Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa
06.10.2014 v KS AKTIVITY na Juhu
Prítomní poslanci:
Ing. Peter Gašparovič, JUDr. Milan Kováčik, MUDr. Stanislav Pastva, Patrik Žák, Eduard Hartmann,
Neprítomní poslanci:
Branislav Zubričaňák, Ján Babič
Prítomná:
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
Hostia:
Ing. Ján Kováčik – MsP Juh a občania podľa prezenčnej listiny
Program VMČ Juh:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Prerokovanie materiálov predkladaných ÚMM
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 ÚMM:
ÚMM žiada o vyjadrenie k prenájmu pozemkov v k.ú. Trenčín, C-KN parc. č. 2163/2 záhrady
o výmere 7246 m2, C-KN parc.č. 2166/4 záhrady o výmere 429 m2 a C-KN parc. č. 2166/5 záhrady
o výmere 88 m2, pre Slovenský zväz záhradkárov, ZO 15-02 „Bočkove sady“ Trenčín, za účelom
obhospodarovania pozemkov členmi záhradkárskej organizácie, na dobu určitú od 1.1.2015 do
31.12.2024, s výpovednou lehotou 1 rok, pričom nájomný vzťah možno vypovedať k 1. októbru
bežného roka. Dňa 14.8.2001 bola medzi Mestom Trenčín a predmetnou záhradkárskou osadou
uzatvorená Nájomná zmluva č. 5/2001 v znení dodatkov, za účelom legalizácie jestvujúcich
záhradiek v záhradkárskej osade. Dňa 22.2.2012 bola daná nájomcovi výpoveď z časti nájomnej
zmluvy z dôvodu realizácie investičnej akcie Mesta Trenčín „Rozšírenie hlavného mestského
cintorína – Trenčín Juh - 3 etapa. Po ukončení investičnej akcie bolo vypracované porealizačné
zameranie stavby a pozemky, ktoré neboli dotknuté výstavbou cintorína budú predmetom novej
nájomnej zmluvy. Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ v Trenčíne
a Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín dňa 24.9.2014 odporučil prenájom pozemkov v zmysle
žiadosti. VMČ Juh po prerokovaní túto žiadosť jednohlasne odporučil.

K bodu 3. – odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého VMČ:
p. Januška – požaduje spevniť plochu povrchu prepojenia chodníka zo Saratovskej smerom na
Partizánsku pri domoch p. Žilinčana a p. Prnu. Stanovisko ÚIS : požiadavku zaraďujeme do
zoznamu na rok 2015
MUDr. Pastva - problematiku max. povolenej rýchlosti 30 km na Východnej ul. navrhuje retardér,
nie klasický, ale zdvihnutie cesty. Stanovisko ÚSŽPDaI: V zmysle STN 73 6110 sa prvky
upokojenia dopravy (napr. spomaľovacie prahy) neodporúča realizovať v miestach trás MHD.

Nakoľko po ul. Východná sú vedené linky MHD USŽPDaI postúpi návrh na realizáciu spomaľovacích
prahov na Komisiu životného prostredia dopravy a investícií.
p. Nitschneider – na Západnej ul. blok 8 je 1 vpusť, je upchatá, vymýva cestu – treba pozrieť, či
vpusť nie je slepá, zistiť, kde je zavedený odpad. Stanovisko ÚIS : správca pre MK v súčinnosti
s TVS resp. TVK preverí stav zariadenia a zariadi ďalší postup
p. Piffl – žiada opraviť prepadajúci sa chodník na ul. M. Bela č. 24-26, opravu zábradlia na ul.
M.Bela č.22, chýba nájazd na schody na M. Bela č.18. Stanovisko ÚIS : požiadavka je zaradená
do zoznamu opráv v roku 2015
p. Žák – žiada vymeniť požiarom poškodenú striešku nad smetnými nádobami na Halalovke 32
a tiež dobudovať chýbajúci chodník na Halalovke 32.
Stanovisko ÚSŽPDaI: Akákoľvek
investičná akcia mesta, závisí od toho, či je schválená mestskými poslancami v rozpočte na
príslušný rozpočtový rok. ÚSŽPDaI zaradí tuto IA do návrhu IA na rok 2015. Stanovisko MHSL:
V minulosti túto činnosť MHSL vykonávalo, a organizácia mala k tomu vyčlenené finančné
prostriedky v rozpočte. V súčasnosti MHSL nedisponuje v rozpočte prostriedkami vyčlenenými na
túto činnosť. Pracovníci MHSL napriek tomu vykonajú osobnú obhliadku poškodených prístreškov
a zhodnotia mieru poškodenia, ako aj finančnú náročnosť. Podľa výsledku obhliadky sa rozhodne či
sa pristúpi k oprave, alebo táto oprava bude zaradená do budúcoročného rozpočtu.
p. Januška – žiada opraviť 3 prístrešky smetných nádob na ul. Západná. Stanovisko MHSL: je
totožné s odpoveďou pre p. Žáka.

K bodu 4. a 5. – nové požiadavky občanov a poslancov a diskusia:
p. Litvová – poukázala na preplnené parkovacie plochy na Kyjevskej ul. Vzhľadom na konajúce sa
akcie v KS Aktivity obyvatelia celej Kyjevskej ul. nemajú kde parkovať, a to ani vozidlo rýchlej
zdravotníckej pomoci nemalo kam zaparkovať. Navrhuje konanie takýchto väčších akcií preložiť do
KS Dlhé Hony. Nakoľko parkujúce vozidlá často poškodzujú autá obyvateľov priľahlých bytoviek
žiada o inštaláciu 1 ks kamery na tomto mieste. KP + MsP
p. Prokešová - žiada vyriešiť umiestnenie 12 kontajnerov na odpad. Navrhuje ich premiestnenie
k bočnej stene bytovky Kyjevská č.6 ÚSŽPDaI
- chce vedieť aká je koncepcia na prideľovanie práce ľuďom, ktorí pre mesto
vykonávajú verejnoprospešné práce ÚIS
p. Stančák – dôrazne žiada o informáciu ako pokračuje premiestnenie kotolne z Liptovskej ul.
Obyvateľom znepríjemňuje bývanie neznesiteľný zápach a špina. ÚSŽPDaI
p. Piffl – požaduje obnoviť vodorovné dopravné značenie na ul. M. Bela a preriediť stromy pod
celou cestou na tejto ulici ÚIS
p. Sapáček – dal podnet na prizvanie zástupcu Polície SR na každé rokovanie VMČ Juh a znovu
poukázal na nepovolené parkovanie na Šafarikovej ul.
Ing. Kováčik – reagoval na tento podnet a vysvetlil ako MsP disponuje malým počtom hliadok, ktoré
nestíhajú riešiť všetky priestupky
MUDr. Pastva – pridal sa k tejto diskusii s predstavou zvýšenia počtu členov MsP, ktoré má byť
predmetom rokovania budúceho novozvoleného MsZ
JUDr. Kováčik – žiada odstrániť vyschnutý smrek na konci garáží na ul. Svobodu ÚIS
p. Sapáček – žiada odstrániť vyvrátený strom v priestore od Južanky ku ZŠ Novomeského a pred
Šafarikovou č. 8 ÚIS
p. Žák – žiada vyčistiť priestor medzi trafostanicou a kotolňou na otoči Saratovskej ul. MHSL

Na záver Ing. Peter Gašparovič poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie.
Zapísala Bc. Dana Kušnierová
V Trenčíne 06.10.2014

Ing. Peter Gašparovič – predseda VMČ Juh

