Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa
07.04.2014 v KC Aktivity na Juhu
Prítomní poslanci:
Ing. Peter Gašparovič, JUDr. Milan Kováčik, MUDr. Stanislav Pastva, Ján Babič, Patrik Žák, Eduard
Hartmann,
Neprítomní poslanci:
Branislav Zubričaňák,
Prítomní:
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
Hostia:
Ing. Benjamín Lisáček – vedúci ÚIS, Ing. Ján Kováčik – MsP Juh a občania podľa prezenčnej listiny
Program VMČ Juh:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Prerokovanie materiálov predkladaných ÚSŽPDaI
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 ÚSŽPDaI
ÚSŽPDaI žiada o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy v zmysle VZNč. 1/2013 o podmienkach
zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta Trenčín pre žiadateľa Zdeňka Počtu Vinéria, Halalovka 2347/51, 911 08 Trenčín, prevádzka Vinéria, gen. Svobodu 1, Trenčín.
VMČ Juh túto žiadosť jednomyselne odporučil.

K bodu 3. – odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého VMČ:
Mgr. Gažíková –žiada o premiestnenie smetných nádob nad ZŠ Východná, ktoré bývajú preplnené
a zavadzajú v prístupovej ceste k zdravotnému stredisku. Stanovisko ÚSŽPDaI: Situáciu sme už
v minulosti niekoľkokrát riešili. Opäť sme urobili obhliadku uvedeného miesta a nádoby bohužiaľ
nie je kde inde presunúť. Presun o pár metrov vyššie, či nižšie, situáciu nevyrieši. Celá situácia je
však aj vizitkou občanov, ktorí tam žijú. Užívatelia nádob sú v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia č. 15/2013 o odpadoch povinní udržiavať v okolí zberných nádob čistotu a poriadok. Na
území mesta máme podobné stanovištia ako toto, a problémy s neporiadkom nemáme, nakoľko
užívatelia nádob sa starajú o čistotu na stanovišti a jeho bezprostrednom okolí. Problémom celej
situácie môže byť, aj zvýšený počet žiakov, ktorí chodia zo školy a nie vždy vyhodia odpad tam kam
patrí.
Ak máte konkrétny návrh, ako by sa mohla situácia vyriešiť, uvítame ho.
-opätovne žiada o úpravu zarasteného pozemku vedľa ZŠ formou výzvy k majiteľovi
pozemku. Stanovisko ÚSŽPDaI: Vlastník pozemku bude opätovne vyzvaný ÚSŽPDaI na úpravu
pozemku.
p. Šabo - chce vedieť, či spoločnosť vyvážajúca odpad zodpovedá aj za poriadok pod kontajnermi.
Stanovisko ÚSŽPDaI: Spoločnosť zabezpečujúca vývoz odpadu je povinná okamžite odstrániť

znečistenie z verejného priestranstva alebo stanovíšť zberných nádob, ktoré vzniklo bezprostredne
pri výsype týchto nádob alebo v dôsledku premiestňovania týchto nádob. Za čistotu a poriadok na
stanovišti a v okolí zberných nádob sú zodpovední užívatelia týchto nádob. Uvedené povinnosti sú
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2013 o odpadoch.
p. Grupáč - žiada orez stromu na Šafarikovej č. 20, nakoľko prekáža dopravnej značke „ Pozor
deti“ Stanovisko ÚIS: Strom bude orezaný tak, aby bola zabezpečená dostatočná viditeľnosť
danej značky.
p. Piffl – žiada o vyčistenie odtokových žľabov nad NS Južanka a dôslednú kontrolu vykonávaných
opráv na MK. Stanovisko ÚIS: Požiadavka je zaradená do zoznamu čistenia pre nasledujúce
obdobie.
p. Řádek – žiada o nové dopravné značenie na Východnej ul. – časť smerom ku križovatke s ul.
gen. Svobodu, za podjazdom. Na tomto úseku v ľavotočivej zákrute dostávajú aj opatrní vodiči
šmyk a zjavne ide o úsek s častou nehodovosťou, a preto by bolo vhodné osadenie dopravnej
značky upozorňujúcej na nebezpečenstvo šmyku. Stanovisko ÚSŽPDaI: USŽPDaI pripravil návrh
na odsúhlasenie dopravného značenia „Nebezpečenstvo šmyku na fluorescenčnom podklade“ pre
Okresný dopravný inšpektorát v Trenčín. V prípade súhlasného stanoviska, bude dopravné značenie
zrealizované.

K bodu 4. a 5. – nové požiadavky občanov a poslancov a diskusia:
p. Hartmann – žiada úpravu chodníka po rozkopávke na križovatke ul. M. Bela a gen. Svobodu
a orez konárov na Východnej ul. úsek po Halalovku
Ing. Lisáček – prisľúbil orezy a dočistenie danej lokality
p. Babič – opýtal sa kedy bude obnovená orientačná tabuľa na Brezinu
- žiada o úpravu WC a odstránenie plechovej búdy, ktorá je v jeho blízkosti na otoči gen.
Svobodu
- žiada pridať 1 ks VOK na Liptovskej ul. pre novej bytovke ÚSŽPDaI
Ing. Lisáček – informoval o výrobe tabule, ktorú má v kompetencii MHSL
- prisľúbil úpravu WC jeho ukotvením na spevnenej ploche
p. Žák – žiada opravu plota na ihrisku nad SLSP na Juhu a tiež opravu plota ne ihrisku medzi MŠ
Šmidkeho a Západnou ul. č. 3 MHSL
p. Hartmann – navrhol riešenie pre kontajnery nad ZŠ Východná ich premiestnením k prachárom
JUDr. Kováčik – informoval prítomných o rokovaní s Mgr. Forgáčom – vedúcim ÚSŽPDaI ohľadom
pripravovaných investičných akcií na Juhu:
- riešenie statickej dopravy na Šafarikovej ul. ( zmenami sa zvýši počet parkovacích
miest)
- križovatka ul. M. Bela a gen. Svobodu ( vodorovným značením, zúžením vozovky
by vybudovanie nebolo veľmi nákladné)
- riešenie statickej dopravy na ul. Halalovka ( systém značenia, spevnenie
trávnatého povrchu)
- pribudnú 2 ks VO za KS AKTIVITY
- v budúcnosti bude potrebné riešenie chodníka a cesty pred Domom sociálnych
služieb na Lavičkovej ul. ( riešenie parkovania atď.)
Mgr. Šašinková - opýtala sa na vybudovanie chodníka zo Saratovskej ul. na Partizánsku
p. Žák – odpovedal na otázku a informoval o prioritnejších investíciách na Juhu

Ing. Brezovský – z OZ Priateľov zvierat a prírody požaduje vyšší počet odpadových košov na psie
exkrementy na ul. Šafarikova, Bazovského, gen. Svobodu, M. Bela, Východná a Halalovka. Ďalej
žiada o preplatenie vakcín proti besnote, označenie chodníkov na Brezine značkami „ Zákaz vjazdu
motorkám a štvorkolkám“, určenie pohybu cyklistov a kontrolu verejných ohnísk. ÚSŽPDaI+MHSL
p. Babič - reagoval na tento podnet a žiada očíslovanie registrovaných ohnísk, nahlasovanie ich
použitia a následnú kontrolu dodržiavania čistoty a pod. MHSL
p. Šabo – žiada dlhšiu dobu na pristavenie VOK pri jarnom a jesennom upratovaní ÚSŽPDaI
p. Sapáček – požaduje o nahliadnutie do projektu investičných akcií na Šafarikovej ul. pred jeho
schválením MsZ
- žiada o prítomnosť zástupcu MsP na zasadnutiach občanov bytovky Šafarikova č. 8
vždy 1. stredu v mesiaci
- poukázal na nedisciplínované parkovanie na Šafarikovej a chce dôslednejšiu kontrolu
zo strany MsP ( MsP dáva technické blokovacie zariadenia za Masaryčkami a na Juhu nie)
Ing. Kováčik – MsP reaguje na podnety, maily a sťažnosti majiteľov pozemkov, a preto hliadkuje
v týchto zónach
Ing. Gašparovič – požaduje k budúcemu zasadnutiu VMČ Juh štatistiku riešenia dopravných
priestupkov a zakladania technických blokovacích zariadení na Juhu MsP Juh
Mgr. Vilím – dal podnet na cvičnú akciu poplašného požiaru v súčinnosti MsP, PZ SR a odborom
dopravy mesta smerom na Šafarikovu ul. a zároveň vyhodnotenie výjazdu
- žiada o výrub 2 suchých stromov na Šafarikovej č.2 (zozadu od ZŠ) ÚIS
p. Sapáček – poukázal na absenciu MsP pri kontrole vyparkovania áut z dôvodu čistenia MK na
Juhu
Ing. Kováčik – reagoval na vystúpenie a informoval, že vždy je zabezpečená spolupráca s firmou
Marius Pedersen a pri nedodržaní vyparkovania je následne kontaktovaná MsP
Mgr. Vilím a p. Piffl – žiadajú o odstránenie vrakov vozidiel z ul. M. Bela č. 24 – Mazda 626 a z ul.
Šafarikova pod garážami – Felícia kombi tmavozelenej farby
Ing. Lisáček – prisľúbil lustráciu uvedených vozidiel a následné odstránenie
p. Nitschneider – upozornil na chýbajúci poklop na Západnej ul. č. 14 ÚIS
p. Januška – vyslovil požiadavku zriadenia cyklotrasy za vodojemom na Soblahovskej ul. smerom
k TESCU a žiada vyzvať Povodie Váhu k pokoseniu trávy v okolí potoka v tejto oblasti ÚSŽPDaI
Ing. Ježík – poukázal na priestupok vyhadzovania bio odpadu za ploty na Južnej ul.
- žiada o upozornenie vodičov SAD TN, aby na konečnej zastávke Liptovská ul.
používali priestory WC a nie priestranstvo v okolí ÚSŽPDaI
p. Hromadka – poslal nasledovnú mailovú požiadavku : Pred športovým areálom pri ZŠ
Novomeského je vybudovane parkovisko s príjazdovou cestou zo strany Šafarikovej ulice. Na tomto
parkovisku počas celého víkendu parkujú ľudia, ktorí si sem chodia zašportovať. Ide predovšetkým
o futbalistov a hráčov hokejbalovej ligy, ktorej zápasy sa tu pravidelne konajú. Mnohí z týchto
športovcov - vodičov sa správajú bezohľadne a parkujú svoje vozidla mimo priestoru vyššie
spomínaného parkoviska – buď zaparkujú celým vozidlom na trávniku priamo pred vstupom do
športového areálu alebo parkujú aspoň dvomi kolesami na trávniku. Toto ich bezohľadné správanie
ma za následok, že trávnik okolo parkoviska je už z veľkej miery zničený. Vyhláška o premávke na
pozemných komunikáciach jasné parkovanie na trávnatých plochách zakazuje a neumožňuje
výnimky ani v prípade, že nie je kde zaparkovať. Pritom nie je problém v nedostatku parkovacích
miest - parkovisko pokračuje aj 20 metrov ďalej od vstupu do športového areálu a býva tam

väčšinou prázdne, prípadne sa dá zaparkovať pri okolitých domoch. Problém je v tom, že páni
"športovci"
nie
sú
ochotní
prejsť
pár
desiatok
metrov
pešo.
Opakovane telefonujem na MsP v prípade, že si takto zle zaparkované vozidlo všimnem. Naposledy
dnes t. j. 5.4.2014 o 11. hodine. Neviem, či MsP situáciu rieši dohovorom alebo pokutou, no tieto
občasné represívne opatrenia žiaľ nemajú na nezodpovedných vodičov žiadny efekt. MsP často
príde neskôr, lebo plní aj iné povinnosti, a vinník tam v tom čase už nie je.
Chcem Vás preto požiadať, aby ste oslovili zástupcov MsP, aby počas víkendov (najmä v časoch
zápasov hokejbalovej ligy) zabezpečili zvýšenú a pravidelnú kontrolu tohto priestoru hliadkami a
dôsledne riešili nesprávne parkovanie časťou vozidla/celým vozidlom na trávniku. Myslím si, že
týmto jednoduchým a nenákladným opatrením je možné dosiahnuť, aby pani vodiči začali nielen
uplatňovať svoje práva, ale aj dbať na svoje povinnosti. Možno by stálo za zváženie aj osadenie
dopravných značiek upozorňujúcich na správne parkovanie, príp. fyzických zábran neumožňujúcich
vjazd vozidlom do priestoru mimo asfaltovú plochu parkoviska. MsP Juh

Na záver Ing. Peter Gašparovič poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie.

Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
V Trenčíne 07.04.2014

Ing. Peter Gašparovič – predseda VMČ Juh

