Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa
12.05.2014 na ZŠ Novomeského 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:
Bc. Eva Hudecová - ÚMM, 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 žiadosti Štefana Glosíka o odpredaj pozemku v k.ú. Trenčín,
novovytvorená C-KN parc.č. 2337/272 zastavaná plocha o výmere 35 m2, za účelom zriadenia
prekrytej terasy – zimnej záhrady v súvislosti so stavbou „Prístavba k vinotéke – cukráreň“.
V roku 2008 bola uzatvorená medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou GIMO spol. s r.o. kúpna
zmluva na predaj pozemku parc.č. 2337/264, za účelom rozšírenia prevádzky vinotéky.
Zmenou investora sa pôvodný účel stavby „Prístavba k vinotéke“ na Ul. gen. Svobodu v Trenčíne
mení na samostatnú stavbu „Cukráreň“. Nakoľko táto stavba ako samostatná prevádzka
nevyhovuje, nový investor má zámer rozšíriť objekt o prekrytú terasu – zimnú záhradu. ÚSŽPDaI
a ÚHA dňa 17.3.2014 odporučil predaj pozemku v zmysle predloženej štúdie. VMČ Juh
jednomyseľne túto žiadosť odporúča.
ÚMM žiada o vyjadrenie k žiadosti p. Bohumila Hanzela o odpredaj pozemku v k.ú Trenčín, E-KN
parc. č. 2337 orná pôda o výmere 4607 m2. Na predaj predmetnej nehnuteľnosti bola v roku 2013
a v roku 2014 vyhlásená verejná obchodná súťaž. Na vyššie uvedenú nehnuteľnosť nebola
doručená žiadna cenová ponuka. Pozemok je zaťažený vecným bremenom v prospech ZSE
Distribúcia, a.s. Bratislava, VN elektrickým vedením s ochranným pásmom. V prípade jeho
zástavby v súlade s ÚPN by bola potrebná prekládka predmetného vedenia, čo si vyžaduje vysoké
finančné náklady. MsZ na svojom zasadnutí dňa 24.3.2014 zrušilo podmienky verejnej obchodnej
súťaže. Útvar majetku mesta oslovil vlastníkov susedných nehnuteľností, či majú záujem
o odkúpenie uvedeného pozemku. Spoločnosť Herbaria Trenčín, a.s. neprejavila záujem o kúpu
pozemku, p. Bohumil Hanzel predložil návrh na odkúpenie pozemku. VMČ Juh túto žiadosť
jednohlasne neodporučil.
Žiadame Vás o vyjadrenie k žiadosti Tibora Grofika o prenájom pozemku v k.ú. Trenčín, časť C-KN
parc. č. 2237/373 o výmere 5 m2, za účelom vysporiadania pozemku pod novinovým stánkom na
zastávke MHD na Ul. Gen. Svobodu v Trenčíne. V minulosti bola na predmetný pozemok uzatvorená

nájomná zmluva s vlastníkom novinového stánku – Františkom Grančayom. Vzhľadom k tomu, že
p. Tibor Grofik sa stal novým vlastníkom novinového stánku, požiadal o prenájom predmetného
pozemku. ÚSŽPDaI a ÚHA dňa 17.4.2014 odporučil prenájom v zmysle žiadosti. VMČ Juh
jednomyseľne túto žiadosť odporučil.

K bodu 3. – odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého VMČ:
p. Hartmann – žiada úpravu chodníka po rozkopávke na križovatke ul. M. Bela a gen. Svobodu
a orez konárov na Východnej ul. úsek po Halalovku. Stanovisko ÚIS: Uvedená rozkopávka vznikla
z dôvodu poruchy na vodovodnom zariadení. TVS a.s. Trenčín bola vyzvaná k urýchlenému
dokončeniu rozkopávky. Prísľubili, že do 25.4.2014 bude celá rozkopávka dokončená a
zaasfaltovaná.
V tejto oblasti bol orez na parcelách patriacich mestu už zrealizovaný. Ostáva krátky úsek na konci
ul. Východnej pred odbočkou na kotolňu, ktorý má v poradovníku prác zaradené MHSL. Vlastníci
ostatných pozemkov boli vyzvaní k ich orezom. Mesto podnikne všetky kroky k tomu, aby boli
všetky zasahujúce dreviny na Východnej ulici do leta orezané.
p. Babič – opýtal sa kedy bude obnovená orientačná tabuľa na Brezinu. Stanovisko MHSL:
orientačná tabuľa od Juhu je už osadená, ďalej bola osadená aj tabuľa na náučnom chodníku pri
hromadných
hroboch
a
aj
tabuľa
na
Štefánikovej
vyhliadke.
- žiada o úpravu WC a odstránenie plechovej búdy, ktorá je v jeho blízkosti na otoči gen.
Svobodu. Stanovisko MHSL: MHSL sa na mieste stretne s p. poslancom Babičom a dohodnú sa
na ďalších krokoch k vyriešeniu daného problému.
- žiada pridať 1 ks VOK na Liptovskej ul. pre novej bytovke. Stanovisko ÚSŽPDaI: Do
jesenného upratovania 2014 môžeme zaradiť stanovište na ul. Liptovská (k novým bytovkám).
Počet stanovíšť meniť nemôžeme, nakoľko väčší počet stanovíšť nie je možné zabezpečiť
z technických ani personálnych dôvodov, ale môžeme stanovištia prestriedavať, to znamená, že na
jeseň zaradíme stanovište Liptovská (nové bytovky) miesto stanovišťa Liptovská (pri trafostanici č.
68008) a na jar 2015 opäť prestriedame.
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 Stanovisko MHSL: Dňa 16.4.2014 bola vykonaná obhliadka
predmetných detských ihrísk pracovníkmi MHSL. Poškodené časti oplotenia na uvedených ihriskách
navrhujeme vymeniť. Predpokladané množstvo nového pletiva potrebného na výmenu cca 100 m
o výške 2 m (výdavky vrát.podružného mat. cca 350 Eur). Oprava oplotenia bude zaradená do
harmonogramu prác.
p. Hartmann – navrhol riešenie pre kontajnery nad ZŠ Východná ich premiestnením k prachárom
.Stanovisko ÚSŽPDaI: Premiestnenie nádob k pracharu ( čiže v podstate len na druhú stranu ako
sú teraz, a o kúsok vyššie), by zrejme úplne nevyriešilo problémy, na ktoré poukazuje p. riaditeľka
základnej školy. Navyše nádoby bez menších stavebných úprav na navrhovanú plochu nie je možné
premiestniť. Musela by sa spevniť plocha a najmä znižiť, resp. odstrániť obrubníky, aby mohol
Marius Pedersen, a.s. zabezpečovať bezproblémový vývoz nádob.
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. Stanovisko
ÚSŽPDaI: Počet nádob na psie exkrementy z finančných dôvodov navyšovať nemôžeme. Na
sídlisku Juh je ich umiestnených dosť, 21 ks z celkového počtu 67 ks , a hlavne sú tu husto
rozmiestnené aj nádoby na komunálny odpad, do ktorý je možné tiež vyhodiť psí exkrement, takže
majitelia psov majú určite dostatok možností na vyhodenie psieho exkrementu.
Preplatenie vakcín proti besnote? Nerozumieme presne požiadavke občana, aké vakcíny proti
besnote myslí...pre túlavých psov alebo psov, ktorých majiteľ je známy? Odchyt túlavých psov
zabezpečuje Mestská polícia, ktorá ich následne umiestňuje do útulku pre psov, kde sa o nich
postarajú tak ako je potrebné. Každý vlastník, alebo držiteľ psa, či iného domáceho zvieraťa je
povinný sa o neho riadne starať, vrátane zabezpečenia veterinárnej starostlivosti. Mesto nemá

žiadnu povinnosť preplácať ani zabezpečovať vakcíny proti besnote. Stanovisko MHSL: označené
sú už dlhodobo všetky vstupy do lesoparku nielen orientačnými tabuľami ale aj dodatkovou
tabuľou o zákaze vjazdu motoriek a štvorkoliek po lesných cestách. To že zákaz vjazdu niektorý
šoféri neakceptujú je druhá vec, viem však že štátna
polícia udelila v lesoparku už niekoľko
pokút nezodpovedným motoristom. Ďalej motoristov kontroluje aj lesná stráž, ktorá sa na území
lesoparku pohybuje.
p. Babič - reagoval na tento podnet a žiada očíslovanie registrovaných ohnísk, nahlasovanie ich
použitia a následnú kontrolu dodržiavania čistoty a pod. Stanovisko MHSL: verejné ohniská a
lesopark sú pravidelne kontrolované a čistené zamestnancami MHSL m.r.o. Trenčín. Očíslovanie a
zoznam týchto ohnísk prikladám v prílohe. Nie je však kapacitne možné evidovať, kontrolovať a
zabezpečovať nahlasovanie použitia a následne vždy
kontrolu ohnísk po každom použití,
ako bolo požadované. Ohniská sú označené ako verejné a tak ich aj verejnosť voľne využíva.
p. Šabo – žiada dlhšiu dobu na pristavenie VOK pri jarnom a jesennom upratovaní . Stanovisko
ÚSŽPDaI: Veľkoobjemové kontajnery počas upratovania sú pristavené na každom stanovišti
rovnaký počet hodín. Na stanovištiach ich nie je možné z technických dôvodov nechávať dlhšie. S
odpadom z kontajnerov musí Marius Pedersen, a.s., nakladať v zmysle zákona, to zn. odviezť ho na
skládku (najbližšie do Starej Turej), či kompostáreň, zaevidovať množstvá, dočistiť stanovištia
a pod., takže upratovanie sa nekončí stiahnutím VOK zo stanovišťa o 17.00 hod.
Ing. Gašparovič – požaduje k budúcemu zasadnutiu VMČ Juh štatistiku riešenia dopravných
priestupkov a zakladania technických blokovacích zariadení na Juhu. Stanovisko MsP Juh:
V sledovanom období od 7.4.2014 do 12.5.2014 riešila MsP Trenčín – JUH na sídlisku JUH celkovo
19 dopravných priestupkov.
Mgr. Vilím – žiada o výrub 2 suchých stromov na Šafarikovej č.2 (zozadu od ZŠ) Stanovisko ÚIS:
Po obhliadke bude strom navrhnutý na výrub na oznámenie (ak sú dreviny suché ) alebo úpravu
orezom.
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. Stanovisko MHSL: Dňa 16.4.2014 bola vykonaná obhliadka
predmetných detských ihrísk pracovníkmi MHSL. Poškodené časti oplotenia na uvedených ihriskách
navrhujeme vymeniť. Predpokladané množstvo nového pletiva potrebného na výmenu cca 100 m
o výške 2 m (výdavky vrát. podružného mat. cca 350 Eur). Oprava oplotenia bude zaradená do
harmonogramu prác.
p. Nitschneider – upozornil na chýbajúci poklop na Západnej ul. č. 14 Stanovisko ÚIS: Chýbajúci
poklop vo verejnej zeleni je už v riešení. Provizórne je otvor prekrytý paletou, ktorá bude
nahradená pevným a bezpečným poklopom do 22.4.2014
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. Stanovisko
ÚSŽPDaI: Povodie Váhu bude písomne požiadané o pokosenie tejto zóny.
Ing. Ježík –žiada o upozornenie vodičov SAD TN, aby na konečnej zastávke Liptovská ul. používali
priestory WC a nie priestranstvo v okolí .Stanovisko ÚSŽPDaI: SAD Trenčín bola mailom
upozornená na túto skutočnosť.
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. Stanovisko MsP Juh: MsP Trenčín
o uvedenom probléme vie a z toho dôvodu vykonáva v danej lokalite nepravidelnú hliadkovú
činnosť, najmä cez víkendy v doobedňajších hodinách práve z dôvodu konania sa športových
podujatí v športovom areáli ZŠ Novomeského a zvýšeného počtu parkujúcich motorových vozidel a
taktiež v dňoch školského vyučovania v poobedňajších hodinách, nakoľko je tu zvýšený počet
parkujúcich vozidel rodičov, ktorí si prišli vyzdvihnúť svoje deti či už z MŠ, alebo ZŠ. Ak to dovolia
kapacitné možnosti, MsP Trenčín ešte hliadkovú činnost v danej lokalite zvýši.

K bodu 4. a 5. – nové požiadavky občanov a poslancov a diskusia:
p. Žák – žiada o odstránenie dreveného stĺpa pred Južankou pri prechode pre chodcov MHSL
- vyčistiť rigol popri chodníku vedúci do parku – poza Južankou MHSL
- odstrániť stĺpik s betónom oproti antukovému ihrisku pri „ Slamáku“ MHSL
- opraviť príp. zaradiť do plánu opráv schody na Šmidkeho č. 1 a 3 ÚIS
- vybudovať VO vo vnútrobloku na Liptovskej pri altánku ÚSŽPDaI
- naceniť a opraviť havarijný stav prepadnutej cesty na Západnej ul. ÚSŽPDaI
p. Babič – na Halalovke č. 55 kryt na drážke na odvod vody robí hluk ÚIS
- odstániť nefunkčný stĺp VO medzi zastávkou na ul. Svobodu smerom k Južanke ÚIS
- aký je právny stav vybudovania nových parkovacích možností na Šmidkeho 3 ÚSŽPDaI
Ing. Gašparovič – na Halalovke č. 66 naľavo odviesť orezy a haluze MHSL
- vyznačenie vodorovného dopravného značenia na Východnej ul. ÚIS
- pripraviť nové VZN týkajúce sa používania alkoholu na verejných
priestranstvách v súlade so zákonom ÚP
JUDr. Kováčik – vyrezať suchý strom na M. Bela č. 37-39 ÚIS
p. Kožehubová – poďakovala za kosenie na Juhu
- žiada orezať kríky na Liptovskej č. 1 ÚIS
- požaduje a vyčistenie a výmenu piesku na 2 detských ihriskách na Liptovskej ul.
a priestor pod šmýkačkami a kolískami vysypať pieskom MHSL
- požiadala zástupcu MsP o zvýšenie hliadok v okolí tejto lokality
p. Sapáček – na Šafarikovej č.2 vyčistiť vpuste – stojí tam dažďová voda ÚIS
- urgencia orezu stromu okolo dopravnej značky „Pozor deti“ na Šafarikovej č. 20 ÚIS
p. Bujna – na ul. Halašu č. 9 v strede cesty je vymytá diera a časom hrozí prepad – urgencia
havarijného stavu ! ÚIS
p. Hartmann – žiada o všetky informácie ohľadom vybudovania kotolne na biomasu na Liptovskej
ul. – aké sú ďalšie opatrenia, čo Mesto pripravuje, zámery a pod. ÚSŽPDaI

p. Babič – pridal sa k tejto požiadavke a navrhuje stretnutie útvaru právneho, ÚSŽPDaI spolu so
Službami pre bývanie a poslancami VMČ Juh a následné zvolanie stretnutia s občanmi a vysvetlenie
ako sa celá záležitosť bude riešiť. Žiada stanoviť konkrétny dátum a vyžiadať od BYTAS s.r.o.
kolaudačnú správu. ÚP + ÚSŽPDaI

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

Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
V Trenčíne 12.05.2014

Ing. Peter Gašparovič – predseda VMČ Juh

