Zápisnica
zo zasadnutia Výboru mestskej časti Juh
konaného dňa 4.10.2010 v Kultúrnom stredisku Juh Trenčín.

Prítomní:
Ing. Anton Boc
MUDr. Ľubomír Sámel
Ing. Dušan Gálik
p. Eduard Hartmann
p. Branislav Zubričaňák

Neprítomní:
Ing. Ján Bezák
MUDr. Stanislav Pastva

Hostia:
Bc. Ján Kováčik – MsP
Ing. Teker Gustáv
Program:
1. Otvorenie
2. Rôzne / prerokovanie žiadostí útvarov MsÚ, interpelácie, pripomienky
a žiadosti občanov/
3. Záver
1. MUDr. Ľ.Sámel /v zastúpení Ing. A.Boca/, privítal prítomných a otvoril
zasadnutie VMČ Juh.
2. Rôzne
Prerokovanie žiadostí MsÚ – ÚMM
Žiadame Vás o prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti Ing. Jiřího
Pohoriljaka s manž., Igora Murína, MUDr. Petra Kotlebu s manž., Jána Korienka,
MUDr. Svetozára Drobu s manž., Ing. Jozefa Košecu s manž., Ing. Juraja
Kohútku a Jozefa Meňherta s manž. o odkúpenie časti pozemku v k.ú. Trenčín (za
Ul. Južná), parc.č. 2315/10 (výmera bude upresnená GP) za účelom rozšírenia
zázemia rodinných domov, ktoré bude využité na rekreačné a záhradkárske účely
a zároveň zveľadí priestranstvo v okolí obytných budov.
Útvar životného prostredia a dopravy a útvar architektúry a územného
plánovania žiadosť odporučili dňa 19.07.2010.

1.

Hlasovanie

4 za

Prerokovanie žiadosti Ekonomického útvaru
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2004 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín Vám predkladáme na
prerokovanie žiadosť o povolenie prevádzkového času:
Názov prevádzkarne:
Šenk - kaviareň
adresa prevádzkarne:
Gen. Svobodu 3067, Trenčín
prevádzkovateľ:
Janka Jančíková – ARTEMIS, Halalovka 2393/28, Trenčín
navrhovaný prevádzkový čas:

pondelok až štvrtok od 10.00 hod. do 22.00 hod.
piatok
od 10.00 hod. do 24.00 hod.
sobota
od 08.00 hod. do 24.00 hod.
nedeľa
od 08.00 hod. do 22.00 hod.

Jedná sa o novo zriadenú prevádzku.
V prípade kladného stanoviska VMČ bude prevádzkový čas povolený skúšobne na
dobu dvoch mesiacov, v rámci ktorých bude sledované dodržiavanie podmienok
stanovených v povolení.
2.

Hlasovanie

4 za

Prerokovanie žiadosti MHaSL, m.r.o. Trenčín
Žiadame Vás o Vaše stanovisko k prenájmu garážových boxov v priestoroch CO
krytov.
Na základe vyhláseného zámeru organizácie v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po vyhodnotení cenových
ponúk boli vybraní záujemcovia:
Garáž na ul. Gen. Svobodu:
Juraj Kršák, Halalovka 29, 911 08 Trenčín
....................
v cene
42,- €/1
mesiac
Garáž na ul. Saratovskej Trenčín:
MUDr. Ľuboš Ševčík, Šmidkeho 2654/16, 911 08 Trenčín ..........
v cene 41,66 €/1
mesiac

Poslanci VMČ Juh berú informáciu na vedomie.
Prečítané odpovede útvarov MsÚ na otázky z predchádzajúcich VMČ.
-

Požiadavka na opravu schodov na Ul. M.Bela bola postúpená na ÚŽPD.

MUDr. Ľ.Sámel požaduje preveriť náklady na horeuvedené schodisko na UIS, stavba
môže byť realizovaná z jednoduchých materiálov, nemusí byť dlažba, stačia
betónové schody.
-

poslanci sa opätovne zaoberali neporiadkom pri kontajneroch, akým
spôsobom zainteresovať obyvateľov a správcov bytoviek, aby nekládli
veľkorozmerový odpad mimo termínu odvozu

-

MsP, Bc. Kováčik urobil obhliadku plôch na kontajnery s pracovníčkov ÚŽPD,
treba väčšiu propagáciu týchto termínov, kedy treba tento odpad vyložiť.

-

požiadať Trenčiansku televíziu, aby v rámci týždenníka spravila krátky film ako
sa má správne nakladať s veľkorozmerovým odpadom a ako nie a aké sú
sankcie

-

13.9. bol otvorený zberný dvor pod Juhom, takže obyvatelia sídliska Juh majú
možnosť blízkeho odvozu odpadu napr. stavebného a iného

Požiadavky a pripomienky obyvateľov sídliska Juh:
p. Pisca - má dojem, že na Východnú ul. chodí menej autobusových liniek ako by
bolo potrebné, treba rovnomernejšie prerozdeliť linky

3.

- prečo sa musí urobiť križovatka pri Kauflande ako svetelná, keď sa môže
realizovať aj jednoduchšie pomocou betónových obrubníkov
-

sú potrebné retardéry na Východnej ul., lepšie sú vyvýšené

- taxikárske nálepky sú polepené všade po meste na stĺpoch VO, zábradliach,
zastávkach, vchodových dverách atď. Nemôže to zakázať VZN o reklamách
a udelená vyššia pokuta ? Mal by sa tým zaoberať hlavný kontrolór mesta, je to
ničenie súkromného majetku.
Bc. Kováčik - riešili tieto nálepky pokutou ako priestupok. VZN o reklamách bolo
v MZ pozastavené.
p. Zubričaňák - sa informoval ako bol povolený prevádzkový čas u Bernarda.
MsP – v poslednom období neboli hlásené výjazdy k hostincu.
ZŠ Novomeského – riaditeľ školy požaduje opraviť tri schody do školy od Ul.
Šafáriková
p. Pisca - sa pýta, či nie je možné dopravné napojenie Východnej ul. pri podjazde
iným spôsobom
- keď sa zametá komunikácia a na okraji sú zaparkované autá nezametie
sa dôkladne, sú to vyhodené peniaze. Prečo sa dopredu nedá oznam - dopravné
značenie na zákaz státia, že sa bude komunikácia upratovať, nech tam autá
neparkujú.
občan – plánuje sa zjednosmernenie ul. Halalovka a kedy?
Ing. A. Boc – bolo to navrhnuté, preveríme na príslušnom útvare mesta.

Ing. A.Boc, predseda VMČ Juh poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie VMČ

Ing. Anton B O C
predseda VMČ Juh

Zapísala: Ing. arch. Vladimíra Ležatková, dňa 11.10.2010
4.

