Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa
02.06.2014 na ZŠ Novomeského na Juhu
Prítomní poslanci:
Ing. Peter Gašparovič, JUDr. Milan Kováčik, MUDr. Stanislav Pastva, Patrik Žák, Eduard Hartmann,
Neprítomní poslanci:
Branislav Zubričaňák, Ján Babič - ospravedlnený
Prítomní:
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
Hostia:
Mgr. Ján Forgáč – vedúci ÚSŽPDaI, Ing. Benjamín Lisáček – vedúci ÚIS, Ing. Ján Kováčik – MsP
Juh a občania podľa prezenčnej listiny
Program VMČ Juh:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Prerokovanie materiálov predkladaných ÚMM
Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého zasadnutia
Nové požiadavky občanov a poslancov
Diskusia a záver

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

K bodu 2. – prerokovanie materiálov predkladaných ÚMM
ÚMM žiada o vyjadrenie k žiadosti o prenájom nehnuteľnosti – časti pozemku v k.ú.
Trenčín (Ul. Halalovka) – C-KN parc. č. 2337/49 o výmere 85 m2 pre FMI, s.r.o. za účelom
vysporiadania pozemku pod stavbou terasy s detskou oddychovou zónou k prevádzke Piváreň
a Pizzéria Panelák na Ul. Halalovka č. 2370 na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho
po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená. Ide o jestvujúcu terasu, ktorú prevádzkoval
predchádzajúci prevádzkovateľ reštaurácie. Nový prevádzkovateľ požiadal o prenájom pozemku
pod terasou za rovnakých podmienok. Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií
a Útvar hlavného architekta žiadosť odporučili dňa 21.05.2014. VMČ Juh túto žiadosť jednomyseľne
odporučil.
Ďalej ÚMM žiada o prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti o predaj nehnuteľnosti – časti pozemku
v k.ú. Trenčín (Ul. L. Novomeského) – C-KN parc.č. 2189/210 zastavané plochy a nádvoria
o výmere cca 25 m2 (bude upresnené GP) do vlastníctva Petra Masára za účelom vysporiadania
pozemku pod časťou jestvujúceho detského ihriska pri bistre BROOKLYN. Útvar stavebný,
životného prostredia, dopravy a investícií a Útvar hlavného architekta žiadosť odporučili dňa
21.05.2014. VMČ Juh túto žiadosť odporučil počtom 4 hlasy a 1 sa zdržal hlasovania.

K bodu 3. – odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého VMČ:
p. Žák – žiada o odstránenie dreveného stĺpa pred Južankou pri prechode pre chodcov Stanovisko
MHSL: stĺp bude odstránený do 30.05.2014
- vyčistiť rigol popri chodníku vedúci do parku – poza Južankou. Stanovisko MHSL: rigol
MHSL vyčistí do 30.05.2014
- odstrániť stĺpik s betónom oproti antukovému ihrisku pri „ Slamáku“ . Stanovisko MHSL:
stĺpik bude odstránený do 30.05.2014

- opraviť príp. zaradiť do plánu opráv schody na Šmidkeho č. 1 a 3. Stanovisko ÚIS:
Oprava oboch schodov ako aj osadenie nového zábradlia na schodoch pri Šmidkeho č. 1 bola
zaradená do zoznamu opráv pre nadchádzajúce obdobie.
- vybudovať VO vo vnútrobloku na Liptovskej pri altánku ÚSŽPDaI
- naceniť a opraviť havarijný stav prepadnutej cesty na Západnej ul. ÚSŽPDaI
p. Babič – na Halalovke č. 55 kryt na drážke na odvod vody robí hluk. Stanovisko ÚIS:
Požiadavku zaraďujeme do zoznamu opráv.
- aký je právny stav vybudovania nových parkovacích možností na Šmidkeho 3
Stanovisko ÚSŽPDaI: Za súčasných podmienok nové parkovacie miesta na sídlisku JUH na
mestských pozemkoch môže realizovať iba mesto Trenčín z vlastných finančných prostriedkov. Nie
je vysúťažená spoločnosť, ktorá bude riešiť regulované parkovanie v Trenčíne a ktorej povinnosťou
bude aj budovanie nových parkovacích miest.
Ing. Gašparovič – na Halalovke č. 66 naľavo odviesť orezy a haluze. Stanovisko MHSL: odvoz
bioodpadu bol zrealizovaný 16.05.2014
- vyznačenie vodorovného dopravného značenia na Východnej ul. Stanovisko
ÚIS: vyznačenie bude zrealizované v rámci celoplošnej obnovy VDZ
- pripraviť nové VZN týkajúce sa používania alkoholu na verejných priestranstvách
v súlade so zákonom. Stanovisko ÚP: VZN sa pripravuje, predpoklad predloženia do MsZ je
2.polrok 2014.
JUDr. Kováčik – vyrezať suchý strom na M. Bela č. 37-39. Stanovisko ÚIS: Bude vykonaná
obhliadka danej dreviny a v prípade, že bude suchá, bude do 31.1.2014 dodávateľskou firmou pre
údržbu VZ asanovaná.
p. Kožehubová - žiada orezať kríky na Liptovskej č. 1. Stanovisko ÚIS: Na základe obhliadky
bol posúdený stav krov a je navrhnutá ich úprava rezom. Tento bude zaradený do poradovníka
orezov a zrealizovaný v priebehu mesiacov jún –júl
- požaduje a vyčistenie a výmenu piesku na 2 detských ihriskách na Liptovskej ul.
a priestor pod šmýkačkami a kolískami vysypať pieskom. Stanovisko MHSL: MHSL, m.r.o.
zabezpečí výmenu piesku v uvedených pieskoviskách v priebehu mesiaca jún a vyriešenie úpravy
priestoru pod hernými prvkami bude dodatočne navrhnuté iným materiálom za účelom spevnenia
plôch.

p. Sapáček – na Šafarikovej č.2 vyčistiť vpuste – stojí tam dažďová voda. Stanovisko ÚIS: Toho
času na sídlisku JUH prebieha realizácia čistenia uličných dažďových vpustí, vrátane ul.
Šafárikova.
- urgencia orezu stromu okolo dopravnej značky „Pozor deti“ na Šafarikovej č. 20.
Stanovisko ÚIS: Orez bol dodávateľskou firmou zrealizovaný v 20. Týždni.
p. Bujna – na ul. Halašu č. 9 v strede cesty je vymytá diera a časom hrozí prepad – urgencia
havarijného stavu ! Stanovisko ÚIS: Odstránenie daného poškodenia už prebieha. Okolo
poruchového miesta je už vykonané zarezanie povrchu cesty. Bude nasledovať odkrytie cesty,
zabetónovanie a položenie nového povrchu.
p. Hartmann – žiada o všetky informácie ohľadom vybudovania kotolne na biomasu na Liptovskej
ul. – aké sú ďalšie opatrenia, čo Mesto pripravuje, zámery a pod. Stanovisko ÚSŽPDaI: bolo
zodpovedané Mgr. Forgáčom osobne na zasadnutí VMČ.
p. Babič – pridal sa k tejto požiadavke a navrhuje stretnutie útvaru právneho, ÚSŽPDaI spolu so
Službami pre bývanie a poslancami VMČ Juh a následné zvolanie stretnutia s občanmi a vysvetlenie
ako sa celá záležitosť bude riešiť. Žiada stanoviť konkrétny dátum a vyžiadať od BYTAS s.r.o.
kolaudačnú správu. Stanovisko ÚP + ÚSŽPDaI: bolo zodpovedané Mgr. Forgáčom ústne na
zasadnutí VMČ.

K bodu 4. a 5. – nové požiadavky občanov a poslancov a diskusia:
p. Hartmann – formou výzvy k majiteľom pozemkov opäť žiada orezy stromov a kríkov na
Východnej ul. - oproti 3 bytovkám pri ZŠ Východná ÚIS
JUDr. Kováčik + Ing. Gašparovič – spoločne navrhujú vyvolanie poslaneckého prieskumu ohľadom
premiestnenia kotolne na biomasu na Liptovskej ul. Predseda VMČ Juh dohodne termín stretnutia
so spoločnosťou Služby pre bývanie, následne budú zozbierané písomné podklady od Mgr. Forgáča,
poslancov aj občanov a bude zvolané samotné rokovanie, o výsledkoch ktorého budú poslanci
informovať verejnosť. VMČ
p. Hartmann – navrhuje ako kompenzáciu pre ľudí
odškodnenie za momentálny stav

stanovenie výhodnejšej ceny za teplo ako

Mgr. Forgáč – informoval prítomných o jednotlivých úkonoch, ktoré mesto vykonalo a pripravuje
k tejto problematike. 20.05.2014 bola vyhotovená správa, výsledkom ktorej sú analýzy, čo sa
v tejto veci už udialo, v akom stave sú merania RÚVZ, príprava právneho názoru na podanie žaloby
a výsledky stretnutia Okresného úradu, RÚVZ a Mesta Trenčín. Celú správu majú k dispozícii
poslanci MsÚ. Stavebný úrad v súčinnosti s RÚVZ a z informácií, ktoré obdrží od RUVZ v mesiaci
máj 2014 vykoná štátny stavebný dohľad, či sa kotolňa užíva v súlade s platnými právnymi
predpismi a či boli vykonané opatrenia nariadené RUVZ.
Vo svojom vystúpení diskutoval s občanmi a poslancami o pripravovaných investičných akciách,
ktoré budú: vybudovanie križovatky ul. Mateja Bela a ul. gen. Svobodu, vybudovanie statickej
dopravy na Šafarikovej ul, ktoré bolo doplnené o poznatky a pripomienky občanov a parkovanie na
ul. Halalovka, kde boli rozdiskutované 2 varianty pozdĺžne a kolmé.
p. Búryová – poukázala na vyvrátenú olivu po búrke v parku nad Južankou ÚIS
- hľadá miestnosť, v ktorej by sa stretávala Jednota dôchodcov
JUDr. Kováčik – ponúkol spoluprácu pri hľadaní vhodnej miestnosti
p. Vilím – na Liptovskej ul. zozadu žiada orezy orechov ÚIS
- na Šafarikovej č. 8 požaduje odstránenie 2 ks gaštanov ÚIS

Na záver Ing. Peter Gašparovič poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie.

Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
V Trenčíne 02.06.2014

Ing. Peter Gašparovič – predseda VMČ Juh

