Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa
05.03.2012 v Kultúrnom stredisku na Juhu

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

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

Program VMČ Juh:
1. Otvorenie
2. Odpovede na požiadavky poslancov a občanov
3. Prerokovanie materiálov predkladaných ÚMM a MHSL m.r.o.
4. Požiadavky poslancov a občanov
5. Rôzne a diskusia

K bodu 2. – odpovede na požiadavky poslancov a občanov:
Predseda VMČ odprezentoval stanoviská kompetentných pracovníkov na jednotlivé požiadavky
občanov a poslancov:
p. Hartmann – poukázal na znečisťovanie ovzdušia a prostredia kotolňou na Juhu (nečistota na
balkónoch, aj na zemi ) - Stanovisko USŽPaDaI: Povolenie na uvedenie zdroja znečistenia ovzdušia
/ kotolňa na Liptovskej ul./ do prevádzky vydával Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne,
nakoľko je to stredný zdroj znečistenia ovzdušia. Kontroly či prevádzkovateľ dodržiava podmienky
rozhodnutia vykonáva obvodný úrad a taktiež kontroluje výsledky meraní. Mesto všetky sťažnosti
a podnety na znečisťovanie ovzdušia týkajúce sa kotolne na Liptovskej ul. postúpilo Obvodnému
úradu životného prostredia v Trenčíne. Zároveň mesto požiadalo o vykonanie kontroly tejto
prevádzky. Nakoľko posledná kontrola sa uskutočnila dňa 9. 2. 2012 a záznam z kontroly nám
zaslaný nebol požiadame Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne o informácie.
p. Poláčik – požaduje vysekania kríkov v okolí bloku Halalovka 2399 a obnovu vodorovného
dopravného značenia na Halalovke - Stanovisko UIS: V prípade vysekania kríkov musia občania
podať žiadosť o výrub predmetných drevín, súčasťou ktorej bude aj podpisová listina s vyjadrením
sa obyvateľov obytného domu 2399 k žiadanému výrubu. Na základe žiadosti sa vykoná obhliadka
a posúdi sa stav porastu a nutnosť výrubu, príp. úpravy orezom. Pre realizáciu výrubu je
potrebné Rozhodnutie ÚSŽPDI. Bez neho sa žiadne výruby ani výseky nesmú realizovať. Obnova

vodorovného dopravného značenia sa bude realizovať až na to budú vhodné klimatické podmienky,
predpoklad je cca od druhej polovice mája

p. Zapalačová - zaujímala sa o hospodárenie Mesta Trenčín, pýta sa na počet trestných oznámení
na neznámeho páchateľa za nehospodárne nakladanie s majetkom Mesta.- Stanovisko kancelárie
primátora: Mesto Trenčín eviduje jedno trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za
nehospodárne nakladanie s majetkom mesta, ktoré podal primátor mesta.
- pýta sa na dátum schválenia Územného plánu Mesta Trenčín - Stanovisko ÚHA:
schvaľovanie je na programe MsZ na 19.4.2012

p. Bago – pýta sa na prideľovanie a odoberanie značiek ZŤP( napr. pri úmrtí ), chce vedieť počet
vydaných povolení pre ZŤP na parkovanie - Stanovisko USŽPaDaI: Vyhradenie parkovacieho
miesta sa povoľuje na základe žiadosti o povolenie vyhradenia parkovacieho miesta a určenia
trvalého dopravného značenia na území mesta. Dopravný referent telefonicky skontaktuje žiadateľa
a dohodne sa s ním na umiestnení parkovacieho miesta. Dané parkovacie miesto referent zakreslí
a postúpi na Okresný dopravný inšpektorát ORPZ SR. Po schválení žiadosti na dopravnom
inšpektoráte, cestný správny orgán vydá povolenie vyhradenia parkovacieho miesta a určenie
trvalého dopravného značenia. Každé vyhradené parkovacie miesto musí byť označené vodorovným
a zvislým dopravným značením s uvedením ŠPZ vozidla, alebo parkovacieho preukazu. Parkovacie
miesta sa vyhradzujú iba na parkoviskách, a to 7% z celkového počtu parkovacích miest
parkoviska sa môže vyhradiť pre občanov s ŤZP a 10% pre ostatných občanov.
Mesto Trenčín eviduje cca 140 parkovacích miest pre občanov s ŤZP. Dopravné značenie si žiadateľ
realizuje na svoje náklady.
V prípade, že pominú dôvody pre vyhradenie parkovacieho miesta zo strany žiadateľa, je tento
povinný v lehote do 15 dní odo dňa, kedy pominuli dôvody, vyhradené miesto uviesť do pôvodného
stavu, tzn. odstrániť zvislé i vodorovné dopravné značenie na vlastné náklady, zápisnične ho
odovzdať správcovi komunikácie a upovedomiť o tom povoľujúci správny orgán.
V prípade, že pominú dôvody pre vyhradenie parkovacích miest zo strany žiadateľa, ktorý nie je
ŤZP je tento povinný požiadať Mesto Trenčín o zrušenie povolenia vyhradeného parkovacieho
miesta, ktoré opätovne musí byť schválené Okresným dopravným inšpektorátom a cestný správny
orgán vydá Rozhodnutie o zrušení parkovacieho miesta na základe ktorého žiadateľ na vlastné
náklady dopravné značenie odstráni.

p. Cibáková – chce vedieť, či je plánovaná oprava schodov z ulice Halašu medzi „Čínskym múrom“
a garážami a či je plánovaná výsadba kríkov v svahu, kde hrozí zosuv pôdy na ul. Halašu 14 –
Stanovisko UIS: Na základe obhliadky správca zelene podal stanovisko: náhradná výsadba problém
zosuvu celkovo nevyrieši, napriek tomu sa pokúsime v uvedenej lokalite výsadbu v menšej miere
zrealizovať.
Požadovaná oprava schodov nie je plánovaná. Pokiaľ by v druhom polroku – pri prípadnej zmene
rozpočtu došlo k navýšeniu finančných prostriedkov, tak by sa schody dali opraviť.

K bodu 3. – prerokovanie materiálov predkladaných ÚMM a MHSL m.r.o.:
1. Prenájom reklamnej plochy nad vchodom CO krytu za účelom umiestnenia 2 ks reklám pre
A.R.M. TOP SERVIS, s.r.o. na dobu neurčitú od 1.5.2012 za ročný nájom 500,- EUR za
definovaných špecifických podmienok. Z 3 prítomných poslancov boli 3 za.
2. Žiadosť spoločnosti DUO CREATIVE, s.r.o. o predĺženie nájomnej zmluvy – prenájom pozemku za
účelom umiestnenia 2 ks navádzajúcich panelov na ul. Gen. Svobodu. Z 3 prítomných poslancov
boli 3 za.

3. Žiadosti občanov o prenájom garážových boxov v priestoroch CO krytov na ul. Saratovskej ( 3
záujemci ) a na ul. gen. Svobodu ( 2 záujemci ). Z 3 prítomných poslancov boli 3 za.

K bodu 4. – požiadavky občanov a poslancov:
p. Gažíková – podala písomnú žiadosť o opravu nevyhovujúceho stavu MK pri schodoch do areálu
školy. UIS – postúpená písomná žiadosť
- poukázala na odpadkové nádoby umiestnené pred schodami pri bránke do školy,
ktoré sú premiestňované, odpadky z nich roznáša vietor do areálu školy a miesto na ne určené je
využívané ako parkovisko. ÚSŽPaDaI – postúpená písomná žiadosť
- požaduje vyriešenie prístupovej cesty k 3 novým panelákom pred školou, nakoľko
všetci prechádzajú cez areál školy. UIS
p. Mendel – požaduje vyriešiť nevhodné rozmiestnenie kontajnerov na ul. gen. Svobodu č. 7.
ÚSŽPaDaI
p.Búryová - z Jednoty dôchodcov opätovne požaduje miestnosť pre dôchodcov. JUDr. Kováčik
odporučil súčinnosť s útvarom KIS.
Ing. Gašparovič – tlmočil požiadavku poslanca Babiča, ktorý požaduje správu o riešení výrezov
a orezov na území Mesta a chce vedieť s kým má Mesto uzatvorenú zmluvu na tieto činnosti a za
akých podmienok. UIS
VMČ - požaduje rekonštrukciu nevyhovujúceho stavu schodov medzi garážami na Východnej ul.,
na konečnej zastávke MHD. UIS
Všetkých prítomných oboznámil so stanoviskom Ing. Lisáčka – vedúceho ÚIS, ohľadom havarijnej
situácie na Východnej ulici a kruhového objazdu pri COOP Jednota minulý týždeň v stredu. Táto
situácia bola spôsobená upchatými kanálmi pre vpuste do potoka, čo je v kompetencii Povodia
Váhu.

Na záver Ing. Gašparovič poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
V Trenčíne 05.03.2012

Ing. Peter Gašparovič
Predseda VMČ Juh

