Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa
13.01.2014 v kultúrnom stredisku na Juhu

Prítomní poslanci:
Ing. Peter Gašparovič, JUDr. Milan Kováčik, MUDr. Stanislav Pastva, Patrik Žák, Eduard Hartmann,
Neprítomní poslanci:
Branislav Zubričaňák, Ján Babič – ospravedlnený,
Prítomní:
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
Hostia:
Mgr. Ján Forgáč – vedúci útvaru SŽPDaI,Ing. Ján Kováčik – MsP Juh 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.
5.

Otvorenie
Prerokovanie materiálu ÚP a ÚMM
Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého zasadnutia
Nové požiadavky občanov a poslancov
Diskusia a záver

K bodu 2. – Prerokovanie materiálu ÚP a ÚMM:
VMČ Juh jednohlasne odporúča nasledovných prísediacich Okresného súdu v Trenčíne podľa § 139
-141 Zákona č. 385/2000 Z. z. na volebné obdobie 2014 – 2018: Eva Drhová, Mgr. Gabriel
Chromiak, Helena Piknová, Bc. Mária Snopková, Mgr. Andrea Hniličková, Mgr. Viera Kleinová, Ing.
Jarmila Maslová, Mgr. Ivan Škultéty.
ÚMM žiada o prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti o predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín
(Saratovská ul.) – časť C-KN parc. č. 2237/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 15-20 m2
(bude upresnená GP) do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov domu súp.č. 7388 na
Saratovskej ul. za účelom vybudovania stojiska pre smetné nádoby. Útvar stavebný, životného
prostredia, dopravy a investícií a Útvar hlavného architekta žiadosť odporučili dňa 10.12.2013. VMČ
Juh jednohlasne túto žiadosť odporúča.
ÚMM žiada o prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti o predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú.
Trenčín (Ul. K. Šmidkeho) – časť C-KN parc. č. 2189/219 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca
189 m2 (bude upresnená GP) do vlastníctva vlastníkov radových garáží K. Šmidkeho 50-61 za
účelom vysporiadania prístupovej komunikácie k nadstaveným garážam. Vlastníci radových garáží
nadstavili svoje garáže a vybudovali prístupovú komunikáciu. Počas doby výstavby bola medzi
vlastníkmi garáží a Mestom Trenčín uzatvorená Nájomná zmluva č. 44/2011, v zmysle ktorej mala
byť komunikácia po kolaudácii odovzdaná mestu. Vzhľadom k tomu, že komunikácia sprístupňuje
iba nadstavené garáže, požiadali vlastníci garáží o majetkovoprávne vysporiadanie. Útvar stavebný,
životného prostredia, dopravy a investícií a Útvar hlavného architekta žiadosť odporučili dňa
10.12.2013. VMČ Juh jednohlasne túto žiadosť odporúča.

K bodu 3. – odpovede na požiadavky poslancov a občanov z minulých zasadnutí:
MUDr. Pastva – opätovne žiada osadiť kovové nábehy pre kočíky na schodoch pri Južanke ( pri
Bille) Stanovisko ÚSŽPDaI: Mesto zrealizovalo rekonštrukciu schodísk na Juhu tak, aby vyriešilo
v čo najväčšej miere poškodzovanie povrchu schodísk agresívnym zimným posypom špeciálnym
sanačným betónom. Vychádzalo sa pri tom z požiadaviek VMČ. Schody za Južankou nemajú
požadované nábehové hrany pre kočíky, nakoľko pre tento účel slúžia jestvujúce chodníky.
p. Piffl – prehodnotiť umiestnenie kontajnerov na šatstvo, nakoľko väčšinou zavadzajú
v križovatkách. Stanovisko ÚSŽPDaI: Nie je problém zabezpečiť premiestnenie kontajnerov. Ak
sú niekde prekážkou, resp. sú nevyhovujúco umiestnené, treba presne konkretizovať miesto
a nahlásiť ho mailom, alebo telefonicky na Útvare stavebnom, životného prostredia, dopravy
a investícií.
- pri vykonávaní zimnej údržby súvislo odhŕňať celý chodník na zastávke MHD pod Juhom.
Stanovisko ÚIS: Spol. Marius Pedersen, ktorá pre Mesto Trenčín vykonáva zimnú údržbu, bola
požiadaná o dôslednú realizáciu danej požiadavky.
p. Hartmann – dať do pôvodného stavu rozkopávku na križovatke výjazdu z ul. M. Bela na ul.
Svobodu ( oproti Južanky) Stanovisko ÚSŽPDaI: Na križovatke ul. M. Bela a gen. Svobodu bola
nahlásená porucha na vodovodnom potrubí. Po odstránení poruchy je ryha pravidelne dosýpaná.
Celková povrchová úprava bude vykonaná podľa poveternostných podmienok, najneskôr však do
1.4.2014.
- orezať stromy na ul. Východná v odbočke na ul. Halalovka. Stanovisko ÚIS: Na
základe obhliadky zo dňa 11.12.2013 sa pravdepodobne jedná o porast drevín po pravej strane ul.
Východná pri odbočke na ul. Halalovka. Nakoľko sa jedná o parcelu, ktorá nepatrí do správy VZ,
dreviny neboli orezané.
- stanovisko a termín premiestnenia kotolne z Východnej ul. Stanovisko ÚSŽPDaI:
Služby pre bývanie informovali mesto, že s presťahovaním kotolne na Liptovskej ul. na Ul.
Východnú už neuvažujú.
- vykonať súvislú opravu ul. Svobodu od križovatky Saratovská až po kruhový objazd
pri COOP Jednota.
Stanovisko ÚSŽPDaI: Táto požiadavka nie je zaradená v rozpočte 2014, budeme ju požadovať
v návrhu rozpočtu 2015.
p. Amrichová – opraviť rozbitú MK na Západnej ul. a vybudovať riadny chodník pre chodcov
Stanovisko ÚSŽPDaI: Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov mesta predmetná inv. akcia
sa v dohľadne dobe nebude realizovať.
JUDR. Kováčik – vybudovať aspoň 1 ks verejného osvetlenia vľavo za KS Aktivity.
Stanovisko ÚSŽPDaI: Nejedná sa o investičnú akciu, ale o bežnú údržbu a Vaša požiadavka bola
presunutá na UIS.

K bodu 4.- nové požiadavky poslancov a občanov:
p. Hartmann – žiada vyzvať majiteľov pozemkov – urbariát k orezom stromov na ul. Východná
v odbočke na Halalovku ÚSŽPDaI
p. Vilím – žiada do budúcnosti o zrýchlenie odvozu pohrabaného lístia pri bytovkách MHSL
p. Sapáček – opätovne žiada o stretnutie poslanca p. Žáka, dopravného odborníka Ing. Tichú za
účelom posúdenia a zhodnotenia statickej dopravy, porušovania parkovania na Šafarikovej ul.

- žiada odstrániť 2 dopravné značky Zákaz státia ba Šafarikovej ul. pod MŠ
- žiada o preverenie oprávnenosti 7 vydaných parkovacích povolení pre ZŤP na ul.
Šafarikova č. 2-10 ÚSŽPDaI
JUDr. Kováčik – dáva návrh o využitie starých projektov riešenia statickej dopravy na Šafarikovej ul.
ÚSŽPDaI
MUDr. Pastva - opätovne žiada o osadenie nábehov pre kočíky na schodoch pri Južanke – pri
zásobovaní pre Billu ÚSŽPDaI
p. Búryová – apelovala na poslancov zváženie vydávania informačných novín INFO len ako
štvrťročníka. Jednota dôchodcov by uvítala, aby naďalej tieto noviny vychádzali každý mesiac.
p. Peťovský – chce vedieť kto dal oprávnenie k výrubu 4 smrekov v okolí domov na Kyjevskej ul. č.
6-8 bez súhlasu a vyjadrenia obyvateľov, aká náprava sa chystá a kto by znášal škody, ktoré by
napáchali zlomené nevyrúbané brezy pri náporovom vetre, ak by poškodili zaparkované vozidlá
ÚSŽPDaI
- žiada vyzvať majiteľa pozemku prostredníctvom štátneho stavebného dohľadu
k oprave poškodených a ohrozujúcich schodov k predajni COOP Jednota na Kyjevskej ul. ÚSŽPDaI
Mgr. Forgáč – informoval prítomných o pripravovaných investičných akciách na sídlisku Juh:
- vybudovanie križovatky M. Bela na gen. Svobodu
- dobudovanie statickej dopravy a rekonštrukcia ulíc Halalovka a Šafárikova
- z použitia rezerv rekonštrukcie ZŠ a MŠ na Juhu ( havarijné stavy)
Vysvetlil dôvody nepresťahovania kotolne z Liptovskej ul. na Východnú ul. Koncom roka na
rokovaní Služby pre bývanie oznámili, že z ekonomických dôvodov realizácia vybudovania novej
kotolne sa neuskutoční. Svoje rozhodnutie odôvodnili tým, že v meste sa veľké množstvo bytových
domov odpája od centrálneho zdroja. Nakoľko sa jedná o súkromnú akciu tejto spoločnosti, mesto
nemá prostriedky ju k prinútiť k jej realizácii.

Na záver Ing. Peter Gašparovič poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie.
Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
V Trenčíne 13.01.2014

Ing. Peter Gašparovič
Predseda VMČ Juh

