
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 02.02.2015 v KS AKTIVITY  na Juhu 

Doplnenie zápisnice – na základe poznámok poslanca MBA Peter Hošták Ph.D.  

Bod 3 

Doplniť nasledujúci odstavec: 

Monitorovanie plnenia požiadaviek 

V rámci diskusie bolo poukázané na potrebu monitorovať splnenie tých požiadaviek ktorých stav 

a splenenie bude realizované v budúcnosti /napr. pripomienky s odpoveďou : Stav bude 

preverený v teréne a v prípade potreby bude navrhnuté opatrenie/. V súčasnosti nie je takýto 

monitoring systematizovaný a bude sa treba k tejto problematike vrátiť.  

Bod 2 

V rámci mojich pripomienok (t.z. pripomienky poslanca Hoštáka) nahradiť pôvodnú vetu 

o investičných akciách novým odstavocom: 

Pôvodné znenie: V zásobníku chýbajú mnohé projekty potrebných investícií na Juhu napr. 

riešenie statickej dopravy na Juhu, rekonštrukcia KS Aktivity, ZŠ Východná, mnohé chodníky 

a MK. 

Doplnené znenie: Zásobník investičných akcií je nielen obsahovo nejasný, ale chýbajú v ňom 

mnohé z pohľadu VMČ JUH dôležité investície a to v nasledujúcich oblastiach: 

- Riešenie statickej dopravy – mesto by malo monitorovať stav statickej dopravy a 

evidovať eventuálne možnosti riešenia jestvujúceho stavu. V tejto súvislosti požiadal  

poslanec Hošták požiadal p. Maslovú aby pripravila pre komisiu VMČ komplexnú 

informáciu o realizovateľných projektorch riešenia statickej dopravy (vrátane projektu na 

ul. L. Novomeského ktorý sa už v zásobníku nachádza) 

- KS Aktivity – budova je energeticky neefektívne, rozumnou investíciou by bolo možné 

podstatne znížiť jej energeticky straty, zvýšiť štandard prevádzky aj životnosť budovy 

ako takej 

- ZŠ Východná – v rámci zásobníka sú iba investície do havarijných situácií, pritom ZŠ 

Východná sa už stala pevnou súčasťou vzdelávacieho systému v meste Trenčín a dnes sa 

už neuvažuje o jej zrušení. Preto by bolo vhodné pripraviť návrh komplexnej 

rekonštrukcie tohoto objektu a to aj so zreteľom na zvýšenie energetickej účinnosti. 

- V nadväznosti na lepšie zdokumentovanie/popis investičných akcií navrhovaných v 

zásobníku projektov bude možné tento poskytnúť verejnosti na pripomienkovanie a 

doplnenie a to najmä v oblasti údržby chodníkov a mestských komunikácií.  

 


