Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa
04.03.2013 v kultúrnom stredisku na Juhu

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

K bodu 2. – odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého
zasadnutia
p. Babič – Dňa 30. januára cca o 10. hod. privolal majiteľ garáže na ul. Západná 11 políciu,
pretože jeho výjazd z garáže bol zavalený nahrnutým snehom z príjazdovej cesty. K situácii sa
vyjadril Ing. Mažár z firmy Marius Pedersen a vyjadril sa, že oni ako firma túto situáciu riešiť
nemôžu, nakoľko odhŕňanie im robí dodávateľská firma, pretože oni – Marius Pedersen, nemajú na
túto prácu radlice. Ak by to mali riešiť, potom potrebujú na tento úkon objednávku.
31. januára sa poškodený obrátil na Ing. Lisáčka so žiadosťou o riešenie prípadne objednávku na
odstránenie nahrnutého snehu. Ing. Lisáček objednávku odmietol, nakoľko nemá vedomosti
o dodávateľských službách firmy Marius Pedersen.
Požiadavka : kto je zodpovedný za odstraňovanie snehu a údržbu chodníkov a príjazdových ciest
v meste? Aký je v tomto zmysle zmluvný vzťah s firmou Marius Pedersen ? Výkon a cena.
Stanovisko UIS: Zimnú údržbu riadi správca miestnych komunikácií, pričom samotný výkon realizuje
podľa poradia dôležitosti zmluvný partner mesta spol. Marius Pedersen. Za miestne cesty
a chodníky zodpovedá Mesto Trenčín, za chodníky priľahlé k nehnuteľnosti podľa VZN 7/2004
zodpovedá užívateľ priľahlej nehnuteľnosti. Okrem miestnych komunikácií máme v Trenčíne ešte
komunikácie spadajúce pod správu SSC a TSK. Spoločnosť Marius Pedersen vykonáva na základe
objednávok od správcu miestnych komunikácií výkon zimnej údržby v súlade s každoročne
schvaľovaným zimným operačným plánom. Správca miestnych komunikácií vyhlasuje na základe
predpovede pohotovosť zimnej údržby a následne v prípade sneženia, alebo hroziacej poľadovice
vykoná MP odhŕňanie, príp. posyp podľa priorít zimného operačného plánu. Ceny jednotlivých
výkonov sú uvedené v zmluve.

K doleuvedenej záležitosti môžem povedať len to, že je značne skreslená z viacerých dôvodov. MP
podľa zmluvy nemôže zabezpečovať vysúťažené služby cez subdodávateľov, bolo by to porušením
zmluvy. To, že ich cez subdodávateľov vykonáva a niekomu sa na nich niekedy vyhovára je ich
záležitosť, zo strany Mesta máme jediného partnera a tým je MP. Odhrnutie snehu, ako aj s tým
súvisiace „zavalenie“ posledných garáží Mesto u nikoho neobjednalo a nevieme kto uvedené
spôsobil. Napriek tomu ihneď v deň (28.1 a nie 31.1) ako ma navštívil majiteľ garáže som u MP
objednal odvoz danej snehovej kopy, ktorý bol v ten deň ešte zrealizovaný, o čom svedčí v prílohe
priložený súpis prác. Občan sa následne neozval, takže predpokladám, že bol s promptným
riešením jeho problému spokojný.
- požaduje zasielanie tlačového monitoringu mesta Trenčín všetkým poslancom.
Stanovisko KP: Požiadavke pána poslanca Babiča vyhovieme a od 27.2.2013 budeme zasielať
monitoring mediálnych výstupov všetkým poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.
JUDr.Kováčik – urgoval požiadavku z 02.04.2012 p. Bičanovskej zo Šafarikovej ul, ktorá žiadala
riešiť zdevastované parkovacie plochy a posuv múru nad garážami. Požaduje prizvanie poslancov
k obhliadke tohto miesta. Stanovisko UIS: S p. Bičanovskou prebehlo 1 marca stretnutie za účasti
vedúceho ÚIS, správcu miestnych komunikácií, p. poslanca Kováčika a zástupcov Mariusa
Pedersena – zmluvného partnera vykonávajúceho pre mesto opravy komunikácií.
Zo stretnutia vyplynulo uvedené:
- lokálne opravy komunikácie pri garážach by v danom prípade priniesli žiaden, príp.
minimálny úžitok
- komunikácia vyžaduje súvislú opravu vrátane kvalitného lôžka
- momentálna finančná situácia Mestu neumožňuje jej realizáciu
- táto investičná akcia bude zaradená do požiadaviek na rozpočet budúceho roka, príp.
ďalších rokov
Ing. Gašparovič – žiada vyvesiť do vývesiek na Juhu informácie o vývoze nadrozmerného odpadu
z INFO. Požiadavka splnená garantom VMČ Juh.
- žiada prípravu kolmého parkovania na Halalovke. Stanovisko ÚSŽPDaI: Nie je
charakterizované, kde na Východnej ulici je potrebné realizovať vodorovné značenie. Na Východnej
ulici Mesto Trenčín eviduje projektovú dokumentáciu na vyznačenie parkovacích miest nad
garážami pri bytovom dome č. 2336 a 2884. Daný projekt je odsúhlasený dopravným
inšpektorátom a je naň vydané cestným správnym orgánom Určenie dopravného značenia .
V prípade vyznačenia státia na ulici Východná pod Základnou školou je potrebné dať vypracovať
projektovú dokumentáciu, ktorú treba zaradiť do rozpočtu mesta Trenčín. Je potrebné spresniť,
kde chcete aby bolo zrealizované dopravné značenie.
- zrealizovať vodorovné dopravné značenie parkovania na Východnej ul.
Stanovisko ÚIS: ÚIS zabezpečuje obnovu jestvujúcich vodorovných dopravných značení ako aj
nových na základe vydaného určenia použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
vydaného cestným správnym orgánom. Pokiaľ takéto značenie už bolo na ul. Východnej, tak bude
obnovené v priebehu tohto roka.

K bodu 3. – nové požiadavky poslancov a občanov:
Ing. Gašparovič – prečítal písomnú požiadavku Služieb pre bývanie ohľadom vybudovania nového
detského ihriska v lokalite okolo novovybudovaných obytných domov na Liptovskej ul. 1A a 1B
Žiadosť bola postúpená ÚSŽPDaI, ktorý sa k nej písomne vyjadrí.
- vyzýval majiteľov, ktorí sú zodpovední za pozemky v okolí 3 vybudovaných
domov na Východnej ul. (oproti ZŠ Východná ) za udržiavanie starostlivosti o zeleň a čistotu
ÚŽPDaI
p. Kollárová - požaduje orez stromov na Západnej ul. za SLSP ( podá žiadosť písomne )
- požaduje opravu chodníka okolo SLSP na Juhu UIS

p. Pfifl - žiada opravu zničeného chodníka na ul. M. Bela 12, 14 UIS
- pýta sa ohľadom vodorovného dopravného značenia na ul. M. Bela na termín úplneho
dokončenia na celej tejto ulici UIS
- chce vedieť kedy bude vybudovaný chodník alebo zóna pre chodcov na Východnej ul.
hneď za križovatkou z ul. gen. Svobodu ÚSŽPDaI
Občania z bytového domu na ul. Liptovskej 1A a 1B – sa sťažovali na neprispôsobivých občanov,
ktorí sa zhromažďujú pod ich oknami, znečisťujú tam okolie, pijú tam alkohol, sú hluční a zakladajú
tam oheň
Ing. Kováčik- MsP - im odpovedal, že hliadky MsP o tomto probléme vedia, vykonávajú tam
výjazdy, ale nemôžu vykonávať žiadne zásahy nad rámec zákona. Vždy keď občania sú svedkom
rušenia nočného kľudu musia kontaktovať MsP na č. 158, 159
Ing. Gašparovič – vyslovil podnet, aby sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo týmto problémom, ktorý
je vo všetkých častiach mesta. Poslanci budú apelovať na primátora, aby prostredníctvom ZMOSu
sa NR SR zaoberala novelizáciou priestupkového zákona.
p. Solín - chce vedieť aká bola situácia v okolí kotolne na biomasu v noci z 25. na 26. februára
2013, nakoľko nebolo možné ani otvoriť okná na bytoch, lebo všade sa šíril kyslý dym a zápach.
ÚSŽPDaI
p. Hartmann – žiada čistenie mesta od zimného posypu UIS
p. Babič – žiada osadenie dopravnej značky povolená rýchlosť 20 km na Južnej ul. ÚSŽPDaI
- žiada o informáciu, či bola na križovatke ul. Liptovskej a Južnej zmena dopravného
značenia, nakoľko tam zostali hliníkové tyče ako zvyšky po dopravných značkách ÚSŽPDaI
- žiada zákaz parkovania na konci Južnej ul. tak, aby bola umožnená mobilita obslužných
vozidiel a vývozu komunálneho odpadu ÚSŽPDaI
JUDr. Kováčik – požaduje informáciu ohľadom vysypaného piesku na tráve na otoči Liptovskej ul.
pri predajni Zdroj VOPO, ktorý zaberá verejnú zeleň ÚSŽPDaI

Poslanci sa zaoberali návrhom harmonogramu jarného upratovania, ktorý odporučili bez
pripomienok.

Na záver Ing. Gašparovič poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
V Trenčíne 04.03.2013

Ing. Peter Gašparovič
Predseda VMČ Juh

