Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa
03.11.2014 v KS AKTIVITY na Juhu
Prítomní poslanci:
Ing. Peter Gašparovič, JUDr. Milan Kováčik, MUDr. Stanislav Pastva, Patrik Žák, Ján Babič
Neprítomní poslanci:
Branislav Zubričaňák, Eduard Hartmann
Prítomná:
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
Hostia:
Ing. Benjamín Lisáček – vedúci ÚIS, Mgr. Ján Forgáč – vedúci ÚSŽPDaI, Ing. Ján Kováčik – MsP
Juh a občania podľa prezenčnej listiny
Program VMČ Juh:
1. Otvorenie
2. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého zasadnutia
3. 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. – odpovede na
zasadnutia:

požiadavky

občanov

a poslanov

z minulého

p. Litvová – poukázala na preplnené parkovacie plochy na Kyjevskej ul. Vzhľadom na konajúce sa
akcie v KS Aktivity obyvatelia celej Kyjevskej ul. nemajú kde parkovať, a to ani vozidlo rýchlej
zdravotníckej pomoci nemalo kam zaparkovať. Navrhuje konanie takýchto väčších akcií preložiť do
KS Dlhé Hony aj z dôvodu hlučnosti účastníkov týchto akcií vo večerných hodinách. Nakoľko
parkujúce vozidlá často poškodzujú autá obyvateľov priľahlých bytoviek žiada o inštaláciu 1 ks
kamery na tomto mieste. Stanovisko KP + MsP: Ing. Kováčik
informoval prítomných
o postupoch MsP v takýchto prípadoch. Nové MsZ musí schváliť navýšenie rozpočtu o finančné
prostriedky, ktoré bude inštalácia kamerového systému vyžadovať.
p. Prokešová - žiada vyriešiť umiestnenie 12 kontajnerov na odpad. Navrhuje ich premiestnenie
k bočnej stene bytovky Kyjevská č.6 . Stanovisko ÚSŽPDaI: Premiestnenie nádob pre KO bude
riešiť ÚSŽPDaI v spolupráci s VMČ Juh. V prípade, že bude odsúhlasené zrušenie parkovacieho
miesta na parkovisku z bočnej strany bytového domu Kyjevská 6, Mesto Trenčín navrhne zaradiť
investičnú akciu - realizáciu stanovišťa pre nádoby na komunálny odpad do rozpočtu na rok 2015.
Stanovište, ktoré v súčasnosti realizuje investor bude môcť byť po drobných stavebných úpravách
a v prípade súhlasu ODI využívané na odstavenie vozidla.
- chce vedieť aká je koncepcia na prideľovanie práce ľuďom, ktorí pre mesto
vykonávajú verejnoprospešné práce. Stanovisko ÚIS: Pre mesto vykonáva menšie obecné služby
určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov
mesačne 160 ľudí. Z nich 90 vykonáva čistenie verejných priestranstiev. Stretávajú sa v pondelok
a štvrtok sa na 7 miestach, aby bola zabezpečená čistota vo všetkých lokalitách Trenčína.
Prideľujeme im tiež konkrétne úlohy napríklad vyzametanie chodníkov v parkoch, vyhrabanie lístia,
vypletie burín zo záhonov kvetín, odstraňovanie burín zo spevnených plôch, čistenie krajníc
komunikácií. Ďalších 60 ľudí vykonáva pracovné činnosti v oblasti údržby verejnej zelene, údržby

verejných priestranstiev pre Mestské hospodárstvo a správu lesov, pomocné práce v objektoch
sociálnych služieb, v materských školách, v základných školách, pomocné administratívne práce pre
MsÚ, zabezpečujú vstup do mestskej veže a dozor na kultúrnych podujatiach podľa potreby. Práce
sa prideľujú na základe požiadaviek koordinátora Mesta Trenčín a koordinátorov z úradu práce.
p. Stančák – dôrazne žiada o informáciu ako pokračuje premiestnenie kotolne z Liptovskej ul.
Obyvateľom znepríjemňuje bývanie neznesiteľný zápach a špina. Stanovisko ÚSŽPDaI:
Prevádzkovateľom a vlastníkom kotolne na Liptovskej ul. sú Služby pre bývanie, s.r.o. Trenčín
a Liptovská, s.r.o. Bratislava. Prevádzkovateľ zatiaľ nepožiadal Mesto Trenčín o vydanie povolení
v súvislosti s premiestnením kotolne. Podľa vyjadrenia konateľa spoločnosti Služby pre bývanie pre
denník Pravda zo dňa 4. 2. 2014 na projekte sťahovania kotolne pracujú. V článku konateľ
spoločnosti priznal, že sľubovali presťahovať kotolňu do konca roka 2013. Sťahovanie sa podľa
jeho vyjadrenia zatiaľ neuskutočnilo nakoľko je potrebné ho najskôr dôkladne pripraviť aby
prevádzkovateľ nemusel zásadne zvýšiť ceny tepla. Prevádzkovateľ predpokladá, že práce
v súvislosti so sťahovaním kotolne budú ukončené v roku 2015. Mesto Trenčín podalo v súvislosti
s pretrvávajúcimi problémami spôsobenými prevádzkou kotolne na Liptovskej ul. žalobu na
Okresný súd v Trenčíne. Pojednávanie v tejto veci zatiaľ nebolo vytýčené.
p. Piffl – požaduje obnoviť vodorovné dopravné značenie na ul. M. Bela a preriediť stromy pod
celou cestou na tejto ulici. Stanovisko ÚIS: VDZ v danej lokalite bude obnovené do 8. 11. 2014.
Prerieďovanie stromov - v priebehu novembra/decembra bude lokalita obhliadnutá a budú
vyselektované a navrhnuté stromy na výrub a orez. Realizácia je plánovaná na r. 2015.
JUDr. Kováčik – žiada odstrániť vyschnutý smrek na konci garáží na ul. Svobodu. Stanovisko ÚIS:
Smrek bude asanovaný do konca novembra 2014.
p. Sapáček – žiada odstrániť vyvrátený strom v priestore od Južanky ku ZŠ Novomeského a pred
Šafárikovou č. 8. Stanovisko ÚIS: Na uvedenej ulici sa okrem vyschnutej jarabiny pred domami č.
16 -18 žiaden vyvrátený strom nenachádza. Vyschnutá jarabina bude v novembri odstránená.
p. Žák – žiada vyčistiť priestor medzi trafostanicou a kotolňou na otoči Saratovskej ul. Stanovisko
MHSL: Priestor bude aktivizačnými pracovníkmi vyčistený do 15.11.2014.

K bodu 3. – diskusia poslancov a občanov:
V diskusii vystúpil p. Jánsky, ktorý sa pýtal na prístup sanitky po dobudovaní novej križovatky ul.
M.Bela a gen. Svobodu a parkovacie miesta v tomto mieste. Mgr. Forgáč informoval o zlepšení
dopravy na Juhu po dobudovaní spomínanej križovatky a z pohľadu zvýšenia bezpečnosti pre
chodcov. Zabezpečí sa drobnými úpravami aj prístup rýchlej zdravotníckej pomoci a v II. etape
budovania križovatky vznikne pri výmenníkovej stanici cca 10 nových parkovacích miest.
P. Piffl požiadal o odstránenie vyvráteného stromu medzi ul. M. Bela č. 20 a KS Aktivity a p.
Sapáček upresnil priestor na odstránenie vyvráteného stromu za Šafarikovou č. 8. Ing. Lisáčkom
bolo prisľúbené odstránenie týchto drevín.
p. Litvová chce, aby bola riaditeľka KS Aktivity súčinná pri zabezpečení dodržiavania nočného kľudu
na parkovisku pred KS po skončení akcií. Po skončení zasadnutia VMČ Juh garantka spoločne
s poslancom Žákom bola požiadať pani riaditeľku, aby upozornila účastníkov týchto akcií na
spomínanú požiadavku obyvateľov okolitých bytoviek. Ďalej p. Litvová požiadala o výrub
vyschnutých stromov v borovicovej aleji pri COOP Jednota na Kyjevskej ul.
P. Krušpán sa zaujímal o rekonštrukciu futbalového štadióna. MUDr. Pastva informoval o postupe
MsZ a schválení predkladaného návrhu rekonštrukcie, avšak za zmenených podmienok pre
investora pri navýšení nákladov o cca 250 tis.
Na záver Ing. Gašparovič zhrnul pôsobenie VMČ Juh za celé volebné obdobie, poďakoval
poslancom aj občanom za aktivitu a snahu skvalitniť bývanie na sídlisku Juh.

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

Zapísala Bc. Dana Kušnierová
V Trenčíne 03.11.2014

Ing. Peter Gašparovič – predseda VMČ Juh

