Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa
03.06.2013 v kultúrnom stredisku na Juhu

Prítomní poslanci:
Ing. Peter Gašparovič, JUDr. Milan Kováčik, Patrik Žák, Eduard Hartmann, Ján Babič
Neprítomní poslanci:
Branislav Zubričaňák, MUDr. Stanislav Pastva
Prítomní:
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
Hostia:
Ing. Ján Kováčik – MsP Juh, 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.
2.
3.
4.

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

K bodu 2. – prerokovania materiálu predkladaného ÚMM:
ÚMM žiada VMČ Juh o vyjadrenie sa k žiadosti Andrei Mojžišovej, Trenčín, ktorá požiadala
o prenájom pozemku v k.ú. Trenčín, časť C-KN parc.č. 2237/372 o výmere 1 m2, za účelom
umiestnenia informačnej tabule o rozmere 120x70 cm.
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií a útvar hlavného architekta dňa
13.05.2013 odporučili prenájom vyššie uvedeného pozemku na dobu neurčitú. VMČ Juh túto
žiadosť jednohlasne odporučil.

K bodu 3. – odpovede na požiadavky
zasadnutia:

poslancov a občanovz minulého

p. Hartmann – žiada odomknutie bránky ZŠ Východná, nakoľko musia mamičky prekladať deti cez
plot. Bránka bola údajne uzamknutá na základe nedovoleného venčenia psov v areáli školy. MsP
odporučila bránku zamykať na noc a ráno pred ranným príchodom žiakov ju odomknúť. Poslanci
žiadajú zamykanie všetkých 3 brán na noc a ráno a počas prevádzky školy nech sú odomknuté.
Požiadavka bola vyriešená.
- žiada kontrolu priebehu čistenia chodníkov a ciest. Nie je jasné, či po vykonaných
prácach je aj kontrola. Žiada o pravidelné info o objednaných a uskutočnených prácach aj o ich
geografickom umiestnení. Stanovisko UIS: vykonávané práce (stavebná údržba + bežná údržba +
dopravné značenie) sú počas realizácie resp. po jej ukončení správcom pre MK a zástupcom
realizátorskej spoločnosti kontrolované. Harmonogram čistenia bol poslaný všetkým p. poslancom.

Ing. Gašparovič – tlmočil upozornenie p.Tatiany Bičanovskej zo Šafárikovej ul., nakoľko po
ukončení stavebných prác zateplenia domu nebolo okolie uvedené do pôvodného stavu. Bola
vyslovená požiadavka, aby bola vykonávaná kontrola každého vydania rozhodnutia alebo povolenia
ohľadom stavebných prác. Mail bol preposlaný ÚSŽPDaI.
p. Krušpán – požadoval odpoveď na svoj dotaz z aprílového zasadnutia VMČ. Stanovisko ÚSŽPDaI:
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií daný podnet pokonzultuje s dopravným
inšpektorátom a po posúdení bude navrhnuté riešenie.
p. Piffl – opäť požaduje časový horizont opráv výtlkov a poškodení chodníkov na Juhu. Stanovisko
UIS: časový horizont je máj – júl 2013
- Žiada aj o výzvu pre majiteľov garáží ohľadom opravy plotov na strachách garáží, ktoré
sú v havarijnom stave. Napr. Mateja Bela 20 – 22.
- opäť žiada vyčistenie kanalizácie a odtokových vpustí na Východnej ulici. Stanovisko UIS:
uličné vpuste budú skontrolované a v prípade potreby vyčistené.
- pripomenul potrebu vybudovania VO vo vnútrobloku KC na Juhu – M. Bela párne čísla
Stanovisko ÚSŽPDaI: Prostriedky vo finančnom rozpočte 2013 sú účelovo naviazané na konkrétne
investičné akcie o ktorých rozhodlo Mestské zastupiteľstvo. V týchto investičných akciách nie je
zaradené nové verejné osvetlenie v dopytovanej lokalite. Samozrejme že sa budeme snažiť
prostredníctvom verejného obstarávania znížiť predpokladané náklady na schválené akcie
a z ušetrených finančných prostriedkov sa bude dať následne uvažovať nad neplánovanými
investičnými akciami. Náš útvar dá podnet na odborné posúdenie potreby a realizovateľnosti
požadovaného verejného osvetlenia na ÚIS a správcu verejného osvetlenia v Trenčíne firmu
Siemens.

K bodu 4 – nové požiadavky poslancov a občanov:
p. Žák – tlmočil prítomným odporučenie Ing. Lisáčka o premiestnenie 1 ks detskej preliezky na
detské ihrisko do vnútrobloku medzi ul. Halašu a ul. Novomeského - schválené
- predložil návrh na uskutočnenie zasadnutia VMČ Juh v priestoroch ZŠ Novomeského
v mesiaci septembri – schválené
p. Babič - požaduje zmenu dopravného značenia na Južnej ul. – povolená 20 km rýchlosť alebo
osadenie retardéra ÚSŽPDaI
- žiada zverejnenie presného termínu presťahovania kotolne na Liptovskej ul. ÚSŽPDaI
- pri odpovediach na požiadavky z ÚIS žiada uvádzať konkrétne dátumy ich realizácie ÚIS
- žiada odstrániť kovové zvyšky po dopravných značkách na začiatku Južnej ul., nakoľko
tam hrozí nebezpečenstvo úrazu ÚIS
p. Hartmann – žiada o pokosenie cípu na ul. Svobodu pri kruhovom objazde v križovatke ÚIS
- upozornil na havarijný stav komunikácie na parkovisku pred OC Južanka ÚIS
Ing. Gašparovič – požaduje vykonať orezy na Východnej ul., nakoľko konáre zasahujú do vozovky
ÚIS
p. Hrotková – žiada orezať stromy, ktoré zakrývajú dopravné značky na Novomeského ul. ÚIS
p. Sapáček – žiada o vyznačenie nového prechodu pre chodcov na Liptovskej ul. smerom k Domu
dôchodcov ÚSŽPDaI
- žiada odstrániť „ostrovček“ z Liptovskej ul. na Šafarikovu a v tom mieste vyznačiť
parkovacie státie USŽPDaI
- žiada pokosiť a pozametať okolie Šafarikovej a Novomeského ul. ÚIS
p. Krušpán – požaduje vyznačenie nového prechodu pre chodcov z ul. gen. Svobodu nad kostolom
doprava – odbočka na parkovisko a ku garážam ÚSŽPDaI

p. Piffl – žiada vyčistiť žľab v ohybe chodníka z ul. Svobodu na Západnú ul. ÚIS

Na záver predseda Ing. Gašparovič poďakoval prítomným za účasť.
Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
V Trenčíne 03.06.2013

Ing. Peter Gašparovič
Predseda VMČ Juh

