Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa
02.04.2012 v Kultúrnom stredisku na Juhu

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

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

Program VMČ Juh:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie materiálu predkladaného ÚMM
3. Odpovede na požiadavky občanov z minulého zasadnutia VMČ
4. Požiadavky poslancov a občanov
5. Rôzne a diskusia

K bodu 2. – prerokovanie materiálu predkladaného ÚMM:
ÚMM žiada o prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti o predaj pozemku v k.ú. Trenčín (pri
záhradkárskej osade Bočkove sady) – C-KN parc.č. 2169 orná pôda o výmere 1312 m2 za účelom
výstavby rodinného domu pre Ing. Antona Prna a manž. Ing. Renátu, za podmienky zriadenia
vecného bremena
v prospech Mesta Trenčín na dobu určitú (max. 2 roky od vydania
právoplatného stavebného povolenia na rodinný dom) za účelom zabezpečenia prístupu k pozemku
v k.ú. Trenčín C-KN parc.č. 2166/1 (vlastník Mesto Trenčín) a C-KN parc.č. 2170, 2175/2, 2175/83,
2175/119 a 3398/6 (vlastníci Ing. Prno s manž.) za účelom realizácie rozšírenia cintorína na Juhu.
Ide o pás pozemku v šírke 5 m popri súčasnom oplotení cintorína. Žiadosť bola odporučená ÚHA
a ÚŽPDaI dňa 01.03.2012.
Źiadosť bola odsúhlasená 5 poslancami, 1 sa zdržal hlasovania, ktorý odporúčal prehodnotenie
ceny podľa trhového cenníka.

K bodu 3. – odpovede na požiadavky občanov z minulého zasadnutia VMČ:
p. Gažíková – podala písomnú žiadosť o opravu nevyhovujúceho stavu MK pri schodoch do areálu
školy. Stanovisko UIS: bola vykonaná osobná obhliadka miesta a boli vybraté 2 najpálčivejšie
miesta, ktoré budú opravené.

- poukázala na odpadkové nádoby umiestnené pred schodami pri bránke do školy,
ktoré sú premiestňované, odpadky z nich roznáša vietor do areálu školy a miesto na ne určené je
využívané ako parkovisko. Stanovisko ÚSŽPaDaI – bude vykonaná obhliadkaa po posúdení budú
nádoby presunuté k užívateľom.
- požaduje vyriešenie prístupovej cesty k 3 novým panelákom pred školou, nakoľko
všetci prechádzajú cez areál školy. Stanovisko UIS: na vybudovanie nového chodníka Mesto nemá
momentálne financie. Bolo odporúčané spätné osadenie bránky, príp. kamery ako prevencia
a kontrola jej opakovaného poškodzovania.
p. Mendel – požaduje vyriešiť nevhodné rozmiestnenie kontajnerov na ul. Svobodu č. 7. Stanovisko
ÚSŽPDaI:
V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Trenčín č. 4/2004 O odpadoch na mnohých
uliciach priebežne dochádza ku kontrole a následným úpravám prideleného počtu nádob k počtu
prihlásených poplatníkov. Na ul. gen. Svobodu bolo zistené, že stav nádob, ktorý je tu pridelený je
výrazne prevyšujúci stav určený na daný počet poplatníkov. Nádoba 1 ks 1100 l s vývozom 3 x
týždenne sa v súlade s VZN č. 4/2004 O odpadoch prideľuje na počet osôb 61-90.
Na ulici gen. Svobodu sú pridelené nádoby na 3 stanovištiach - vchod č. 5,3 - 2 ks 1100 l/vývoz
3xtýždenne, vchod č. 7,9 - 2 ks 1100l/vývoz 3xtýždenne, a vchod č. 11,13 - 3 ks 1100 l/vývoz
3xtýždenne. Uvedený stav nádob je zodpovedajúci k počtu poplatníkov na týchto adresách. Čiže
spolu je tu pridelených 7 ks 1100 l nádob/ s vývozom 3 x týždenne, čo zodpovedá 630 ľudom, z
evidencie obyvateľstva je na týchto adresách prihlásených 587 ľudí. Navyše na tejto adrese sú
umiestnené nádoby na separovaný odpad v dostatočnom množstve, čím občania majú možnosť
"odľahčovať" nádoby na komunálny odpad a pridelený počet nádob by mal byť v takom prípade
určite postačujúci.
Na základe podnetov od občanov a komunikácie s obyvateľkou z gen.Svobodu 9 - p. Blaschke sme
sa dohodli, že keďže občania nevyužívajú rovnomerne všetky nádoby na umiestnených
stanovištiach, bude 1 nádoba zo stanovišťa pred vchodom 3,5 presunutá na stanovište pred vchod
7,9, ktoré je využívané najviac.
Ing. Gašparovič – tlmočil požiadavku poslanca Babiča, ktorý požaduje správu o riešení výrezov
a orezov na území Mesta a chce vedieť s kým má Mesto uzatvorenú zmluvu na tieto činnosti a za
akých podmienok. Stanovisko UIS: Mesto zabezpečuje výruby a orezy stromov prostredníctvom
svojho zmluvného partnera sp. Marius Pedersen. Vzhľadom k súčasnému rozpočtu si nemôžeme
dovoliť objednať všetko u MP. Z daného dôvodu zabezpečuje túto činnosť aj MHSL, ktoré odváža
všetku drevenú hmotu a za týmto účelom prijalo 4 pilčíkov realizujúcich výruby. U MP
objednávame iba výrub a orez najproblematickejších a rizikových stromov bez odvozu drevnej
hmoty. Pre informáciu posielam cenník, na základe ktorého stojí výrub jedného stromu s odvozom
mimo odfrézovania 211 € bez ohľadu na priemer stromu.
Počas výrubového obdobia 2011/2012 sme vyrúbali celkovo 414 stromov, z toho :
- MP 123 výrubov + 169 orezov
- MHSL 291 výrubov + 211 orezov
MHSL v súčasnosti disponuje iba dvoma automobilmi vhodnými na odvoz bioodpadu, z daného
dôvodu dochádza k zdržaniu pri jeho odvoze.
VMČ - požaduje rekonštrukciu nevyhovujúceho stavu schodov medzi garážami na Východnej ul.,
na konečnej zastávke MHD. Stanovisko UIS: Schody boli obhliadnuté, vzhľadom k iným
prioritnejším opravám komunikácií a s ohľadom na pridelené financie ich v súčasnom roku
neplánujeme opraviť.

K bodu 4. – požiadavky občanov a poslancov:
p. Hartmann - požaduje zabezpečenie odvozu bioodpadu, ktorý vznikol po jarnom upratovaní na
ul. Mateja Bela č. 14, 49 a na ul. Svobodu popri ceste. MHSL

JUDr. Kováčik - žiada o výrub 2 topolov na ul. Kyjevská – pred KS Juh. UIS
p.Babič – požaduje vybudovať prístrešok na kontajnery pre obyvateľov ul. Južná. ÚSŽPDaI
- vyslovil nesúhlas so skorším vypínaním verejného osvetlenia . UIS
žiada o strategické riadenie dopravy a parkovania počas kultúrnych a športových podujatí
na ZŠ PD. MsP
p. Blaschke – poukázala na preplnené kontajnery na ul.Svobodu č.9 a navrhuje pridať 1 kontajner
a uskutočňovať vývozy na pondelok a štvrtok. ÚSŽPDaI
- požaduje opraviť preliezku ( domček) na detskom ihrisku Halalovka, nakoľko je životu
nebezpečná, tiež vymeniť piesok na pieskovisku. UIS
p. Poláček – žiada o súčinnosť MsP pri riešení neporiadku, rušenia nočného kľudu, zapaľovania
ohňa neprispôsobivými občanmi
Ing. Kováčik – reagoval na túto pripomienku, MsP uskutočňuje výjazdy, avšak kapacitne nebývajú
vždy zvládané. MsP nemá zákonné prostriedky na vymáhanie pokút za nedovolenú činnosť týchto
občanov.
p. Babič - požaduje odstránenie zimného posypu a dôkladné pozametanie chodníka popri cintorína,
nakoľko denne tadiaľ prechádza smútočný sprievod za účasti starších občanov. UIS

JUDr. Kováčik – tlmočil požiadavku p. Bičanovskej z ul. Šafarikovej č. 1, ktorá je ZŤP a žiada riešiť
prírodný posun oporného múra nad garážami. Trvá na osobnej obhliadke a posúdení stavu. UIS
KS Juh – písomne požiadalo o pomoc pri udržiavaní poriadku, zelene, ošetrení kríkov a drevín
a oprave detského ihriska v areáli KS Juh. UIS
p. Hartmann – vyslovil požiadavku, či by nemohol dodávateľ slamy do kotolne na Juhu aj čistiť
žľaby, ktoré sú pri návozoch slamy znečisťované. ÚSŽPDaI

Na záver Ing. Gašparovič poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
V Trenčíne 02.04.2012

Ing. Peter Gašparovič
Predseda VMČ Juh

