Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa
04.06.2012 v Kultúrnom stredisku na Juhu

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

Na úvod Ing. Gašparovič, predseda VMČ Juh, privítal všetkých prítomných, hostí,
oboznámil prítomných s programom zasadnutia a otvoril zasadnutie výboru.

Program VMČ Juh:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Odpovede na požiadavky občanov z minulého zasadnutia VMČ
Požiadavky poslancov a občanov
Rôzne a diskusia

K bodu 2. – odpovede na požiadavky občanov z minulého zasadnutia VMČ:
p. Opát – požaduje opravu kritického stavu chodníkov a schodov vedúcich z ul. Gen. Svobodu
k Bazovského ul.
Stanovisko ÚIS: Všetky požiadavky na opravu miestnych komunikácií (cesty, chodníky, parkoviská a
pod.) či už z výborov mestských častí, od poslancov MsZ, občanov a pod. zaraďujeme do
zoznamu, ktorých opravu postupne realizujeme v rámci finančných možností v programovom
rozpočte Mesta Trenčín.
Súčasné finančné možnosti Mesta Trenčín schválené na túto činnosť sú obmedzené a pre tento
kalendárny rok už takmer vyčerpané. Z tohto dôvodu zabezpečujeme iba najnevyhnutnejšie opravy
a údržbu miestnych komunikácií a to podľa poradia dôležitosti tzn. mestské komunikácie po
ktorých vedú autobusové linky MHD a ďalšie dôležité zberné komunikácie v jednotlivých mestských
častiach, slúžiace k zásobovaniu obchodnej siete potravinovými článkami a k poskytnutiu prvej
pomoci.
p. Nekovancová – žiada o vyznačenie parkovacích pruhov na ul. Halašu, okolo sauny, pod
garážami. Momentálne vodiči živelne parkujú a neumožňujú voľný prejazd a zaparkovanie iným.
Stanovisko ÚIS: V týchto dňoch sme zahájili práce na obnove vodorovného dopravného značenia
na miestnych cestných komunikáciách v Trenčíne a to podľa poradia ich dôležitosti. Obnova
parkovacích pruhov bude realizovaná až po ukončený VDZ na hlavných cestách, aby sme v prvom
rade zabezpečili bezpečnú premávku na našich dopravných komunikáciách.
- vyslovila požiadavku, aby sídlisko Juh bolo kosené ako prvé v meste

Stanovisko ÚIS: Sídlisko Juh sa začalo kosiť spolu s ostatnými mestskými časťami začiatkom mája
a malo by byť dokosené do prvého júnového týždňa za predpokladu dobrého počasia
p. Babič – vyslovil nespokojnosť so spôsobom komunikácie a štýlom odpovedí z ÚIS. Odpovede na
požiadavky neobsahujú spôsob a termíny riešenia požiadaviek poslancov a občanov smerovaných
na ÚIS
Stanovisko ÚIS: Dôvod prečo odpovedáme ako odpovedáme som uviedol v hromadnom emaily na
všetkých poslancov. Všetka starostlivosť o zeleň a opravy a údržba komunikácií je závislá
od pridelených finančných prostriedkov. Máme jasne stanovené priority, ktoré musíme plniť
a medzi ne sa snažíme zakomponovať splnenie požiadaviek obyvateľov mesta. Žiaľ
bez financií sa skoro nič realizovať nedá a z toho mála čo máme pridelené môžeme v súčasnosti
riešiť iba havarijné situácie a základnú - minimálnu starostlivosť o zeleň.
Záverom sa ospravedlňujem za odpoveď správcu miestnych komunikácií na požiadavku p. poslanca
Hartmanna, týkajúcu sa žľabov a dodávateľa slamy. Táto odpoveď neprebehla mojou kontrolou.
Samozrejme, že vieme kto je dodávateľom – spoločnosť Biotrade, ktorá spadá pod Služby pre
bývanie a taktiež vieme, že je v kompetencii mestskej polície udeľovať pokuty za znečistenie
verejného priestranstva. Stotožňujem sa iba s jednou časťou odpovede, ktorou je, že nemáme
právne možnosti donútiť spoločnosť k tomu, aby čistila znečistené žľaby.

K bodu 4. – požiadavky občanov a poslancov:
p. Hartmann – požaduje výrub borovice na Východnej 2426, ktorá je naklonená a ohrozuje chodcov
- požaduje opravu nevyhovujúceho stavu chodníka – cesty za obchodom Mini Market
- požaduje opravu príjazdového chodníka na konci ul. M. Bela vedúceho na parkovisko
pri ihrisku na Halalovke UIS
p. Pisca – vyslovil nespokojnosť v mene obyvateľov Východnej 6968 ohľadom výstavby
veľkokapacitnej garáže na rozhraní ulíc Halalovka a Východná, poukázal na problém celkovej
dopravnej obslužnosti tejto zóny súvisiacej s nedostatkom parkovacích miest. Požaduje zistiť aký
bude tento projekt a umožniť občanom vstúpiť do územného konania. USŽPDaI
p. Ďuriš – žiada o osadenie dopravnej značky „ Pozor chodci !“ na chodníku pred obchodmi Mini
Market a Mäsiarstvo Hôrka, nakoľko prechádzajúce autá ohrozujú bezpečnosť chodcov
- žiada, aby „ostrovček“ za kaderníctvom Janka bol upravený na parkovacie miesta UIS
p. Polačik – požaduje overiť informáciu o tom, že mesto ide v lokalite ul. Halalovka budovať nové
garáže USŽPDaI
p. Brúsil – nakoľko na ul. Východná sa nenachádza žiadne detské ihrisko, pod domom 6968 je
nevyužitá plocha požaduje tento priestor zrovnať a zatrávniť UIS
- žiada o informáciu koľko prostriedkov v roku 2011 vybrala Prvá parkovacia spoločnosť
Trenčín za parkovanie a na aké účely ich použila PPS a.s. Trenčín
p. Boncová – požaduje vyriešiť resp. odstrániť betónovú plošinu na mieste, kde bola odstránená
predajňa Škrupinky, nakoľko na nej parkujú autá, ktoré ničia zeleň a niektorí vodiči na nej autá aj
umývajú UIS
- položila otázku, či by nebolo možné odstrániť altánok na detskom ihrisku medzi
domami na Liptovskej ul. Neprispôsobiví občania zneužívajú tento altánok, robia v jeho okolí
neporiadok a narúšajú kľud. UMM
p. Šabo – poukázal na neudržiavanie horného chodníka nad fitnescentrom Jarábek UIS
p. Babič – žiada vypracovať podmienky a pravidlá prevádzky verejných ohnísk USŽPDaI

Na záver Ing. Gašparovič poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
V Trenčíne 04.06.2012

Ing. Peter Gašparovič
Predseda VMČ Juh

