Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa
02.12.2013 v kultúrnom stredisku na Juhu

Prítomní poslanci:
JUDr. Milan Kováčik, MUDr. Stanislav Pastva, Patrik Žák, Eduard Hartmann,
Neprítomní poslanci:
Branislav Zubričaňák, Ing. Peter Gašparovič -ospravedlnený, Ján Babič – ospravedlnený,
Prítomní:
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
Hostia:
Ing. Ján Kováčik – MsP Juh a občania podľa prezenčnej listiny
Na úvod JUDr. Kováčik poverený predsedom VMČ Juh, privítal všetkých prítomných
a hostí, oboznámil ich s programom zasadnutia a otvoril zasadnutie výboru.
Program VMČ Juh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Prerokovanie Návrhu programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014
Prerokovanie materiálu ÚSŽPDaI
Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého zasadnutia
Nové požiadavky občanov a poslancov
Diskusia a záver

K bodu 2. – Prerokovanie Návrhu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014:
Návrh rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 VMČ Juh berie na vedomie a zároveň žiada:
-

vybudovať VO za KS Aktivity
vyriešiť a dobudovať statickú dopravu na ul. Halalovka a Šafárikova
vybudovať chodník Saratovská – Partizánska
vyriešiť križovatku z ul. M. Bela na ul. Svobodu ( pri SLSP )

K bodu 3. – Prerokovanie materiálu ÚSŽPDaI:
ÚSŽPDaI eviduje žiadosť od spoločnosti, ktorá zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu. Z dôvodu
státia vozidiel v križovatke na ul. Šafárikova v mieste nad garážami vozidlá nemôžu uskutočniť
vývoz odpadu, pretože nie je možné prejsť cez zaparkované autá. V danej križovatke evidujeme aj
podnety chodcov, ktorí nemôžu prejsť na chodník ku Materskej škole z dôvodu parkovania vozidiel.
V križovatke ul. Šafarikova má vozovka šírku 7,0m. Vozidlá, ktoré parkujú v danej križovatke sa
dopúšťajú viacerých priestupkov: (1) Vodič nesmie zastaviť a stáť na križovatke a vo vzdialenosti
kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky.(2) pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný
pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy. Pri státí vodič vozidla nesmie obmedziť pohyb
chodcov ani cyklistov. Žiadame VMČ Juh o stanovisko k osadeniu dopravného značenia B33
v mieste križovatky, nakoľko vozidlá v danej križovatke stoja popri chodníku pozdĺžne a na druhej
strane vozovky stoja šikmo. Z toho dôvodu nie je umožnený prejazd vozidiel nielen odvozu
komunálneho odpadu, ale aj záchranných zložiek.

VMČ Juh osadenie tohto dopravného značenia neodporúča. Na podnet občanov z ul. Šafarikova
zabezpečiť stretnutie poslanca p. Žáka, spoločne s p. Sapáčkom a referentom pre dopravu mesta
Ing. Tichou za účelom spoločného posúdenie danej situácie.

K bodu 4.zasadnutia:

Odpovede

na

požiadavky

občanov

a poslancov

z minulého

MUDr. Pastva – chce vedieť, či boli dodržané všetky požiadavky pri rekonštrukcii schodov na Juhu,
nakoľko na schodoch vedľa Južanky nie sú kolaje pre kočíky. Stanovisko ÚSŽPDaI: Mesto
zrealizovalo rekonštrukciu schodísk na Juhu tak aby vyriešilo v čo najväčšej miere poškodzovanie
povrchu schodísk agresívnym zimným posypom špeciálnym sanačným betónom. Vychádzalo sa pri
tom z rokovania s poslancami VMČ Juh, ako požiadavku VMČ. Schody za Južankou nemajú
požadované nábehové hrany pre kočíky nakoľko pre tento účel slúžia jestvujúce chodníky a na
schodoch vedľa Južanky neboli tieto nábehy plánované.
- možnosť označenia chodníkov v parku pod Juhom 1 dopravnou značkou pre
bicykle aj pre chodcov. Stanovisko ÚSŽPDaI: ÚSŽPDaI preverí možnosť umiestnenia daného
dopravného značenia, ktoré musí byť v súlade s platnými normami a predpismi. Umiestnenie
dopravného značenia prekonzultuje s dopravným inšpektorátom a v prípade súhlasného stanovisko
dopravného inšpektorátu bude dané dopravné značenie osadené.
JUDR. Kováčik – odpovede ÚIS na požiadavky občanov je potrebné presne upresňovať kedy bola,
alebo bude požiadavka realizovaná. Stanovisko ÚIS: Vo väčšine prípadov nie je možné udať
termín, vzhľadom k tomu, že napr. výrub musí byť mesiac vyvesený pred jeho schválením,
poradovník opráv komunikácií často narúšajú havárie a počasie, financie neumožňujú skorú
realizáciu a pod. Napriek tomu sa budeme snažiť v rámci možností upresňovať realizácie.
- vybudovať aspoň 1 ks verejného osvetlenia vľavo za KS Aktivity. Stanovisko
ÚSŽPDaI: nebolo doručené
p. Amrichová – opraviť rozbitú MK na Západnej ul. a vybudovať riadny chodník pre chodcov
Stanovisko ÚIS: Oprava výtlkov na ul. Západná bola ukončená 17.10.2013. Opravy MK (cesty,
chodníky) sú v kompetencii ÚIS avšak vybudovanie nových MK a chodníkov je v kompetencii
ÚSŽPDaI.
p. Sedláčková – orezať zlomený konár lipy a brezu zasahujúcu do chodníka na Západnej ul. nad
SLSP. Stanovisko ÚIS: Zlomený konár lipy bude odrezaný a viacero briez v tejto oblasti bolo
vytypovaných na orez – tie, ktoré svojimi konármi zasahujú nad chodníky – požiadavka bola
zaslaná dodávateľovi. Orez by mal byť zrealizovaný do 10 dní.
- opraviť chodník nad SLSP vedľa steny garáží. Stanovisko ÚIS: Požiadavku
zaraďujeme do zoznamu opráv roka 2014.
p. Hartmann - vykonať súvislú opravu ul. Svobodu od križovatky Saratovská až po kruhový objazd
pri COOP Jednota. Stanovisko ÚSŽPDaI: nebolo doručené
p. Žák – sfunkčniť vývesku, ktorá sa nachádza na Západnej ul. pri obchode Zdroj Vopo
Stanovisko MHSL : Výveska bude obhliadnutá, zhodnotí sa stav a následne sa sfunkční.

K bodu 5 . – Nové požiadavky občanov a poslancov:
MUDr. Pastva – opätovne žiada osadiť kovové nábehy pre kočíky na schodoch pri Južanke ( pri
Bille) ÚSŽPDaI
p. Piffl – prehodnotiť umiestnenie kontajnerov na šatstvo, nakoľko väčšinou zavadzajú
v križovatkách ÚSŽPDaI
ÚIS

- pri vykonávaní zimnej údržby súvislo odhŕňať celý chodník na zastávke MHD pod Juhom

p. Hartmann – dať do pôvodného stavu rozkopávku na križovatke výjazdu z ul. M. Bela na ul.
Svobodu ( oproti Južanky) ÚSŽPDaI
- orezať stromy na ul. Východná v odbočke na ul. Halalovka ÚIS
- stanovisko a termín premiestnenia kotolne z Východnej ul. ÚSŽPDaI
Poslanci VMČ Juh jednohlasne schválili zasadnutia VMČ Juh realizovať v mesiacoch
február, máj a september 2014 v priestoroch ZŠ Novomeského.

Na záver JUDr. Milan Kováčik poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie.
Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
V Trenčíne 02.12.2013

Ing. Peter Gašparovič
Predseda VMČ Juh

