Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa
06.02.2012 v Kultúrnom stredisku na Juhu

Prítomní poslanci:
Ing. Peter Gašparovič, JUDr. Milan Kováčik, Patrik Žák, Eduard Hartmann, Ján Babič,

Neprítomní poslanci:
MUDr. Stanislav Pastva- ospravedlnený, Branislav Zubričaňák
Prítomní:
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
Hostia:
Ing. Benjamín Lisáček – vedúci útvaru interných služieb
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. Požiadavky poslancov a občanov
4. Rôzne a diskusia

K bodu 2. – odpovede na požiadavky poslancov a občanov:
p. Kováčik – urgoval vodorovné a zvislé dopravné značenie na ul. Gen. Svobodu – UIS
Všetky rozhodnutia, ktoré ohľadom DZ vydal cestný správny orgán boli objednané u nášho
zmluvného partnera. Čo sa týka vodorovného DZ je potrebné brať do úvahy, že na ich realizáciu sú
potrebné vhodné klimatické podmienky, ktoré v týchto mesiacoch nie sú.
p. Mokráňová – urgovala svoju žiadosť zo dňa 17.1.2011 ohľadom výrubu stromu na ul. Mateja
Bela 49 – UIS
Rozhodnutie je už vydané, výrub by mal byť zaradený v tomto výrubovom období do 30.3.2012
p. Pfifl – požaduje zabezpečiť osvetlenie okolo KS na Juhu – UIS
V súčasnosti vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov nie je plánovaná žiadna nová
výstavba verejného osvetlenia v Trenčíne.
- poukázal na spadnutý strom na plote pri garážach na ul. Mateja Bela 2460 a suchý strom na ul
Mateja Bela 18-20 – UIS
Momentálne je obdobie vegetačného pokoja. Komplexné a správne posúdenie stavu dreviny sa
môže vykonať v období vegetácie. Evidujeme Vaše upozornenie na suchý strom a vykonáme jeho
obhliadku ako v tomto období, tak najmä po začatí vegetačného obdobia a problém doriešime. Ak
by bol suchý, bude navrhnutý na výrub zrýchleným konaním. Zlomený strom pôjdeme obhliadnuť
a zabezpečíme jeho zlikvidovanie.

- urgoval vyčistenie upchatých kanálových vpustí na Východnej ulici – UIS
Čistenie bolo realizované v XI./2011. Ďalšie bude po zimnom období, kedy budeme zametať
posypový materiál po zimnej údržbe.

K bodu 3. – požiadavky poslancov a občanov:
p. Hartmann – poukázal na znečisťovanie ovzdušia a prostredia kotolňou na Juhu (nečistota na
balkónoch, aj na zemi ) USŽPaD
p. Poláčik – požaduje vysekania kríkov v okolí bloku Halalovka 2399 a obnovu vodorovného
dopravného značenia na Halalovke UIS
- pýta sa na majiteľa územia plánovaných garážových boxov, kde v súčasnosti
prespávajú bezdomovci
Ing. Kováčik – MsP – reagoval na otázku, že ide o súkromný pozemok, ktorý je momentálne
uzamknutý 2 zámkami a stále kontrolovaný MsP
p. Ruman – požaduje MsP o súčinnosť pri riešení rušenia nočného kľudu v skorých ranných
hodinách v okolí Halalovky 44 - MsP
Ing. Gašparovič – reagoval na požiadavku a vyzval všetkých prítomných, aby pri podobných
situáciách sa vždy obrátili na Mestskú políciu
p. Zapalačová - zaujímala sa o hospodárenie Mesta Trenčín, pýta sa na počet trestných oznámení
na neznámeho páchateľa za nehospodárne nakladanie s majetkom Mesta – kancelária primátora
- pýta sa na dátum schválenia Územného plánu Mesta Trenčín – UHA
p. Bago – pýta sa na prideľovanie a odoberanie značiek ZŤP( napr. pri úmrtí ), chce vedieť počet
vydaných povolení pre ZŤP na parkovanie – USŽPaD
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 – UIS
Ing. Lisáček – reagoval na otázku a informoval o náhradnej výsadbe jednotlivých lokalít, ktorá bude
uskutočňovaná podľa uváženia útvaru ŽP
p. Sokolík – položil otázku aký je predpoklad výstavby priestoru medzi Východnou a Halalovkou,
kde bolo plánované detské ihrisko
Ing. Lisáček – odpovedal, že vzhľadom na reštriktívny rozpočet Mesta nie sú v pláne žiadne
investičné akcie tohto charakteru. V pláne sú opravy existujúcich detských ihrísk a výmena
mobiliáru. Informoval prítomných o poškodení trávnika v priestore nad Južankou. Spoločnosť, ktorá
poškodenie spôsobila sa zaviazala k jej odstráneniu v jarných mesiacoch.
Na záver Ing. Gašparovič poďakoval prítomným za účasť.
Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
V Trenčíne 06.02.2012

Ing. Peter Gašparovič
Predseda VMČ Juh

