Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa
04.11.2013 v kultúrnom stredisku 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 a občania podľa prezenčnej listiny
Na úvod JUDr. Kováčik poverený predsedom 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 občanov a poslancov
Diskusia a záver

K bodu 2. – odpovede na požiadavky občanov a poslancov:
p. Hartmann – opraviť havarijný stav strechy MŠ Šafarikova ÚSŽPDaI
- vyriešiť bytovú situáciu pre manželku bývalého školníka Novomeského ZŠ ( školník
zomrel a je potrebné uvoľniť služobný byt pre nového školníka) Stanovisko ÚSV: Dňa 21.05.2013
sa p. Julianna Lešková obrátila na Mestský úrad v Trenčíne so žiadosťou o prenájom 2 – izbového
bytu. Ako dôvod uviedla, že 3-izbový byt, v ktorom momentálne býva bol pridelený manželovi
Jurajovi Leškovi, ktorý zomrel 12.05.2013. Byt bol do 31.8.1994 služobným školským bytom, od
1.9.1994 sa stal nájomným bytom.
V júni 2013 bolo ÚSV nahlásenie voľného 1-izbového bytu na ul. Východná 6690/33 o výmere
29,45 m2, a bolo v záujme ÚSV vzniknutú situáciu operatívne riešiť. Predmetný byt však dcéra p.
Leškovej - p. Horňáková pri telefonickom rozhovore dňa 14.06.2013 odmietla a uviedla, že p.
Lešková nemá záujem byť zaradená do výberu žiadateľov na rokovanie Komisie sociálnych vecí
a verejného poriadku, konaného dňa 17.07.2013 z dôvodu, že predmetný byt je pre ňu malý
a nemala by si kam nasťahovať nábytok.
Dňa 07.10.2013 bola dcéra p. Leškovej - p. Horňáková telefonicky opäť oslovená pracovníčkou ÚSV
a bola informovaná o ďalšom uvoľnenom 1-izbovom byte na ul. Východná 6690/31 o výmere 39,95
m2 , ktorý opäť odmietla s odôvodnením, že 1-izbový byt je pre p. Leškovú malý. Následne bola p.
Horňáková i s p. Leškovou predvolané na ÚSV. Dňa 14.10.2013 sa p. Lešková i jej dcéra p.
Horňáková dostavili na ÚSV, kde boli dotazované, či má p. Lešková záujem o zaradenie do Komisie
sociálnych vecí na výber žiadateľov o uvoľnený 1-izbový nájomný byt. P. Lešková bola upozornená,
že byt je síce klasifikovaný ako 1-izbový, ale výmerou spĺňa parametre 2-izbového a všetky ostatné
2-izbové nájomné byty na ul. Východná Trenčín majú výmeru okolo 40 m2. P. Lešková uviedla, že
by uvoľnený byt chcela vidieť, a bolo dohodnutá obhliadka s terajším nájomcom p. Adrianou
Koukalovou, ktorá v predmetnom byte ešte býva.

Dňa 15.10.2013 sa p. Lešková dostavila na ÚSV a uviedla, že predmetný byt si bola obhliadnuť
a o byt nemá záujem zo zdravotných dôvodov – z dôvodu nevyhovujúcej lokality – zlé autobusové
spojenie, ďaleko autobusová zástavka, lekár a potraviny až v OC Južanka. Predmetný byt na ul.
Východná teda p. Lešková odmietla a uviedla, že nemá záujem byť zaradená do výberu žiadateľov
na rokovanie Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku, ktoré sa konalo dňa 16.10.2013.
Zároveň bola p. Lešková informovaná o aktuálnej nepriaznivej bytovej situácii v Meste Trenčín
a bola upozornená, že termín riešenia jej žiadosti o prenájom 2 – izbového bytu nie je možné
časovo vymedziť vzhľadom k tomu, že všetky ostatné byty, ktoré Mesto Trenčín prenajíma sú
aktuálne obsadené a ÚSV nemá informáciu o tom, kedy sa ďalší byt uvoľní, môže to byť otázkou i
niekoľkých rokov.
KSVaVP Uznesením č.169 odporučila postúpiť riešenie situácie v školníckom byte na ZŠ
Novomeského útvaru majetku mesta.
- doriešiť nekontrolovateľné vyhadzovanie a hromadenie nadrozmerného odpadu na
Juhu. Stanovisko ÚSŽPDaI: Zber a vykladanie nadrozmerného odpadu upravuje Všeobecne
záväzné nariadenie č. 4/2004 o odpadoch, ktoré jednoznačne stanovuje termíny zberu
nadrozmerného odpadu a podmienky, za ktorých je možné nadrozmerný odpad vyložiť. Každý kto
nedodrží ustanovenia tohto VZN, dopúšťa sa priestupku, a v takom prípade treba kontaktovať
Mestskú políciu.
p. Žák – opraviť vývesku na Novomeského ul. Stanovisko MHSL: MHSL vykoná obhliadku
a následnú opravu.
p. Sapáček – vyriešiť nový priechod pre chodcov na Šafarikovej ul. – nepriepustnosť cesty
a možnosť nebezpečenstva a úrazov. Stanovisko ÚSŽPDaI: ÚSŽPDaI eviduje žiadosť od
spoločnosti, ktorá zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu. Z dôvodu státia vozidiel v križovatke na
ul. Šafárikova v mieste nad garážami vozidlá nemôžu uskutočniť vývoz odpadu, pretože nie je
možné prejsť cez zaparkované autá. V danej križovatke evidujeme aj podnety chodcov, ktorí
nemôžu prejsť na chodník ku Materskej škole z dôvodu parkovania vozidiel.
V križovatke ul. Šafárikova má vozovka šírku 7,0m. Vozidlá, ktoré parkujú v danej križovatke sa
dopúšťajú viacerých priestupkov : (1) Vodič nesmie zastaviť a stáť na križovatke a vo vzdialenosti
kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky,(2) pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný
pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy. (3) Pri státí vodič vozidla nesmie obmedziť pohyb
chodcov ani cyklistov.
Nakoľko vozidlá v danej križovatke stoja popri chodníku pozdĺžne a na druhej strane vozovky stoja
šikmo, nie je umožnený prejazd vozidiel nielen odvozu komunálneho odpadu, ale aj záchranným
zložkám (napr. Hasiči), taktiež vozidlá bránia bezpečnému pohybu chodcov navrhujeme v mieste
križovatky umiestniť dopravné značenie zákaz státia.
- doriešiť nové možnosti parkovania a upraviť dopravné riešenie na križovatke
Šafarikovej ul. a Liptovskej ul. Stanovisko ÚSŽPDaI: Po obhliadke danej križovatky
a prekonzultovaní s dopravným inšpektorátom bola úprava križovatky ul. Šafárikova a Liptovská
navrhnutá na zaradenie do investičných akcií Mesta Trenčín na r. 2014.
p. Pisca – opraviť nevyhovujúci stav schodov pred bytovkou Východná ul. č. 6968 26B Stanovisko
ÚIS: na uvedenom mieste bola vykonaná tvaromiestna obhliadka schodov ul. Halalovka č. 26A a
26B. Zo schodov je miestami opadnutá omietka avšak stav schodov je bezpečný a momentálne na
nich nehrozí úraz. Oprava schodov bola zaradená do zoznamu opráv MK a schodov pre budúci rok.
- umiestniť odpadový kôš na exkrementy na konci ul. Halalovka. Stanovisko ÚSŽPDaI:
Na sídlisku Juh máme rozmiestnených 19 ks nádob na psie exkrementy. Tiež je tam
rozmiestnených aj kopec kastlíkov či nádob na komunálny odpad, do ktorých je možné vyhodiť psie
exkrementy. Požiadavku občana preveríme ešte priamo v teréne, a ak bude požiadavka
opodstatnená, osadíme ďalší kastlík na psie exkrementy.
- zaoberať sa účelovým použitím finančných prostriedkov, ktoré má mesto ako príjem do
rozpočtu výberom daní za psov ( napr. nákupom vysávačov na exkrementy), prípadne prijatie
represívnych opatrení pre nedisciplínovaných majiteľov psov MsZ
- opraviť výtlk – jamu na ceste na Východnej ul. č. 6968. Stanovisko ÚIS: Zaradené do
zoznamu opráv MK

p. Piffl – orezať stromy na Východnej ul. v zákrute ku kostolu – pravá strana. Stanovisko ÚIS:
Stromy budú obhliadnuté a v prípade potreby bude orez obratom objednaný u dodávateľskej
spoločnosti.
- možnosť využitia chodníka od kruhového objazdu pri COOP Jednota po Východnú ul.
súčasne pre chodcov aj cyklistov. Ing. Tichá reagovala na dotaz a vysvetlila dodržiavanie presne
určených parametrov, ktoré znemožňujú využitie chodníka pre chodcov a súčasne pre cyklistov
- využiť možnosť obnovy priechodu pre chodcov, ktorý bol na ul. Svobodu pod Južankou (
križovatka s ul. M. Bela) Stanovisko ÚSŽPDaI: Priechod pre chodcov na ul. M. Bela nie je možné
vyznačiť. Šírka komunikácie v mieste navrhovaného priechodu pre chodcov má 21m, to znamená,
že miesto priechodu by muselo byť upravené deliacim ostrovčekom a doplnené stožiarom
verejného osvetlenia.
- chce vedieť, či sú preberané opravy schodov a chodníkov správcom MK. Stanovisko
ÚIS: Súčasná oprava schodov je financovaná z kapitálových výdajov, dozor nad realizáciou
zabezpečuje odborný pracovník z ÚSŽPDI. Po ukončení opráv schodov budú tieto odovzdané do
správy správcovi pre MK.
- navrhnúť priechod pre chodcov na ul. gen. Svobodu v mieste schodov do Južanky.
Stanovisko ÚSŽPDaI: V mieste navrhovaného priechodu pre chodcov sa v súčasnej dobe
nachádzajú na obidvoch stranách vozovky parkovacie miesta. Z dôvodu umiestnenia priechodu by
sa museli zrušiť 4 parkovacie miesta. Návrh priechodu bol prekonzultovaný na dopravnom
inšpektoráte. V blízkosti navrhovaného priechodu sa nachádza vo vzdialenosti 23 m jestvujúci
osvetlený priechod pre chodcov. Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky by bolo neefektívne
umiestňovať priechody pre chodcov v takej blízkej vzdialenosti.

K bodu 3. – nové požiadavky občanov a poslancov:
MUDr. Pastva – chce vedieť, či boli dodržané všetky požiadavky pri rekonštrukcii schodov na Juhu,
nakoľko na schodoch pred Južankou nie sú kolaje pre kočíky ÚIS
- možnosť označenia chodníkov v parku pod Juhom 1 dopravnou značkou pre
bicykle aj pre chodcov ÚSŽPDaI
JUDR. Kováčik – odpovede ÚIS na požiadavky občanov je potrebné presne upresňovať kedy bola,
alebo bude požiadavka realizovaná ÚIS
- vybudovať aspoň 1 ks verejného osvetlenia vľavo za KS Aktivity ÚSŽPDaI
p. Amrichová – opraviť rozbitú MK na Západnej ul. a vybudovať riadny chodník pre chodcov ÚIS
p. Sedláčková – orezať zlomený konár lipy a brezu zasahujúcu do chodníka na Západnej ul. nad
SLSP ÚIS
- zvýšiť hliadky MsP pri kontrole parku pod Juhom pod bytovkou Panoráma MsP
- opraviť chodník nad SLSP vedľa steny garáží ÚIS
p. Hartmann - vykonať súvislú opravu ul. Svobodu od križovatky Saratovská až po kruhový objazd
pri COOP Jednota ÚIS
p. Žák – sfunkčniť vývesku, ktorá sa nachádza na Západnej ul. pri obchode Zdroj Vopo MHSL

Na záver predseda Ing. Gašparovič poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
V Trenčíne 04.11.2013

Ing. Peter Gašparovič
Predseda VMČ Juh

