Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa
07.05.2012 v Kultúrnom stredisku na Juhu

Prítomní poslanci:
Ing. Peter Gašparovič, JUDr. Milan Kováčik, MUDr.Stanislav Pastva, Eduard Hartmann, Patrik Žák
Neprítomní poslanci:
Ján Babič – ospravedlnený, Branislav Zubričaňák
Prítomní:
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
Hostia:
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. Prerokovanie materiálu predkladaného ÚMM
3. Odpovede na požiadavky občanov z minulého zasadnutia VMČ
4. Požiadavky poslancov a občanov
5. Rôzne a diskusia

K bodu 2. – prerokovanie materiálu predkladaného ÚMM:
ÚMM žiada o vyjadrenie k žiadosti Františka Grančaya o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorej
predmetom je prenájom pozemku C-KN parc.č. 2237/373 o výmere 5 m2, v k.ú. Trenčín, za
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod novinovým stánkom. Ide o pozemok pod
novinovým stánkom na zastávke MHD na Ul. gen. Svobodu.
Vzhľadom k tomu, že bude končiť platnosť nájomnej zmluvy, menovaný požiadal o jej predĺženie.
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ a Útvar hlavného architekta Mesta
Trenčín dňa 16.4.2012 odporučil predĺženie prenájmu pozemku na dobu neurčitú. VMČ Juh
odporúča, z 5 poslancov boli všetci za predĺženie nájomnej zmluvy.
ÚMM žiada o prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti o prenájom časti pozemku v k.ú. Trenčín,
C-KN parc. č. 2337/50 o výmere 15 m2 pre Zdeněk Počta - VINERIA za účelom zriadenia letnej
terasy k prevádzke VINERIA na Ul. gen. Svobodu na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do
31.10.2012. VMČ Juh odporúča, z 5 poslancov boli všetci za zriadenie letnej terasy.

K bodu 3. – odpovede na požiadavky občanov z minulého zasadnutia VMČ:
p. Hartmann - požaduje zabezpečenie odvozu bioodpadu, ktorý vznikol po jarnom upratovaní na
ul. Mateja Bela č. 14, 49 a na ul. Svobodu popri ceste. Stanovisko MHSL: odvoz bol zrealizovaný

JUDr. Kováčik - žiada o výrub 2 topoľov na ul. Kyjevská – pred KS Juh. Stanovisko UIS:
Výrub je povolený, bol aj objednaný u MP v 03/2012. Firma výrub nestihla zrealizovať. Z toho
dôvodu budú asanované až v nasledujúcom výrubovom období, t.j. od 1.10.2012-31.3.2013.
p. Babič – požaduje vybudovať prístrešok na kontajnery pre obyvateľov ul. Južná. Stanovisko
ÚSŽPDaI:
Na budovanie prístreškov, či stanovíšť smetných nádob nie sú v rozpočte na rok 2012 vyčlenené
žiadne finančné prostriedky.
- vyslovil nesúhlas so skorším vypínaním verejného osvetlenia . Stanovisko UIS:
Verejné osvetlenie v Trenčíne sa v raňajších hodinách vypína podľa presne stanoveného časového
harmonogramu, ktorý je spracovaný na každý deň v roku a je závislý na čase východu slnka pre
daný deň. Verejné osvetlenie sa v Trenčíne vypína 30 min. pred východom slnka. Tento čas je
podľa nášho názoru zvolený optimálne pre priemerné svetelné podmienky pre dané ročné obdobie,
čo potvrdzuje aj spätná odozva od občanov. Momentálne neuvažujeme o zmene jestvujúceho
stavu.
- žiada o strategické riadenie dopravy a parkovania počas kultúrnych a športových podujatí
na ZŠ PD. Stanovisko MsP:
Mestská polícia v Trenčíne sa dôsledne pripravuje vždy na športové, alebo kultúrne podujatie a aj
na tie podujatia konané na ZŠ PD. V rámci príprav na každú akciu je nasadený maximálny možný
počet policajtov MsP, ktorí usmerňujú dopravu, návštevníkov smerujúcich na zimný štadión.
Počet policajtov ktorých je možné využiť závisí od predpokladaného počtu návštevníkov podujatia
Musíme ale upozorniť, že tento počet nie je neobmedzený, nakoľko zabezpečujeme nepretržitú
službu, sú policajti pred službou a po službe. Už pravidelne usmerňujeme dopravu na uliciach kpt.
Nálepku, Považskej, Šoltésovej a gen. Goliana. Na tieto ulice je nasadených vždy najmenej 8,
alebo podľa možnosti až 12 policajtov a ďalší 2 zabezpečujú výjazdy k prípadom. Z uvedeného
vyplýva, že policajti pri výkone služby v okolí ZŠ PD sú len na tých najbližších uliciach a miestach.
Ale aj pri tomto stave sa niekedy nepodarí zabezpečiť, aby šoféri neparkovali na chodníkoch,
v križovatkách, alebo na trávnikoch. Každý z nich sa chce dostať čo najbližšie k štadiónu a na
poslednú chvíľu , potom vzniká problém a rôzne konflikty. Alebo vodiči po nasmerovaní, alebo
vykázaní z miesta, kde parkovať nemôžu prejdú o 200 ďalej a zaparkujú na trávniku, alebo na
chodníku mimo dosah, alebo dohľad hliadky za, alebo medzi činžiaky
V rámci riadenia dopravy pri kultúrnych a športových podujatiach zabezpečujeme dopravu
v rámci možností, ale len na miestach ktoré sú uvedené .
p. Blaschke – poukázala na preplnené kontajnery na ul.Svobodu č.9 a navrhuje pridať 1 kontajner
a uskutočňovať vývozy na pondelok a štvrtok. Stanovisko ÚSŽPDaI:
O situácii vieme, už niekoľkokrát bola celá situácia odkonzultovaná s p. Blasche, i s p. Sarvašovou
z vchodu č. 7.
Vchod číslo 7 si podal žiadosť o prechod na množstvový zber, v ktorom si určili nádobu 1 ks 1100 l
s vývozom 3 x týždenne. Žiadosti bolo vyhovené s upozornením, že na stanovišti evidujeme
problémy s nepostačujúcou kapacitou nádob a že princíp množstvového zberu je založený na tom,
že pôvodcovia odpadu by si mali určiť stav nádob podľa množstva vyprodukovaného odpadu.
P. Ing. Sarvašová z vchodu č. 7 bola na túto skutočnosť upozornená a tvrdila, že pre nich je
nádoba postačujúca. Množstvovým zberom si vchod č. 7 sám určil počet nádob, aký potrebujú a za
ktoré si budú platiť, čiže si nesú aj zodpovednosť za poriadok okolo smetných nádob. Nádoby na
tomto stanovišti pre paušálne platiace osoby sú pridelené v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením, tak ako sa prideľované aj k iným bytovým domom či objektom.
- požaduje opraviť preliezku ( domček) na detskom ihrisku Halalovka, nakoľko je životu
nebezpečná, tiež vymeniť piesok na pieskovisku. Stanovisko UIS:
Na základe obhliadky v súčinnosti s MHSL, prípadne sp. Marius Pedersen zistíme náklady na
nevyhnutnú opravu DI. Následne bude oprava zrealizovaná. Výmenu piesku zaraďujeme do
poradovníka. V prípade priaznivého stavu financií verejnej zelene bude koncom roka zrealizovaná.
Nevýhodou uvedeného DI je jeho neohradenosť, v čom spočíva jeho rýchle znečistenie
exkrementami zvierat.

p. Babič - požaduje odstránenie zimného posypu a dôkladné pozametanie chodníka popri cintorína,
nakoľko denne tadiaľ prechádza smútočný sprievod za účasti starších občanov. Stanovisko UIS:
V týchto dňoch postupne realizujeme zametanie MK od zimného posypového materiálu na celom
území mesta.

JUDr. Kováčik – tlmočil požiadavku p. Bičanovskej z ul. Šafarikovej č. 1, ktorá je ZŤP a žiada riešiť
prírodný posun oporného múra nad garážami. Trvá na osobnej obhliadke a posúdení stavu.
Stanovisko UIS:
Dovoľujeme si navrhnúť, aby p. Bičanovská podala písomnú žiadosť na MsÚ, v ktorej podrobnejšie
zdôvodní a popíše čo všetko požaduje ako aj svoje kontaktné tel. číslo. Potom je možné dohodnúť
stretnutia na tvare miesta a určenie ďalšieho postupu a riešenie požiadavky.
KS Juh – písomne požiadalo o pomoc pri udržiavaní poriadku, zelene, ošetrení kríkov a drevín
a oprave detského ihriska v areáli KS Juh. Stanovisko UIS:
MHSL bude kontaktovať správcu KS Juh a spoločne sa dohodnú na ďalších krokoch smerujúcich
k zlepšeniu stavu DI.
p. Hartmann – vyslovil požiadavku, či by nemohol dodávateľ slamy do kotolne na Juhu aj čistiť
žľaby, ktoré sú pri návozoch slamy znečisťované. Stanovisko ÚIS:
Nepoznáme dodávateľa slamy do kotolne, ani nemáme právne možnosti ho donútiť k tomu, aby
čistil znečistené žľaby okolo cesty resp. mu uložiť pokutu.
Nevieme, či Mestská polícia by nemala právomoci ich napr. pokutovať za znečisťovanie verejného
priestranstva.

K bodu 4. – požiadavky občanov a poslancov:
p. Opát – požaduje opravu kritického stavu chodníkov a schodov vedúcich z ul. Gen. Svobodu
k Bazovského ul. UIS
p. Nekovancová – žiada o vyznačenie parkovacích pruhov na ul. Halašu, okolo sauny, pod
garážami. Momentálne vodiči živelne parkujú a neumožňujú voľný prejazd a zaparkovanie iným.
- vyslovila požiadavku, aby sídlisko Juh bolo kosené ako prvé v meste UIS
p. Hartmann – žiada o výraznejšiu a častejšiu informovanosť občanov o odvoze nadrozmerného
odpadu prostredníctvom webovej stránky a novín INFO KP
p. Ušiaková – dôrazne žiada zaoberať sa problematikou rušenia nočného kľudu v okolí Slameného
hostinca. Neustále kontaktuje MsP, avšak situácia sa nezlepšuje
p. Kováčik MsP – odpovedal, že MsP o danom probléme vie a po každom upozornení vykonáva
výjazdy. Následnými kontrolami nebolo zistené porušenie otváracích hodín
p. Ďurček – vyzýva všetkých poslancov, aby pri schvaľovaní ÚPM bolo dodržané ochranné pásmo
lesoparku Brezina
p. Adamec – položil otázku, či sa Mesto bude zaoberať problematikou parkovania na Šafarikovej
ulici po uznaní vlastníctva striech garáží majiteľmi
JUDr. Kováčik – reagoval na otázku a doporučil dohovor medzi vlastníkmi garáží a ostanými
majiteľmi áut. Informoval , že v rámci nového ÚPM majú byť vytvorené nové parkovacie miesta na
Juhu
p. Babič – vyslovil nespokojnosť so spôsobom komunikácie a štýlom odpovedí z ÚIS. Odpovede na
požiadavky neobsahujú spôsob a termíny riešenia požiadaviek poslancov a občanov smerovaných
na ÚIS UIS

Na záver Ing. Gašparovič poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
V Trenčíne 07.05.2012

Ing. Peter Gašparovič
Predseda VMČ Juh

