Zápisnica
zo zasadnutia Výboru mestskej časti Juh
konaného dňa 1. 02. 2010 v Kultúrnom stredisku Juh Trenčín.

Prítomní:
Ing. Ján Bezák
Ing. Dušan Gálik
MUDr. Ľubomír Sámel
p. Branislav Zubričaňák

Hostia:
Bc. Igor Kuličenko
Bc. Ján Kováčik - MsP
Bc. Eva Hudecová - ÚMM

Občania:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Rôzne / prerokovanie žiadostí, interpelácie, pripomienky občanov/
3. Záver
1. Otvorenie
p. B. Zubričaňák otvoril zasadnutie Výboru mestskej časti Juh v Kultúrnom
stredisku Juh na Ul. Kyjevská. prítomní poslanci predniesli svoje pripomienky
a podnety od občanov sídliska Juh.
2. Rôzne
- pán B. Zubričaňák informoval zasadnutie o stretnutí občanov z Ul. gen.
Svobodu č.3 – 13, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia MsÚ-ÚŽPD, Ing.
Petrtýl, Ing. Marčeková a projektant Ing. Plocháň. Na stretnutí bolo dohodnuté,
že parkovacie stánia ostanú ako v súčasnosti, ale vybudujú sa nové
kontajnerové stánia, aby ťažké vozidlá na odvoz komunálneho odpadu
neprechádzali po novovybudovanej asfaltovej ploche nad garážami. Občania
nesúhlasili s rozšírením komunikácie do zelenej plochy pred bytovkami.
- prečítal interpelácie z minulých zasadnutí VMČ
- stále sú problémy so zatekaním garáží z parkovacích plôch nad nimi
- vlastníci spodných garáží si osadzujú a blokujú parkovacie miesta nad svojimi
garážami
- stále nie je osadený kanalizačný poklop na Ul. Gen. Svobodu pri spodnej
autobusovej zastávke, je potrebné aby to MsP polícia odfotila a UIS to riešilo.
- ako pokračuje akcia vodorovného dopravného značenia na Ul. Šafárikova
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-

požadujeme osadiť zrkadlo na Ul. Východná
občania sú nespokojní s čistením ciest a chodníkov po napadnutí snehu
na Ul. Západná č.8 je prepadnutý chodník a bez asfaltovej plochy
na betónovú plochu po Škrupinke sú vyčlenené finančné prostriedky
vymenia sa vývesné skrinky za dvojité, kde jedna časť bude slúžiť na kultúrne
podujatia a druhá na mestské oznamy

Prerokovanie žiadostí Útvaru majetku mesta
Žiadame Vás o prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti MONOLIT Slovakia, s.r.o.
o predaj pozemkov v k.ú. Trenčín:
novovytvorená parc.č. 2180/373 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2
a
- novovytvorená parc.č. 2180/374 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5
m2,
obe odčlenené GP č. 102/2009 z pôvodnej parc.č. 2180/257 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 1658 m2, za účelom vysporiadania pozemku pod stavbou
okapového chodníka okolo objektu kioskovej transformačnej stanice k výstavbe
bytových domov 1 – 4 na Liptovskej ul.
-

Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného
plánovania MsÚ dňa 19.01.2010 odporučili žiadosti vyhovieť.
Poslanci odporúčajú predaj pozemkov podľa predloženej žiadosti
za 4

proti 0

Žiadame Vás o prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti o predaj nehnuteľností –
pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 2180/342 zastavané plochy a nádvorie o výmere
355 m2 a stavby obslužnej komunikácie postavenej na predmetnom pozemku do
vlastníctva Mesta Trenčín, ktoré bude správcom komunikácie, od MONOLIT
Slovakia, s.r.o. Na stavbu komunikácie bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie č.j.
SpSÚ 834/2009-003/Zm, PK, MsÚ 84194/2009 zo dňa 21.08.2009, ktoré je
právoplatné dňom 31.08.2009.
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného
plánovania MsÚ odporučili odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Trenčín.
Poslanci odporúčajú predaj pozemkov podľa predloženej žiadosti
za 4

proti 0
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Akzent Media spol. s.r.o., Stromová ul.č.4, Bratislava žiada o predĺženie doby nájmu
na prenájom pozemkov na umiestnenie reklamných zariadení na Ul. Saratovskej pri
tržnici, oproti cintorínu a na Ul. Gen. svobodu,
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania
MsÚ odporučil predĺženie nájomnej zmluvy na dobu 1 roka
Poslanci odporúčajú predĺženie nájomnej zmluvy podľa predloženej žiadosti
za 4

proti 0

Pripomienky občanov:

-

-

-

Pán Kopecký - znova požaduje vybudovanie chodníka z Východnej ul., ktorý
končí pod podjazdom
vybudovať parkovisko na Ul. M. Bela
ako sa rieši zatekanie garáží na Ul. Halašu a Šafárikovej
p.Zubričaňák - robí sa statický posudok a náväzne projekt na stavebné
povolenie.
Ing. M. Brusil – ako pokračujú práce na projekte sadových úprav a následne
realizácii na Ul. Východná,Halalovka. Upozorňuje na to, aby sa stihol termín
výrubu.
opätovne sa sťažuje na neporiadok pri trafostanici na Východnej ul.
spoločnosti Tess, ktoré vznikli pri rekonštrukcii trafostanice a rozkopávke
okolia / viď Email a prílohy/.
prečo sa nerealizuje výsadba okolo Ul. východná, a to aj formou náhradnej
výsadby

Rodinné centrum Južanček informoval o svojej činnosti. V roku 2008 otvorili
priestory v ZŠ Východná, v roku 2009 malo návštevnosť 4537 rodičov s deťmi
/činnosť viď príloha/. Požadujú mesto Trenčín o zníženie nájmu a dotáciu na svoju
činnosť. Pán Zubričaňák – cena nájmu je stanovená podľa VZN mesta, financie sú v
kompetencii mesta, Je potrebné, aby si dali na mesto žiadosť o dotáciu 1500 Eu na
svoju činnosť, ktorá je veľmi prospešná pre obyvateľov sídliska Juh.
Poslanci odporúčajú, aby bola poskytnutá dotácia na činnosť rodinného centra
Južanček.
3. Záver
Poslanec pán B.Zubričaňák poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie VMČ Juh.
Zapísala: Ing. arch. Vladimíra Ležatková
Branislav Zubričaňák
poslanec VMČ Juh

