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Z á p i s n i c a 
 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH konaného dňa 03. júla 2006  
________________v Kultúrnom stredisku JUH Trenčín________________ 
 
 
Prítomní:      Neprítomní: 
Ing. Ján Bezák     Ing. Milan Česal    
p. Emil Bulko      p. Miloš Kohout 
MUDr. Ľubomír Sámel    RNDr. Jozef Mertan 
       p. Branislav Zubričaňák 
 
 

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

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie žiadostí  
3. Odpovede na požiadavky (interpelácie) VMČ Juh 
4. Rôzne 
5. Záver 

 
 

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

3. Odpovede na požiadavky (interpelácie) VMČ Juh 
 
Ing. Bezák prečítal odpovede na požiadavky (interpelácie) poslancov VMČ Juh zo zasadnutia 
konaného dňa 15.05.2006 a 12.06.2006.  
 
 

4. Rôzne 
 
MUDr. Sámel informoval, že sa na neho obrátili občania z Kyjevskej ulice v záležitosti 
priestoru za potravinami kde je rampa, ale celý priestor je vyhradený na parkovanie len pre 
zásobovanie. Občania nemajú kde parkovať, v minulosti sa tam parkovalo, ale momentálne je 
tam osadený ,,zákaz parkovania“. Bolo by možné to riešiť zákazom parkovania 
v dopoludňajšej dobe počas zásobovania a popoludní by tam mohli parkovať aj občania.  
 
 Výbor mestskej časti Juh požiadal Útvar životného prostredia a dopravy MsÚ 
Trenčín o preskúmanie situácie a zúženie časti kde je zákaz zastavenia len na miesto 
pred rampou, poprípade o zabezpečenie osadenia informačnej tabule s vyhradenými 
hodinami, kedy sa tam nesmie parkovať.  
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Ing. Bezák informoval, že do priečinka na podateľni MsÚ mu bola doručená žiadosť Marty 
Kubovicovej a Ing. Bohumila Beláka o odkúpenie priestorov nachádzajúcich sa v objekte na 
Námestí sv. Anny 20 v Trenčíne. Požiadal o zaevidovanie pošty na MsÚ a vyjadrenie útvaru 
majetku mesta k predmetnej žiadosti. 
 
------------------------------------------ 
 
P. Bulko sa zaujímal, či by sa skratka vedúca z Juhu na Partizánsku ulicu ,,okolo Žilinčana“ 
nedala vyložiť betónovými panelmi, aby sa tade dalo chodiť počas celého roka. Skratku 
využíva značné množstvo ľudí.  
 
MUDr. Sámel sa stotožnil s vzneseným návrhom a doplnil, že by bolo vhodné osadiť aj 
zábradlie do stredu panelov, aby sa zamedzilo možnému prechodu osobnými vozidlami. 
 
 Výbor mestskej časti Juh požiadal Útvar majetku mesta MsÚ Trenčín o zistenie, 
či je predmetný pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín a o vyloženie cesty panelmi 
a o osadenie zábradlia, ktoré by viedlo stredom panelov, aby sa zamedzilo prechodu 
osobnými vozidlami.  
 
------------------------------------------- 
 
P. Bulko vyslovil názor, že nádoby na psie exkrementy nie sú využité, ľudia neustále 
porušujú dodržiavanie VZN o psoch a chodia s nimi aj na detské ihriská. Pozastavil sa nad 
tým, či bolo dobrým riešením zrušiť poplatok za psa. 
 
MUDr. Sámel doplnil, že ľudia sú podľa VZN povinní psie exkremetny odpratať aj  
v prípade, že k dispozícii takéto nádoby nie sú.  
 
Ing. Bezák sa zaujímal, kedy sa na Juhu začne asfaltovať, na niektorých miestach sa zdvihli 
poklopy a odvtedy sa nič ďalej neudialo.  
 
 

Ing. Ján Bezák, predseda VMČ Juh, poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie. 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová 
V Trenčíne, 10.07.2006      

    Ing. Ján  B E Z Á K 
                           predseda VMČ JUH 
 

 Dňa: 
 


