Zápisnica
zo zasadnutia Výboru MČ č. 5, ktoré sa konalo dňa 17.05. 2018

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Problémy mestskej časti JUH
3. Diskusia
4. Uznesenie
5. Záver
K bodu 1:
Prítomných členov privítala predsedníčka Výboru v mestskej časti č. 5 (ďalej len „výbor“)
Mgr. Emília Antolíková.
K bodu 2:
Výbor mestskej časti Juh sa na podnet viacerých občanov zaoberal Námestím J. Pavla II., kde je
nevyhnutné spracovať štúdiu, ako bude námestie ďalej vyzerať. ZŠ Lúčna zabrala plochu námestia J.
Pavla II. tak, že námestie stratilo pôvodný charakter. Z tohto dôvodu je nevyhnutné vypracovať štúdiu, ktorá
bude riešiť námestie komplexne aj s parkoviskami – záchytné parkovisko pri kruhovom objazde
a parkovisko medzi Kauflandom a Kostolom sv. Františka z Assisi, chodníkmi a umiestnením sochy J. Pavla
II. na dôstojnom mieste, aby bol zachovaný pôvodný zámer.
K bodu 3:
V diskusii vystúpil P. Kocák, ktorý upozornil, že je potrebné riešiť križovatku na Dlhom („na
kopci“) kruhovým objazdom, križovatku na Bernolákovej ul. pri stojiskách zrkadlom, pretože stojiská bránia
vodičom vo výhľade a došlo tam k haváriám. Ďalej upozornil, že ul. Krátka sa prepadáva a je potrebné ju
opraviť, rovnako aj chodník pred bytovkou č. 1048.
V. Drozdek opätovne žiadal o riešenie výtlkov na sídlisku Lúčna. Ing. Štefániková informovala, že
výtlky sa opravujú v súlade so stanoveným plánom opráv. Pripomenul, že plocha okolo Večierky na Sídl.
Juh a bytovky č. 1058 stále nie je upravená. V diskusii ďalej upozornil, že je potrebné upraviť VZN mesta
tak, aby sa rozlíšilo, či pri dani za zabratie pozemku ide o lešenie pri úprave bytovky, alebo či ide o iný
dôvod napr. stánok na občerstvenie. Navrhol, aby bol cenník znížený na 0,15 € na deň, ak ide o lešenie.
Požiadal tiež, aby pri bytovke č. 819 bol zlikvidovaný elektrický stĺp, ktorý už nie je funkčný.
4. Uznesenie:
Výbor mestskej časti Juh navrhuje:
• vypracovať štúdiu na Námestie J. Pavla II., v ktorej budú zapracované parkoviská, chodníky
a dôstojné umiestnenie sochy J. Pavla II. na viditeľnom mieste,
• aby mesto vyzvalo EEI o vyňatie záchytného parkoviska 2088/7 zo zmluvy,
• riešiť situáciu na križovatke na Dlhom pri novej budove Polície,
• osadiť zrkadlo pre bezpečnosť výjazdu pri stojiskách na ul. Bernolákova na začiatku Sídl. Juh,
• upraviť plochu na Sídl. Juh pri Večierke a bytovke č. 1058
• opraviť chodník pred bytovkou na Sídl. Juh č. 1048.
6. Záver:
Predsedníčka výboru Mgr. Emília Antolíková poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie
ukončila.

Zapísala dňa 17. 5. 2018 Mgr. Emília Antolíková

