Zápisnica
zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH konaného dňa 9. januára 2006
________________v Kultúrnom stredisku JUH Trenčín________________
Prítomní:
Ing. Ján Bezák
Ing. Milan Česal
p. Miloš Kohout
p. Branislav Zubričaňák

Neprítomní:
p. Oľga Löbbová
MUDr. Ľubomír Sámel
RNDr. Jozef Mertan

Hostia:
Mgr. Vojtech, MsP
p. Uličný, MHSL, m.r.o. TN
garant VMČ: Ing. Jozef Ďurech
zapisovateľka: Dana Viskupičová

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie činnosti VMČ Juh za rok 2005
3. Plány a úlohy VMČ Juh na rok 2006
4. Záver

Ing. Ján Bezák, predseda VMČ JUH, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ.

Ing. Česal sa zaujímal, kto je zodpovedný za čistenie hlavného prístupového chodníka,
rovnobežného s Ul. Šmidkeho č. 2 – 23.
Poukázal na opakujúce sa sťažnosti na prevádzku Internet klub, vedľa PC centra. Je
potrebné upozorniť prevádzkovateľa na udržiavanie čistoty.
Vyjadril sa že ,,padla“ Poliklinika Juh. Poliklinika Juh ako štatutárne zariadenie so
špecializovanými zdravotnými službami už neexistuje - 18-tisícové sídlisko nemá očného
lekára, kardiológa a interné.
Ing. Bezák predložil žiadosť, ktorá bola zaslaná z ÚŽPD na vedomie VMČ Juh.
V prílohe Vám ako správcovi povrchového odvodnenia na sídlisku Juh odstupujeme
žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov Bazovského 14, Trenčín o opravu verejného odtoku.
Útvar ŽP a dopravy MsÚ v Trenčíne dal v roku 2005 za účelom komplexného
doriešenia odvodnenia sídliska Juh (podľa požiadaviek správcov bytových domov
a prevádzkovateľa napr. Tebys) dal vypracovať projekt pre územné rozhodnutie:
,,Odvodnenie sídliska Juh – II. etapa“. V roku 2006 je v rozpočte mesta Trenčín vypracovanie
projektu pre stavebné povolenie na predmetnú akciu.
Informoval o žiadosti Ing. Juhása, ktorý predložil žiadosť občanov z Ul. J. Halašu,
v ktorej žiadajú o úpravu stanovišťa kontajnerov tak, aby bolo na rovine a zvýšil sa počet
kontajnerov minimálne o 3ks.
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P. Zubričaňák predložil žiadosť Ing. Heneka, obyvateľa Ul. Východná o zváženie možnosti
osadenia dopravného značenia na novozniknutú cestu. Doplnil, že e-mail preposlal aj Ing.
Švajdleníkovi na ÚŽPD.
Miestna komunikácia pred domami na Východnej 11–25 dostala v minulom roku
odbočku k novopostaveným domom Východná 27 – 33.
My, čo tu bývame viac ako 13 rokov sa cítime na hlavnej novopríchodzí a cezpoľní sa
niekedy cítia na hlavnej tej druhej, alebo sa snažia aplikovať pravidlo pravej ruky.
Ostatné cesty na Juhu sú riadne označené, preto sa na Vás obraciam so žiadosťou o zváženie
osadenia dopravného značenia, ktoré by zadefinovalo prioritu ciest a zabránilo možnej kolízii
v blížiacom sa zimnom klzkom období.
Mgr. Vojtech informoval, že v prevádzke Slamený hostinec v podkroví otvorili prevádzku
,,Sahara“, na ktorú boli opakované sťažnosti týkajúce sa rušenia nočného kľudu - hudba hrá
a pri vetraní sa ozýva po celom okolí.
VMČ Juh požiadal o preverenie dokedy má prevádzka Sahara povolený
prevádzkový čas.
P. Zubričaňák oboznámil prítomných s havarijným stavom strechy cez ktorú tečú doslova
prúdy vody, na ZŠ Novomeského, v časti ktorú má v prenájme Trenčianska univerzita A.
Dubčeka v Trenčíne.
Ing. Bezák - budúci mesiac je potrebné sa zamerať na rekonštrukcie, ktoré je potrebné zaradiť
do plánu na tento rok.
Ing. Česal sa zaujímal, kde sa nachádza čiastka 2.800 tis. Sk, ktorá by mala byť použitá na
rekonštrukciu chodníkov na sídlisku Juh, nakoľko sú v dezolátnom stave. Bolo to schválené
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 27.10.2005 pri Návrhu VZN č. 6/2005,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2004 – Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2005.

Ing. Ján Bezák, predseda VMČ Juh, poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie.

Zapísala: Dana Viskupičová
V Trenčíne, 13.01.2006

Ing. Ján B E Z Á K
predseda VMČ JUH
Dňa:
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