Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa
07.10.2013 v kultúrnom stredisku na Juhu

Prítomní poslanci:
Ing. Peter Gašparovič, JUDr. Milan Kováčik, MUDr. Stanislav Pastva, Patrik Žák, Eduard Hartmann,
Ján Babič
Neprítomní poslanci:
Branislav Zubričaňák
Prítomní:
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
Hostia:
Ing. Ján Kováčik – MsP Juh, Ing. Beáta Tichá – referent pre dopravu ÚSŽPDaI a občania podľa
prezenčnej listiny
Na úvod Ing. Gašparovič, predseda VMČ Juh, privítal všetkých prítomných a hostí,
oboznámil ich s programom zasadnutia a otvoril zasadnutie výboru.

Program VMČ Juh:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého zasadnutia
Nové požiadavky občanov a poslancov
Diskusia a záver

K bodu 2. – odpovede na požiadavky občanov a poslancov:
p. Hartmann - žiada odstrániť popadané konáre na Východnej ul. pred školou a v križovatke
Stanovisko MHSL: Konáre boli odpratané na druhý deň po búrke prostredníctvom pracovníkov
MHSL.
- žiada informáciu o tom, kedy sa začne proces rozširovania mestského cintorína
a kedy bude ukončený. Stanovisko ÚSŽPDaI: Proces rozširovania cintorína „Bočkove sady“ sa začne
ihneď ako budeme mat stanovisko OU ZP (správca vody) – vtedy bude právoplatne stavebne
povolenie, predpoklad je teda v prvý októbrový týždeň. Zhotoviteľ je nachystaný na realizáciu
a podľa zmluvy musí zhotoviť dielo do troch mesiacov od prebratia staveniska.
MUDr. Pastva – položil otázku ohľadom trvania opravy zastávky MHD na Legionárskej ul.
Stanovisko ÚIS: Zastávka bude vzhľadom k zreniu betónu sprístupnená až prvého októbra.
p. Drhová - upozornila na nevyhovujúci stav schodov z Novomeského ul. k obchodu
- pýtala sa na vybudovanie chodníka zo Saratovskej ul. okolo záhradok na Partizánsku
- žiada o skvalitnenie vešania zápisníc do informačných tabúľ, nakoľko sú niekedy
vešané tak, že sú nečitateľné. Stanovisko garanta VMČ: Zamestnanci MsÚ, ktorí chodia vykonávať
zverejňovanie materiálov do vývesiek boli upozornení na tento problém.
p. Opát – žiada o odstránenie suchej brezy pred domom na ul. Svobodu č. 13 Stanovisko ÚIS:
Drevina bude obhliadnutá, v prípade ak bude suchá – zabezpečíme okamžitý výrub na oznámenie.
Ak bude v zlom stave, tak bude podaný návrh na jej výrub. Po vydaní povolenia ÚSŽPDI bude
strom asanovaný v čase vegetačného pokoja (1.10.2013-31-3-2014).

- požaduje vyčistenie Bazovského ul. od zimného posypu. Stanovisko ÚIS: Jedná sa
o zvyšky zimného posypu, ktorý zostal na parkoviskách pod zaparkovanými osobnými motorovými
vozidlami. Ručné dozametanie týchto priestorov bude zrealizované do: 25.9.2013
p. Krušpán - opätovne požaduje vytvorenie priechodu pre chodcov nad kostolom doprava na ceste
smerujúcej na parkovisko a ku garážam.( je zaslaná aj situačná mapa ) Stanovisko ÚSŽPDaI:
Vyznačenie priechodu pre chodcov musí spĺňať požiadavky podľa STN 73 6110 Projektovanie
miestnych komunikácií, podľa ktorej sa úrovňové priechody navrhujú ako pokračovanie chodníka
alebo cestičky pre chodcov alebo cyklistov cez MK. Chodníky sa majú intenzívne osvetliť a svetelný
zdroj sa má umiestniť 1,5 m pred priechod. Priechod pre chodcov pri výjazde z parkoviska na ul.
Gen. Svobodu nie je možné vyznačiť z dôvodu, že sa pred priechodom pre chodcov nenachádza
osvetlenie v požadovanej vzdialenosti .
- opätovne žiada na panelovej ceste vedúcej od Saratovskej ul. č.7 a 9 po Partizánsku
č. 56 osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu s výnimkou vozidiel dopravnej obsluhy. Ing. Tichá
dnes sa osobne vyjadrí k tejto požiadavke.

K bodu 3. – nové požiadavky občanov a poslancov:
p. Hartmann – opraviť havarijný stav strechy MŠ Šafarikova ÚSŽPDaI
- vyriešiť bytovú situáciu pre manželku bývalého školníka Novomeského ZŠ ( školník
zomrel a je potrebné uvoľniť služobný byt pre nového školníka) ÚSV
- doriešiť nekontrolovateľné vyhadzovanie a hromadenie nadrozmerného odpadu na
Juhu ÚSŽPDaI
p. Žák – opraviť vývesku na Novomeského ul. MHSL
p. Sapáček – vyriešiť nový priechod pre chodcov na Šafarikovej ul. – nepriepustnosť cesty
a možnosť nebezpečenstva a úrazov
- doriešiť nové možnosti parkovania a upraviť dopravné riešenie na križovatke
Šafarikovej ul. a Liptovskej ul. ÚSŽPDaI
Ing. Tichá – reagovala na tieto podnety a vysvetlila Vyznačenie priechodu pre chodcov musí spĺňať
požiadavky podľa STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, podľa ktorej sa úrovňové
priechody navrhujú ako pokračovanie chodníka alebo cestičky pre chodcov alebo cyklistov cez MK.
Chodníky sa majú intenzívne osvetliť a svetelný zdroj sa má umiestniť 1,5 m pred priechod.
p. Pisca – opraviť nevyhovujúci stav schodov pred bytovkou Východná ul. č. 6968 26B ÚIS
- umiestniť odpadový kôš na exkrementy na konci ul. Halalovka ÚSŽPDaI
- zaoberať sa účelovým použitím finančných prostriedkov, ktoré má mesto ako príjem do
rozpočtu výberom daní za psov ( napr. nákupom vysávačov na exkrementy), prípadne prijatie
represívnych opatrení pre nedisciplínovaných majiteľov psov MsZ
- opraviť výtlk – jamu na ceste na Východnej ul. č. 6968 ÚIS
p. Piffl – orezať stromy na Východnej ul. v zákrute ku kostolu – pravá strana ÚIS
- možnosť využitia chodníka od kruhového objazdu pri COOP Jednota po Východnú ul.
súčasne pre chodcov aj cyklistov
- využiť možnosť obnovy priechodu pre chodcov, ktorý bol na ul.Svobodu pod Južankou (
križovatka s ul. M. Bela)
- chce vedieť, či sú preberané opravy schodov a chodníkov správcom MK ÚIS
Ing. Tichá – reagovala na dotaz a vysvetlila dodržiavanie presne určených parametrov, ktoré
znemožňujú využitie chodníka pre chodcov a súčasne pre cyklistov a obnovu priechodu na
križovatke ul. Svobodu a M. Bela osobne obhliadne a posúdi.

Na záver predseda Ing. Gašparovič poďakoval prítomným za účasť.
Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
V Trenčíne 07.10.2013

Ing. Peter Gašparovič
Predseda VMČ Juh

