Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa
01.10.2012 v Kultúrnom stredisku na Juhu

Prítomní poslanci:
Ing. Peter Gašparovič, MUDr.Stanislav Pastva, JUDr. Milan Kováčik, Ján Babič
Neprítomní poslanci:
Branislav Zubričaňák, Patrik Žák – ospravedlnený, Eduard Hartmann - ospravedlnený
Prítomní:
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
Hostia:
Ing. Ján Kováčik – MsP
Bc. Eva Hudecová - ÚMM
Občania podľa prezenčnej listiny

Na úvod Ing. Gašparovič, predseda VMČ Juh, privítal všetkých prítomných, hostí,
oboznámil prítomných s programom zasadnutia a otvoril zasadnutie výboru.

Program VMČ Juh:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Prerokovanie materiálu predkladaného ÚMM
Odpovede na požiadavky občanov z minulého zasadnutia VMČ
Požiadavky poslancov a občanov
Rôzne a diskusia

K bodu 2. – prerokovanie materiálu predkladaného ÚMM
ÚMM predkladá na prerokovanie:
- pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín, časť C-KN parc.č. 2315/4 o výmere 2442 m2, v k.ú.
Trenčín
za
- pozemok vo vlastníctve ZINO spol. s.r.o., C-KN parc.č. 2266/16 o výmere 2442 m2, v k.ú.
Trenčín
Zámerom ZINO spol. s.r.o. je výstavba viacúčelovej športovej haly. Ide o pozemok – zeleň pri
oddychovej zóne Halalovka.
Zámerom Mesta Trenčín je vysporiadanie pozemku pod komunikáciou vo vlastníctve Mesta Trenčín,
nachádzajúcou sa v lokalite Po Juhom.
Zámena sa bude realizovať s finančným vyrovnaním podľa všeobecnej hodnoty pozemkov, ktorá
bude stanovená znaleckými posudkami.
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného
architekta Mesta Trenčín dňa 27.3.2012 odporučil zámenu pozemkov s podmienkou schválenia
novej územnoplánovacej dokumentácie.
Dňa 6.10.2010 bola zámena pozemkov prerokovaná a odporučená VMČ Juh za nasledovných
podmienok :
- zámer musí byť v súlade s platným územným plánom
- po zámene pozemkov musí byť dodržaný zámer – t.j. výstavba viacúčelovej športovej haly.

VMČ Juh jednohlasne odporučil predložiť tento materiál až po schválení Územného plánu.
Z prítomných 4 poslancov boli 4 za toto odporučenie.

K bodu 3. – odpovede na požiadavky občanov a poslancov:
p. Ďurčo – požaduje ochranný náter lavičiek v okolí kostola na Juhu a opravu plota na detskom
ihrisku pri kostole. Stanovisko UIS: Obhliadka bola zrealizovaná v 37.týždni, na jej základe bola
požiadavka presunutá na Mestské hospodárstvo, ktoré ju zaradilo do poradovníka. Vzhľadom
k súčasnému vyťaženiu MHSL, stavu pridelených financií a v porovnaní k stavu ostatných lavičiek
v meste nepredpokladáme, že by sa obnova náteru realizovala v tomto roku. V rozpočte na rok
2013 požaduje UIS zvýšenie financií na obnovu a opravu mestského mobiliáru a detských ihrísk. Za
predpokladu schválenia požadovaných financií budú lavičky opravené v roku 2013.
p. Lebovič – požaduje príspevok od mesta na úpravu pozemku – vyspádovanie terénu v okolí
bytového domu na ul. M. Bela 14, 16. Stanovisko UIS: Je potrebné telefonického kontaktu priamo
na p. Lisáčka, č. tel. 0902 911 848. Bude dohodnutá spoločná obhliadka, na ktorej sa zhodnotí
dôvod vyspádovania a príp. pomoc zo strany mesta.
- požaduje opravu nevyhovujúceho stavu chodníka na ul. M. Bela – párne čísla od č. 2
po č. 20. Stanovisko UIS: zaradené do zoznamu prác, predpokladaná realizácia r. 2013
p. Mendel – kritizoval, že doteraz neboli vykonané orezy na ul. Gen. Svobodu 9, na ktoré poukázal
na VMČ 02.07.2012. Stanovisko UIS: Lokalita bola v 34.týždni obhliadnutá a orezy objednané na
realizáciu v mesiaci september 2012
p. Šabo – žiada opravu výtlku na pravej strane cesty ul. Svobodu nad kostolom. Stanovisko UIS:
zaradené do zoznamu prác na najbližšie obdobie (X/2012)
p. Pastva – žiada opravu výtlku na Liptovskej ulici smerujúcej k Domovu dôchodcov. Stanovisko
UIS: zaradené do zoznamu prác na najbližšie obdobie (X/2012)
- kritizoval nekonkrétnosť odpovedí z ÚIS, žiada, aby v odpovediach boli stanovené
konkrétne dátumy napr. vykonania obhliadok, činností a pod. Stanovisko UIS: Ako sme už raz
vysvetľovali, väčšina prác sa zaraďuje do poradovníka na najbližšie obdobie, t.j. nasledujúci
mesiac. Vzhľadom k nepredvídaným okolnostiam a častému riešeniu havarijných situácií žiaľ
nevieme zagarantovať, že opravu skutočne zrealizujeme. Každý mesiac máme vyčlenený určitý
objem financií, ktorý dokáže „zhltnúť“ napr. prepad komunikácie a tým sa realizácia plánu odsúva.
U orezov a výrubov Vám pre informáciu budeme doplňovať informáciu o predpokladanom týždni
obhliadky a realizácie. Na termín obhliadky sú dotknuté strany vždy písomne upovedomené.

K bodu 4. – nové požiadavky poslancov a občanov:
p. Babič – požaduje určiť správcu zveriny v lesoparku Brezina MHSL
- vyslovil nespokojnosť s odpoveďami z ÚIS, napr. obnova mestského mobiliáru nie je
investičná akcia
p. Kováčik – tlmočil požiadavku p. Hartmanna ohľadom vyriešenia kosenie v okolí 3 nových
panelákov pred ZŠ Východná ( nakoľko sa nejedná o mestskú plochu) ÚSŽPDaI
p. Mendel – rozhorčene opätovne poukázal, že doteraz nie je vykonaný orez stromov na ul. Gen
Svobodu 9 ( lipy a borovice) a požaduje zabezpečiť VO, ktoré je týmito stromami zatarasené UIS
- požaduje preveriť a zverejniť počet oprávnených vydaných parkovacích povolení na
sídlisku Juh a aj konkrétne na ul. Šmidkeho ÚSŽPDaI

p. Búriová – žiada výrub vysokého smreku, ktrorý bol dávno obhliadnutý na Šafarikovej ul. 16 UIS
p. Kožehubová – vyslovila poďakovanie MsP za udržiavanie poriadku, ponúkla osobné umytie
vývesnej skrinky pri CBA na Liptovskej ul. A vyzýva k umytiu všetkých vývesných skriniek, nakoľko
sú značne zašpinené. UIS Jej ďalšia požiadavka bola písomne podaná na ÚSŽPDaI.
p. Gálik – poukázal na nehospodárnosť v Dome sociálnych služieb na Lavičkovej ul., protestoval
proti navyšovaniu platieb za služby v tomto zariadení, kritizoval činnosť vedúcej zariadenia p.
Sládkovičovej a žiada tieto skutočnosti prešetriť útvarom kontroly. ÚK
p. Kováčik – reagoval na toto vystúpenie s tým, že touto problematikou sa už zaoberala aj sociálna
komisia a tiež potvrdil, že tieto podnety musia byť preverené útvarom kontroly.

Na záver Ing. Gašparovič poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
V Trenčíne 01.10.2012

Ing. Peter Gašparovič
Predseda VMČ Juh

