Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa
04.08.2014 na ZŠ Novomeského na Juhu
Prítomní poslanci:
Ing. Peter Gašparovič, JUDr. Milan Kováčik, MUDr. Stanislav Pastva, Patrik Žák, Eduard Hartmann,
Neprítomní poslanci:
Branislav Zubričaňák, Ján Babič - ospravedlnený
Prítomní:
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
Hostia:
Ing. Ján Kováčik – MsP Juh, JUDr. Šimon Cibulka - ÚP a občania podľa prezenčnej listiny
Program VMČ Juh:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Prerokovanie materiálov predkladaných ÚP
Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého zasadnutia
Nové požiadavky občanov a poslancov
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. – prerokovanie materiálov predkladaných ÚP
ÚP predložil VMČ Juh
návrh VZN č. 8/2014 O dodržiavaní čistoty a poriadku
a o podmienkach zvláštneho užívania verejných priestranstiev v meste Trenčín. VMČ Juh
jednomyseľne tento návrh odporučil bez pripomienok.

K bodu 3. – odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého VMČ:
p. Hartmann – formou výzvy k majiteľom pozemkov opäť žiada orezy stromov a kríkov na
Východnej ul. - oproti 3 bytovkám pri ZŠ Východná. Stanovisko ÚIS: Orez bude zrealizovaný za
pomoci MHSL,m.r.o. Nakoľko sa jedná o súkromné pozemky, bude vykonaný len orez konárov
nad komunikáciou. Orezy budú vykonané do konca júna 2014
p. Búryová – poukázala na vyvrátenú olivu po búrke v parku nad Južankou. Stanovisko ÚIS:
Drevina bude asanovaná dodávateľskou firmou pre údržbu verejnej zelene.
p. Vilím – na Liptovskej ul. zozadu žiada orezy orechov. Stanovisko ÚIS: Bude vykonaná
obhliadka, na základe ktorej sa zrealizuje potrebný zásah.
- na Šafarikovej č. 8 požaduje odstránenie 2 ks gaštanov. Stanovisko ÚIS: Je potrebné
podať oficiálnu žiadosť občanov o výrub na ÚIS s priloženou podpisovou listinou s vyjadrením sa
obyvateľov domu ku žiadanému výrubu. Na základe tejto žiadosti sa uskutoční obhliadka, posúdi sa
stav drevín a navrhne riešenie.

K bodu 4. a 5. – nové požiadavky občanov a poslancov a diskusia:

p. Hartmann – požaduje o informáciu ohľadom zimnej údržby chodníka okolo nového objektu na
Východnej ul. ÚIS
- žiada minimálne 1-krát v mesiaci čistiť rigoly na Východnej ul. ÚIS
- opätovne žiada orezy a výruby stromov pred ZŠ Východná pri 3 nových bytovkách ÚIS
p. Žák – opätovne žiada o informáciu ohľadom nacenenia rekonštrukcie kolmých schodov na
Halašu č. 1-3 ÚSŽPDaI
- požaduje umiestnenie dopravnej značky max. povolenej rýchlosti 30km na konci
Východnej ul. ÚSŽPDaI
- žiada umiestniť nový odpadkový kôš na Saratovskej ul. pri predajni CBA ÚSŽPDaI
- požaduje o umiestnenie zoznamu všetkých poslancov VMČ Juh a ich telefonických a
mailových kontaktov vo všetkých výveskách na Juhu garant VMČ Juh
- požaduje vynovenie lavičiek ( pokiaľ sú majetkom mesta) pri hostinci Slamák (vo svahu)
MHSL
- žiada naceniť prepadnutú cestu na Západnej č. 8 ÚSŽPDaI
- vo vnútrobloku Novomeského a Halašu na pieskoviskách je potrebná výmena piesku MHSL
Ing. Gašparovič – žiada dobudovať chodník a vyznačiť priechod pre chodcov na konci Východnej ul.
ÚSŽPDaI
JUDr. Kováčik – informoval prítomných a Ing. Búryovú ohľadom súčinnosti pri hľadaní priestorov
pre Jednotu dôchodcov.
VMČ Juh chce podporovať záujmy seniorov, avšak nakoľko sú
zazmluvnené prenájmy v celom KS Aktivity, nie je v súčasnej dobe možnosť poskytnúť im stály
prenájom niektorej miestnosti.
p. Vilím - žiada vyčistiť posledný kanál na Šafarikovej ul. ÚIS
- chce vedieť kedy sa začne s rekonštrukciou statickej dopravy na Šafarikovej ul. a žiada
prizvať Mgr. Forgáča na budúce zasadnutie VMČ Juh ÚSŽPDaI
- chce vedieť akým spôsobom bude mesto riešiť dlžníkov za poplatky KO, DzN a psov ÚP
p. Januška - poukázal na zdevastovaný chodník z Liptovskej ul. na Partizánsku ul. po prívalových
dažďoch a navrhol jeho vysypanie štrkom a pieskom ÚIS
p. Krušpán – poukázal na aroganciu a bezohľadnosť cyklistov, ktorí rýchlo jazdia po chodníkoch
a svojim správaním ohrozujú chodcov
Ing. Gašparovič – prisľúbil mu, že na rokovaní s Políciou SR dá podnet na pokutovanie takýchto
bicyklistov

Na záver Ing. Peter Gašparovič poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie.
Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
V Trenčíne 04.08.2014

Ing. Peter Gašparovič – predseda VMČ Juh

