Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa
03.02.2014 v zasadačke ZŠ Novomeského na Juhu

Prítomní poslanci:
Ing. Peter Gašparovič, JUDr. Milan Kováčik, Ján Babič, Patrik Žák, Eduard Hartmann,
Neprítomní poslanci:
Branislav Zubričaňák, MUDr. Stanislav Pastva – 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
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.

Otvorenie
Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého zasadnutia
Nové požiadavky občanov a poslancov
Diskusia a záver

K bodu 2. – odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého
zasadnutia:
p. Hartmann – žiada vyzvať majiteľov pozemkov – urbariát k orezom stromov na ul. Východná
v odbočke na Halalovku. Stanovisko ÚSŽPDaI: Podľa § 18 vyhlášky č. 35/1984 Zb.(k § 14
zákona) Na pomocných cestných pozemkoch a na iných pozemkoch tvoriacich súčasť diaľníc, ciest
a miestnych komunikácií (§ 8 ods. 2) sa vysadzuje a udržiava vhodná cestná zeleň, najmä traviny,
kvetinová výsadba, kry a stromovie. Ošetrovanie cestnej zelene zabezpečuje príslušný správca
komunikácie, ktorému sme predmetnú žiadosť postúpili.
p. Vilím – žiada do budúcnosti o zrýchlenie odvozu pohrabaného lístia pri bytovkách. Stanovisko
MHSL: Pracovníci MHSL sa snažia všetko pohrabané a nahlásené lístie odviezť v čo najkratšom
čase. Bohužiaľ technické možnosti, ako aj kapacitné možnosti počtu zamestnancov nám viac
nedovoľujú.
p. Sapáček – opätovne žiada o stretnutie poslanca p. Žáka, dopravného odborníka Ing. Tichú za
účelom posúdenia a zhodnotenia statickej dopravy, porušovania parkovania na Šafarikovej ul.
- žiada odstrániť 2 dopravné značky Zákaz státia na Šafarikovej ul. pod MŠ.
Stanovisko ÚSŽPDaI: Dopravné značenie na ul. Šafárikova pod garážami bolo osadené na
základe žiadosti majiteľov garáží, z dôvodu problémov pri vychádzaní z garáži. Vozidlá, ktoré stáli
na danej prístupovej komunikácií zamedzovali bezpečnému výjazdu z garáži. Dopravné značenie bol
schválené dopravným inšpektorátom a povolené cestným správnym orgánom.

- žiada o preverenie oprávnenosti 7 vydaných parkovacích povolení pre ZŤP na ul.
Šafarikova č. 2-10. Stanovisko ÚSŽPDaI: Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy
a investícií zaslal požiadavku na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín z dôvodu preverenia
platnosti parkovacích a ZŤP preukazov všetkých ZŤP vyhradených parkovacích miest v meste
Trenčín.
JUDr. Kováčik – dáva návrh o využitie starých projektov riešenia statickej dopravy na Šafarikovej ul.
Stanovisko ÚSŽPDaI: Na projektovú dokumentáciu – „Rekonštrukcia Ul.Šafáriková
a dobudovanie statickej dopravy“ je v mestskom rozpočte 2014 vyčlenených 3.000 €. Aktualizácia
projektu na súčasné podmienky projektantom je riešenie, ktoré vylúči vznik možných zbytočných
nákladov na realizáciu v budúcnosti. Posúdenie aktuálnosti projektovej dokumentácie je štandardný
predrealizačný postup, ak investor plánuje stavbu realizovať podľa dávnejšie navrhnutej
projektovej dokumentácie.
MUDr. Pastva - opätovne žiada o osadenie nábehov pre kočíky na schodoch pri Južanke – pri
zásobovaní pre Billu. Stanovisko ÚSŽPDaI: Vzhľadom k tomu, že všetky kapitálové výdavky
v rozpočte mesta 2014 sú účelovo vyčlenené na konkrétne investičné akcie, by bolo nutné v tomto
prípade žiadať o zmenu rozpočtu. V minulom toku boli rekonštruované všetky schody na sídlisku
Juh a pred rekonštrukciou týchto schodov sa dôsledne zvažovali schodiská ktoré nájazdové lišty
potrebujú osadiť.
p. Peťovský – chce vedieť kto dal oprávnenie k výrubu 4 smrekov v okolí domov na Kyjevskej ul. č.
6-8 bez súhlasu a vyjadrenia obyvateľov, aká náprava sa chystá a kto by znášal škody, ktoré by
napáchali zlomené nevyrúbané brezy pri náporovom vetre, ak by poškodili zaparkované vozidlá.
Stanovisko ÚSŽPDaI: Výrub 4 ks smrekov a 3 ks briez bol povolený rozhodnutím č.j.USŽPDI-Z36348/91295 zo dňa 9.10.2013. Obhliadka drevín sa uskutočnila na základe žiadosti občanov
(Domová správa č.168 – žiadosť na výrub 8 ks stromov), kde bol zhodnotený zdravotný stav
stromov a ostatné skutočnosti uvádzané v žiadosti. Z porastu boli navrhnuté na odstránenie smreky
so zhoršeným zdravotným stavom (hálkovec) a nízkou sadovníckou a estetickou hodnotou
(jednostranne vyvinuté, deformované koruny), tak aby došlo k presvetleniu porastu a vytvoreniu
priaznivejších životných podmienok pre ostatné hodnotnejšie stromy. Zo zákona § 48 č.543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení vyplýva povinnosť náhradnej výsadby za
asanované dreviny, táto bola v rozhodnutí uložená, a to v množstve 4 ks listnatý strom a 3 ks
ihličnatý. Čo sa týka nezrealizovaného výrubu briez povolených v rozhodnutí je potrebné
kontaktovať Ing. Omachelovú.
- žiada vyzvať majiteľa pozemku prostredníctvom štátneho stavebného dohľadu
k oprave poškodených a ohrozujúcich schodov k predajni COOP Jednota na Kyjevskej ul.
Stanovisko ÚSŽPDaI: Realizácia schodov k predajni COOP Jednota na ul. Kyjevskej bude
uskutočnená v jarných mesiacoch 2014.

K bodu 3. – nové požiadavky občanov a poslancov:
p. Babič – žiada vyčistiť priestranstvo pri trafostanici a garážach nad Halalovkou MHSL
- žiada o obnovenie zničenej informačnej tabule ( mapy Breziny) nad Domovom dôchodcov
na Liptovskej ul. MHSL
- žiada o častejší vývoz odpadkov z drevených smetných košov v lesoparku Brezina MHSL
p. Hartmann - žiada o výrub borovice na ul. M. Bela nad školským ihriskom ÚIS
JUDr. Kováčik – žiada opraviť prepadnutý chodník na ul. M. Bela č. 10-11 ÚIS
Ing. Gašparovič - žiada opraviť okolie kanálu – jamy na ceste od fialového paneláku na Halalovke
smerom na Východnú ul. ÚIS

p. Babič – tlmočil požiadavky nespokojných občanov ohľadom presťahovania biomasovej kotolne
z Liptovskej ul. na Východnú ul., predložil Vyhlásenie zo dňa 27.05.2013 spoločnosti Služby pre
bývanie, v ktorom bolo uvedené, že presťahovanie by malo byť realizované najneskôr do
31.12.2015.
Mgr. Forgáč – opätovne vysvetlil celú situáciu, informoval prítomných o pripravovaných krokoch zo
strany Mesta: 1.- meranie hluku pripravované na konci 02/2014 a 2.- merania znečistenosti (
merania úradom vyšli dobre) a ak merania RÚVZ budú nepriaznivé, Mesto podnikne ďalšie kroky
smerujúce k žalobe voči spoločnosti Služby pre bývanie.
JUDr. Kováčik – VMČ Juh z dôvodu zodpovednosti k voličom a schváleného zámeru v MsZ požaduje
uskutočniť poslanecký prieskum priamo na tvare miesta ohľadom presťahovania biomasovej
kotolne z Liptovskej ul. na Východnú ul.
p. Nitschneider - žiada v spolupráci so SAD Trenčín prehodnotiť grafikon spojov MHD v dňoch
sobota a nedeľa smerujúcich z Juhu na vlakovú stanicu v ranných hodinách od 6.00 do odchodov
rýchlikov smer Žilina. ÚSŽPDaI
Ing. Gašparovič – žiada do vývesiek umiestniť telefonické kontakty na odvoz pohrabaného lístia
a konárov – garant VMČ Juh
p. Sapáček – žiada orez kríkov pozdĺžne Šafarikovej ul., vstup autami zozadu ZŠ Novomeského
vysypať makadamom a využívať staré asfaltové ihriská ako parkoviská
Ing. Lisáček – reagoval na požiadavky, prisľúbil osobné obhliadky miest a v spolupráci s ÚSŽPDaI a
MHSL vyriešenie. Čo sa týka využitia ihrísk – bude to úloha pre externého investora riešenia
parkovania.
Mgr. Spišák – žiada o prierub kríkov v okolí ZŠ Novomeského, nakoľko sa tam sústreďujú
neprispôsobiví občania. Možnosť osadenia lavičiek a tým vytvorenie oddychovej zóny pre
obyvateľov priľahlých bytoviek.
Ing. Lisáček – prisľúbil obhliadku miesta a jeho následné vyčistenie
Ing. Gašparovič – tlmočil písomnú požiadavku Ing. Blaška, J. Halašu 22: „Týmto žiadam Mesto
Trenčín o dokončenie stojiska pre smetné nádoby, keďže sú sústavne premiestňované neznámou
osobou na moje parcely. Jedná sa o pozemky parcela č. 2189/155 a 2189/154 na ul. Jána Halašu.
Na moje náklady som vybudoval stojisko vysypané drobným kameňom / viď fotodokumentácia/,
ktoré treba dokončiť.
Mesto Trenčín tieto nádoby dňa 27.6 2013 síce presunulo na túto plochu, ale problém sa tým
nevyriešil, a smetné nádoby sú opäť na mojom pozemku.
Podľa môjho názoru, ak sa dokončí stojisko pre tieto nádoby tak to určite bude vyzerať dôstojnejšie
a aj spomínaná neznáma osoba pochopí, že miesto je naozaj určené pre smetné nádoby.“
Písomná požiadavka bola presmerovaná na ÚSŽPDaI

Na záver Ing. Peter Gašparovič poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie.
Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
V Trenčíne 03.02.2014

Ing. Peter Gašparovič – predseda VMČ Juh

