Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa
02.09.2013 v zasadačke ZŠ na Novomeského ul.

Prítomní poslanci:
Ing. Peter Gašparovič, JUDr. Milan Kováčik, MUDr. Stanislav Pastva, Patrik Žák, Eduard Hartmann,
Ján Babič
Neprítomní poslanci:
Branislav Zubričaňák
Prítomní:
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
Hostia:
Ing. Ján Kováčik – MsP Juh, Ing. Benjamín Lisáček – vedúci ÚIS a občania podľa prezenčnej listiny
Na úvod Ing. Gašparovič, predseda VMČ Juh, privítal všetkých prítomných a hostí,
oboznámil ich s programom zasadnutia a otvoril zasadnutie výboru.

Program VMČ Juh:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Prerokovanie materiálu predkladaného ÚMM
Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého zasadnutia
Nové požiadavky poslancov
Diskusia a záver

K bodu 2. – prerokovanie materiálu predkladaného ÚMM:
ÚMM žiada VMČ Juh o vyjadrenie sa k žiadosti Občianskeho združenia Džamál, Trenčín, ktoré
požiadalo o prenájom nebytového priestoru o celkovej výmere 70,7 m2 nachádzajúceho sa na I.
poschodí v objekte KS Juh na Ul. Kyjevská č. 3 v Trenčíne, za účelom jeho využívania na
vzdelávacie a športové aktivity pre deti a dospelých. VMČ Juh túto žiadosť jednohlasne odporučil.

K bodu 3. – odpovede na požiadavky poslancov a občanov:
p. Hartmann – žiada odpratať zvyšky konárov, ktoré olámala búrka v noci zo 4.8.2013 na 5.8.2013.
Stanovisko MHSL: Konáre po búrke odpratali pracovníci MHSL na druhý deň.
Ing. Gašparovič – opätovne žiada orez konárov zasahujúcich do vozovky na Východnej ul. v úseku
pre chodcov z ul. Svobodu. Stanovisko ÚIS: požiadavka je zrealizovaná.
p. Mišáková – žiada o kompletnú opravu celého chodníka na Východnej ul. Stanovisko ÚIS: Oprava
celého chodníka bude zaradená do plánu investičných akcií roka 2014. Jej realizácia bude závisieť
od rozpočtových možností a priorít opráv miestnych komunikácií.
Ing. Gašparovič – informoval prítomných o príprave projektu chodníka na Východnej ul. a následné
vyznačenia prechodov pre chodcov, avšak celú situáciu obmedzujú vlastnícke vzťahy majiteľov
pozemkov v tejto oblasti.

p. Fischerová - vyslovila nespokojnosť s nekvalitným odvozom komunálneho odpadu – ostávajú na
miestach odpadky. Stanovisko ÚSŽPDaI: Spoločnosť Marius Pedersen, a.s., zabezpečuje odvoz
komunálneho odpadu na základe Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva.
V zmysle tejto zmluvy sú povinní odstrániť odpad, ktorý vznikne bezprostredne pri výsype nádob.
Za čistotu a poriadok v okolí zberných nádob sú zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.
4/2004 O odpadoch zodpovední ich užívatelia.
Treba špecifikovať konkrétnejšie, kedy si spoločnosť Marius Pedersen, a.s., nesplnila svoje
povinnosti.
p. Baronová – obyvatelia z Halalovky č. 19 a 21 požadujú odvoz orezaných konárov a pokosenej
trávy z priestorov pred obytným domom. Stanovisko ÚIS: požiadavka je zrealizovaná.
p. Oravcová – poukázala na neporiadok, rozbité poháre v okolí Slameného hostinca, ako aj rušenie
nočného kľudu v okolí tohto pohostinstva
- žiada o výmenu piesku na detskom ihrisku na Halalovke, nakoľko je znečistené
rozbitým sklom, ohorkami a exkrementami. Stanovisko MHSL: MHSL v jarných mesiacoch
rekonštruovalo DI pri „Slamáku“ spolu s výmenou piesku. Bohužial nie je vo finančných
možnostiach mesta, aby sa piesok vymieňal na DI každý polrok. Zamestnaci MHSL zabezpečia
vyčistenie a preosiatie piesku.
Ing. Kováčik, MsP – reagoval na podnet a citoval VZN č. 6/2011, ktorým boli stanovené
prevádzkové hodiny terás a vyzval všetkých, aby pri akýchkoľvek problémoch volali hliadky MsP
p. Nitschneider - žiada: opraviť nevyhovujúci stav chodníka od SLSP na Juhu na Západnú ul.
Stanovisko ÚIS: požiadavku zaraďujeme do poradovníka opráv pre r. 2014
- orezať kríky za blokom 2498 na Západnej ul. Stanovisko ÚIS: požiadavka je
zrealizovaná.
- vyčistiť schody na Západnej ul. smerom do kostola a orezať kríky, aby
nezasahovali do tohto chodníka. Stanovisko ÚIS: orezy sú zrealizované, schody budú dočistené
3.9.2013.
- na ihriskách na Západnej ul. vymeniť piesok, opraviť lavičky. Stanovisko MHSL:
Pracovníci MHSL v priebehu mesiaca august - september zabezpečia doplnenie piesku a opravu
lavičiek.
- vyčistiť parkovacie plochy od zimného posypu na Západnej ul. Stanovisko ÚIS:
zaradené do poradovníka prác verejno-prospešných pracovníkov.

K bodu 4. - nové požiadavky poslancov a občanov:
p. Hartmann - žiada odstrániť popadané konáre na Východnej ul. pred školou a v križovatke UIS
- žiada informáciu o tom, kedy sa začne proces rozširovania mestského cintorína
a kedy bude ukončený. ÚSŽPDaI
MUDr. Pastva – položil otázku ohľadom trvania opravy zastávky MHD na Legionárskej ul.
Ing. Lisáček – reagoval na podnet a vysvetlil, že rekonštrukcia dlhšie trvá vzhľadom na náročnosť
úpravy terénu
p. Drhová - upozornila na nevyhovujúci stav schodov z Novomeského ul. k obchodu
- pýtala sa na vybudovanie chodníka zo Saratovskej ul. okolo záhradok na Partizánsku
- žiada o skvalitnenie vešania zápisníc do informačných tabúľ, nakoľko sú niekedy
vešané tak, že sú nečitateľné. garant VMČ
Ing. Lisáček – reagoval na upozornenie a informoval prítomných o pripravovaných rekonštrukciách
poškodených schodov na Juhu s použitím kvalitnejších materiálov, dopracovaní chýbajúcich

zábradlí, ale aj o rozsiahlych opravách MK na Juhu. Informoval aj o zámere vybudovania
spomínaného chodníka v roku 2014.
p. Opát – žiada o odstránenie suchej brezy pred domom na ul. Svobodu č. 13 ÚIS
- požaduje vyčistenie Bazovského ul. od zimného posypu ÚIS
p. Spišák – vyslovil požiadavku o sprísnenej kontrole nedovolene parkujúcich áut v okolí školy,
ktoré tým spôsobujú ničenie trávnatých porastov, čo má za následok rozrytie terénu a pri
chodníkoch stojí voda. MsP
p. Krušpán - opätovne požaduje vytvorenie prechodu pre chodcov nad kostolom doprava na ceste
smerujúcej na parkovisko a ku garážam.( je zaslaná aj situačná mapa ) ÚSŽPDaI
- opätovne žiada na panelovej ceste vedúcej od Saratovskej ul. č.7 a 9 po Partizánsku
č. 56 osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu s výnimkou vozidiel dopravnej obsluhy. ÚSŽPDaI
Na základe požiadaviek občanov VMČ Juh doporučil na budúce zasadnutie prizvať aj odborníka pre
dopravu Ing. Tichú.

Na záver predseda Ing. Gašparovič poďakoval prítomným za účasť.
Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
V Trenčíne 02.09.2013

Ing. Peter Gašparovič
Predseda VMČ Juh

