septembra 2003
________________v Kultúrnom stredisku JUH Tren ín________________
Prítomní:
Ing. Ján Bezák
p. O ga L bbová
RNDr. Jozef Mertan
MUDr. ubomír Sámel
p. Branislav Zubri a ák

garant: Ing. Jozef urech
zapisovate ka: Dana Viskupi ová

Neprítomní:
Ing. Milan esal
JUDr. Michal ertek

Hostia:
Mgr. Országh, MsP
Mgr. Vojtech, MsP
Ing. Petrtýl, MsÚ - OŽP
Ing. Kleman, MHT, m.p.o.
Ing. arch. Kubica, MsÚ - OA

Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadostí
3. Prerokovanie umiestnenia odpad. nádob – zber psích exkrementov
4. Odpovede na požiadavky (interpelácie) VM
5. Rôzne
6. Záver

MUDr. ubomír Sámel, len VM JUH, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VM .

3. Prerokovanie umiestnenia odpad. nádob – zber psích exkrementov
Ing. Petrtýl poznamenal, že je potrebné prehodnoti VZN a odpadové nádoby na zber psích
exkrementov umiest ova tam, kde je umožnený vo ný pohyb psov.
Mgr. Országh súhlasil, že nádoby by mali by umiestnené nielen tam, kde je povolený vo ný
pohyb psov, o je na Juhu pod a VZN v parku, v blízkosti cintorína, ale aj do blízkosti
obytných domov.
VM Juh navrhol doplni VZN o zákaz vo ného pohybu psov na všetkých
trávnatých plochách s detskými ihriskami, v okolí zdravotného strediska, základných
a materských škôl a obchodného centra Južanka.
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Lokality pre vo ný pohyb psov a umiestnenie nádob na zber psích exkrementov:
- parc. . 2189/1 na Saratovskej ulici – 2 nádoby
- parc. . 2189/1 medzi Ul. L. Novomeského a Ul. J. Halašu – 2 nádoby
- parc. . 2180/51 na Ul. L. Novomeského pri ZŠ – 1 nádoba
- parc. . 2189/1 v zeleni nad Južankou smerom k Šmidkeho ulici – 1 nádoba
- parc. . 2237/5 na Saratovskej ulici pri tržnici – 2 nádoby
- parc. . 2180/5 na Ul. Bazovského – 1 nádoba
- parc. . 2237/5 na Západnej ulici – 2 nádoby
- parc. . 2180/4 na Ul. Šafárikova v zeleni oproti garážam – 1 nádoba
- parc. . 2337/31 na Ul. Gen. Svobodu v zeleni pri pekárni – 1 nádoba
- parc. .2337/21 na Ul. M. Bela za obytným domom pri DPD, m.r.o. – 2 nádoby
- parc. . 2237/20 na Lavi kovej ulici smerom ku kostolu – 2 nádoby
- parc. . 2337/21 na križovatke ulíc M. Bela a Lavi ková – 2 nádoby
- parc. . 2337/49 na Halalovke, pred oddychovou zónou– 1 nádoba
- parc. . 2315/4 na Ul. M. Bela pri garážach ne aleko oddychovej zóny – 1 nádoba
- parc. . 2315/66 na Halalovke – vo ná zele – 1 nádoba
- parc. . 2315/65 na Halalovke, smerom k MsP Diagnostik – 1 nádoba
- parc. . 2315/10 na Ul. Východná, za garážami Ragas – 2 nádoby
- parc. . 2315/21 na Ul. Gen. Svobodu, v zeleni pred oto om – 1 nádoba
- parc. . 2315/10 na Halalovke, v zeleni pri obytnom dome - 1 nádoba
- parc. . 3488/7 na Ul. Východná, oproti odbo ky smerom k MSP Diagnostik – 2
nádoby
Ing. Petrtýl sa zaujímal, kto bude zabezpe ova vývoz odpadových nádob na zber psích
exkrementov, i MHT, m.p.o., alebo POS a kde sa bude odpad odváža .
Mgr. Országh informoval, že VZN aj zákon hovoria, že vstup so psom je v meste zakázaný
na:
a) kúpaliská, športoviská, detské ihriská, cintoríny, pietne miesta pokia vlastník, správca,
alebo užívate nerozhodol inak
b) do úradov, do budov školských, zdravotníckych, kultúrnych a sociálnych zariadení,
stravovacích zariadení, obchodov at .
Tieto miesta musia by vidite ne ozna ené umiestnením vhodného piktogramu, alebo textu.
Toto ozna enie zabezpe í vlastník, správca, alebo užívate budovy, alebo zariadenia.
----------------------------------------------2. Prerokovanie žiadostí
Ing. Kleman predložil žiados firmy Fit Plus, s.r.o., Seberínska 14, Bratislava, o prenájom
nebytových priestorov v nákupnom stredisku Južanka, za ú elom predaja fitnes výrobkov a
zariadení. Ide o plochu 163,10 m2, cena nájmu 1.500,-Sk/m2 ro ne. Zmluva by bola
uzatvorená na dobu neur itú.
Výbor mestskej asti Juh hlasovaním 3 za z troch, odporu il vyhovie žiadosti
firmy Fit Plus, s.r.o., Seberínska 14, Bratislava, o prenájom nebytových priestorov
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v nákupnom stredisku Južanka, za ú elom predaja fitnes výrobkov
zariadení.o prenájom nebytových priestorov v nákupnom stredisku Južanka.

a

Ing. Bezák oboznámil prítomných so žiados ou o prenájom priestorov ob ianskeho združenia
Strom života, s ktorou sa obrátilo na VM . Momentálne sú sú as ou komunitného centra
a chcú sa osamostatni . Doplnil, že sa stretol s p. Holúbekom, ktorý ho informoval, že
pravdepodobne bude musie skon i so svojou innos ou, z dôvodu vysokého nájomného.
Ing. Kleman navrhol, aby sa prehodnotil po et jednotlivých zmlúv s možnos ou uzavretia
nájomnej zmluvy pre každé ob ianske združenie zvláš .
Výbor mestskej asti Juh hlasovaním 3 za z troch, súhlasil s návrhom Ing.
Klemana, povereného vedením MHT, m.p.o., prehodnoti po et jednotlivých zmlúv
s možnos ou uzavretia nájomnej zmluvy pre každé ob ianske združenie zvláš .
--------------------------------------------------5. Rôzne
Ing. Kleman informoval, že MHT, m.p.o. disponuje zastaranou technikou, v mnohých
prípadoch nefunk nou a má iba jeden použite ný krovinorez. V návrhu kapitálových
výdavkov na rok 2004 navrhuje minimálne 4 krovinorezy a 4 kosa ky.
Výbor mestskej asti Juh zobral na vedomie informáciu a poveril Ing. Bezáka,
predsedu VM Juh, predloži požiadavku na zasadnutí finan nej a majetkovej komisie.
P. Zubri a ák požiadal, aby sa doriešilo kosenie trávnikov v areáloch základných škôl
a materských škôlok. Je potrebné zapracova do rozpo tu finan né prostriedky na techniku
a na pracovné úkony ako je kosenie. Doplnil, že je nutné rieši innos mestskej polície na
sídlisku Juh. Za posledné dva mesiace mal nieko ko telefonátov od ob anov, ktorí sa
s ažovali na hlu nos reštaurácie Rebeka. Problémy sú aj na trhovisku, ktoré je pomaly
devastované rôznymi skupinkami.
Mgr. Országh reagoval, že bol požiadaný poslancami, aby pripravil novú organiza nú
štruktúru mestskej polície s navýšením stavu mestských policajtov. Mal vypracova dve
alternatívy. Jedna alternatíva bola navýši ich po et o 15 a druhá alternatíva o 20. Ak by sa
po et zamestnancov mestskej polície navýšil na 58, Juh by bol samostatný a bolo by tu 13
mestských policajtov.
MUDr. Sámel poznamenal, že ur itý význam malo aj ke
policajti.

na Juhu boli len dvaja mestský

Mgr. Országh nechal poslancom k dispozícii materiál – porovnanie mestskej polície
s ostatnými krajskými mestami v prepo te na obyvate ov, na rozpo et. Sú as ou materiálu je
aj dôvodová správa.
----------------------------------------------------
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Ing. Bezák sa zaujímal, kedy bude dokon ený chodník na Ul. Gen. Svobodu a prepojenie na
Bazovského ulicu.
Ing urech informoval, že prepojenie chodníka na Ul. Bazovského – II. as investi nej
akcie chodník Ul. Gen. Svobodu bude zrealizovaný v termíne 09/2003.
Ing. Bezák upozornil, že na konci Ul. Južná, na parkovisku sa vytvára ierna skládka.
Výbor mestskej asti Juh požiadal, aby mestská polícia v spolupráci s odborom
životného prostredia preverila situáciu na Ul. Južná.
Ing. Bezák poznamenal, že na ihrisku na Západnej ulici mala by
s prevádzkovými hodinami, o však ešte nebolo zrealizované.

osadená tabu a

Mgr. Országh podotkol, že situáciu je potrebné zváži , pretože rodi ia argumentujú, že deti
vytlá ame z ihrísk do pivníc.
Ing. Bezák odpovedal, že u om prekáža vulgarizmus mládeže a to, že chodia ob anom
bývajúcim v okolí na balkóny. Ke sú upozornení, správajú sa neprimerane.
P. Zubri a ák upozornil, že na sídlisku Juh je málo funk ných ihrísk, pretože podstatná
vä šina je poškodená. Mantinely z ihriska na Západnej ulici, ktoré spôsobovali hluk boli
odmontované.
P. L bbová poznamenala, že na Ul. Halalovka je potrebné dokon i výstavbu areálu - jediné
riešenie je šetrne a hospodárne využi finan né prostriedky.
Ing. Petrtýl upozornil prítomných, že ob ania žiadajú, aby odbor životného prostredia ihrisko
zrušil. Zaujímal sa o to, ako má konkrétne v riešení záležitosti postupova .
P. L bbová navrhla, aby sa ako priorita .1 na sídlisku Juh dokon ila výstavba Halalovka –
oddychová zóna pre deti a mládež so všetkým, o k tomu prináleží a o je plánované, až
potom sa môžu ruši iné ihriská.
Ing. Bezák požiadal, aby mestská polícia vykonala ob asnú kontrolu ihriska na Západnej
ulici.
MUDr. Sámel poznamenal, že by bolo vhodné mestským policajtom poveda , kde konkrétne
sa majú ís pozrie , pretože momentálne tu nemajú vysunuté pracovisko a niektorí policajti
nemusia pozna terén.
Mgr. Országh reagoval, že na mestskej polícii sa každé ráno koná 10 –15 minútové sedenie,
na ktorom sa všetci oboznamujú s novými úlohami. Každú noc je na Juhu hliadka, ktorá sa
mení po 4 hodinách.
P. L bbová upozornila, že ob ania sa neustále s ažujú na hlu nú hudbu v garážach na
Východnej ulici. Po akovala za opravu cesty pri kultúrnom centre.
Ing. Bezák informoval, že na Východnej ulici je vytl ená cesta, je potrebné ju vyasfaltova .
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MUDr. Sámel poznamenal, že ak je to panelová cesta a chceme z nej spravi asfaltovú, je
potrebné urobi to ako investi nú akciu a da to do rozpo tu. V najbližšej dobe by bolo
vhodné vypracova projekt.
RNDr. Mertan poznamenal, že výbor mestskej asti by mal zoradi akcie pod a dôležitosti.
P. L bbová podotkla, že na Juhu je ve ké množstvo starých a zanedbaných záležitostí.
MUDr. Sámel navrhol zvoli si filozofiu, že ro ne sa na Juhu zrealizuje jedna ve ká a jedna
menšia investi ná akcia.
RNDr. Mertan poznamenal, že z h adiska priorít by sa mali dobudova komunikácie –
nemusí to by na úkor mikrorozpo tu pre VM . Z týchto konkrétnych finan ných
prostriedkov by sa malo rieši napríklad dobudovanie a vybavenos ihrísk. Je to
v programovom vyhlásení a prijali sme východiská rozpo tu, ktoré zaru ujú pod a toho
princípu, ktorý tam je, ur ité množstvo finan ných prostriedkov konkrétne pre Juh.
Výbor mestskej asti Juh hlasovaním 5 za z piatich, si ur il prioritu, aby sa
v roku 2004 v rámci rozpo tu dokon ila investi ná akcia Juh - Halalovka – oddychový
areál II. etapa.
Ing. Petrtýl sa opýtal, i je potrebné z h adiska investi ných akcií za a pripravova nie o
podobného charakteru.
MUDr. Sámel reagoval, že je potrebné za a pripravova projekt Halalovka III. etapa –
klasický športový areál aký má ma základná škola. Základné školy takéto areály v minulosti
mali, ale zchátrali a školy nemajú financie na ich údržbu. Ak bude zrealizovaná výstavba
jedného takéhoto ihriska, všetky školy na Juhu budú ma kam chodi športova . Finan né
prostriedky na realizáciu by sa mohli erpa z eurofondov.
Ing. urech doplnil, že pri pochôdzke na Juhu Ing. arch. Kohout navrhol, že ak by sa na
Východnej ulici súbežne s cestou vybudovali aj garáže, plnilo by to funkciu ur itej
protihlukovej zóny.
RNDr. Mertan informoval, že na komisii životného prostredia a dopravy mali požiadavku,
aby dostali preh ad o stave mestských komunikácií - ktoré miesta v meste sú najkritickejšie.
Takýto materiál nedostali, pretože materiál, ktorý im bol predložený, bol staršieho rázu
z MHT, m.p.o.. Bolo by rozumné naplánova aké kapacity má MHT, m.p.o., v rovine údržby
a drobných akcií. Na komisii potrebujú vedie o chceme spravi v meste a aké optimálne
využitie kapacít má MHT, m.p.o..
Ing. Kleman reagoval, že MHT, m.p.o. má toto spravené a vedia o je nevyhnutné urobi .
Napriek tomu sa zadávajú zákazky iným uchádza om.
RNDr. Mertan vysvetlil, že hovoril o predbežnej údržbe. S kapacitami MHT, m.p.o., ktoré
sú k dispozícii, je potrebné prioritne uvažova a preto je potrebné ich plánova .
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MUDr. Sámel sa zaujímal, i sa položenie živi ných povrchov na cestu považuje za údržbu,
pretože na Juhu je ve ké množstvo miest a bo ných ciest, kde ešte asfalt nebol položený.
Ing. Petrtýl vysvetlil, že ak bola cesta povolená a skolaudovaná ako betónová, tak je takého
charakteru. Ke sa na u položí asfalt, nie je to údržba, ale investícia.
P. L bbová podotkla, že v roku 1992, alebo 1993 bolo povedané, že na Východnej ulici bude
položený asfaltový koberec, ale potom už na to nebol dostatok financií.
MUDr. Sámel navrhol ur i si na Juhu jednu asfaltovú plochu, ktorú chceme dokon i .
Výbor mestskej asti Juh hlasovaním 5 za z piatich, ur il Ul. Východná ako
asfaltovú plochu, ktorú je potrebné dokon i .
Výbor mestskej asti Juh hlasovaním 5 za z piatich, si ako prioritné investi né
akcie na dobudovanie ur il:
1. Halalovka - oddychová zóna II. etapa
2. Chrámový areál II. etapa
3. odvodnenie sídliska Juh
MUDr. Sámel doplnil, že asfaltové povrchy je potrebné v budúcnosti položi aj na uliciach
Šmidkeho – pod garážami, Kyjevská, Západná, bo né priestory na novom Juhu.
RNDr. Mertan poznamenal, že tieto akcie môžu by sú as ou vä šieho komplexu, preto
musia prejs aj cez komisiu územného plánovania a investícií a až nakoniec by mali by
predložené do finan nej a majetkovej komisie.
--------------------------------------------------------4. Odpovede na požiadavky (interpelácie) VM .
MUDr. Sámel pre ítal odpovede na interpelácie zo zasadnutia VM
uskuto nilo d a 7.7.2003.

Juh, ktoré sa

Ing. Ján Bezák, predseda VM Juh, po akoval prítomným za ú as a ukon il zasadnutie.

Zapísala: Dana Viskupi ová
V Tren íne, 18.09.2003

Ing. Ján B E Z Á K
predseda VM JUH
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