
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH  
konaného dňa 03. septembra 2007 v Kultúrnom stredisku JUH Trenčín 

 
 

Prítomní:      Hostia:     
Ing. Ján Bezák     Ing. arch. Ležatková, ÚAS MsÚ 
Ing. Anton Boc     Ing. Siebert, MsP 
Ing. Dušan Gálik     Ing. Uličný, MHSL, m.r.o., Trenčín 
p. Eduard Hartmann     P. Hudecová, ÚMM MsÚ 
MUDr. Stanislav Pastva    p. Teker 
MUDr. Ľubomír Sámel    p. Bulko 
p. Branislav Zubričaňák    p. Klabníková 
       občania 
Garant: Ing. Jozef Ďurech 
 
   
    
Program:    

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

 
 

Ing, Anton Boc, predseda VMČ Juh, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ. 
 
 

2. Prerokovanie žiadostí  
 
a)     Ide o návrh TVK, a.s., 1. mája č. 11, 911 01 Trenčín na zámenu pozemkov: 
 v k.ú. Kostolná – Záriečie vo vlastníctve mesta Trenčín (LV 1096) – parc.č. 397/15, 397/16, 
397/17, 397/18 o celkovej výmere 2.506 m2 pod prečerpávacími stanicami v rámci stavby 
,,ČOV Pravý breh“, za pozemky v k.ú. Trenčín vo vlastníctve TVK, a.s. (LV 6392) – parc.č. 
1675/4, 1675/45, 1675/46, 1675/71, 1675/73, 1675/74, 1675/75, 1675/76, 1675/77 o celkovej 
výmere 2.449 m2 pod miestnou komunikáciou Ul. Liptovská. Zámena bola konzultovaná 
s ekonomickou zástupkyňou a.s. TVK Ing. Vagaskou. Účelom zámeny je vysporiadanie 
pozemkov pod Liptovskou Ul. resp. pod prečerpávacími stanicami. Zámena sa pripravila 
spolu s materiálmi pre vklad majetku mesta do a.s. TVK na úseku verejných vodovodov 
a kanalizácií v roku 2007. 

Rozdiel výmer 57 m2 bude zmenený bez finančného vyrovnania. 
ÚŽPD MsÚ a ÚAS MsÚ žiadosť odporučili dňa 24.07.2007. 

 
 Výbor mestskej časti Juh hlasovaním 7 za odporučil vyhovieť žiadosti o zámenu 
pozemkov v zmysle predloženého návrhu.  
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b)     Žiadosti o prerokovanie prevádzkového času 
 
1.  
názov prevádzkarne:   Club ,,7“ – herňa s barom 
adresa prevádzkarne:   Gen. Svobodu 3065, Trenčín (vedľa Hostinca Country) 
prevádzkovateľ:   Koloman Kričfaluši, Trenčín 
navrhovaný prevádzkový čas: pondelok až piatok od 12.00 h do 04.00 h 
     sobota, nedeľa  od 14.00 h do 04.00 h 
 
doterajší prevádzkový čas:  pondelok až štvrtok od 10.00 h do 24.00 h 
     piatok   od 10.00 h do 02.00 h 
     sobota    od 12.00 h do 02.00 h 
     nedeľa   od 12.00 h do 24.00 h 
 
2. 
názov prevádzkarne:   Vinéria – predaj vína 
adresa prevádzkarne:   Gen. Svobodu 3063, Trenčín  
prevádzkovateľ:   Petra Grachová, Trenčín 
navrhovaný prevádzkový čas: pondelok až štvrtok od 07.00 h do 23.00 h 
     piatok   od 07.00 h do 24.00 h 
     sobota    od 08.00 h do 24.00 h 
     nedeľa   od 08.00 h do 22.00 h 
 Jedná sa o zmenu prevádzkovateľa. Doterajší prevádzkovateľ mal povolený 
prevádzkový čas do 22.00 h. 
 
 Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 7 za odporučil vyhovieť žiadosti 
o povolenie prevádzkového času vo vnútri objektu prevádzkarní na skúšobnú dobu 2 
mesiace.  
 
 
 
c)     Ide o žiadosť S.P.D. Develop, s.r.o. Trenčín, o kúpu pozemku v k.ú. Trenčín – 
novovytvor. parc.č. 2180/277 s výmerou 5.404. m2 – lokalita Saratovská ul. (otoč, ZŠ), za 
účelom výstavby polyfunkčného objektu. 
 ÚŽPD MsÚ a ÚAS MsÚ predaj pozemku dňa 03.07.2007 odporučili s tým, že 
predložená architektonická štúdia bola predbežne schválená.  
 

Výbor mestskej časti Juh hlasovaním 7 za, na novovytvor. parc. o výmere 5404 
m2 v lokalite Saratovskej ulice (otoč ZŠ) nesúhlasí s výstavbou polyfunkčného objektu. 

Výbor mestskej časti Juh odporučil tento objekt umiestniť v inej časti sídelného 
útvaru Juh a návrh opätovne predložiť VMČ Juh na prerokovanie.  
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d)     Ide o žiadosť spoločnosti DUO Creative reklamná agentúra o prenájom nehnuteľností – 
pozemkov, za účelom umiestnenia informačných zariadení pre spoločnosti BAUMAX a AAA 
AUTO nasledovne: 

- parc.č. 2264/8 gen. Svobodu, v k.ú. Trenčín, 2 ks 
- parc.č. 3376/1 Soblahovská ulica, v k.ú. Trenčín, 2 ks 
- parc.č. 2509/2 Soblahovská ulica, v k.ú. Trenčín, 2 ks 
- parc.č. 801/5 Brnianska ulica, v k.ú. Záblatie, 1 ks 
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 

dňa 01.08.2007 odporučil prenájom pozemkov na dobu 2 rokov . 
  

Výbor mestskej časti Juh hlasovaním 7 za odporučil vyhovieť žiadosti 
o prenájom nehnuteľností – pozemkov, za účelom umiestnenia informačných zariadení 
pre spoločnosť BAUMAX a AAA AUTO v zmysle predloženého návrhu.   
 
 
 
e)     Ide o žiadosť spoločnosti POS, a.s., o prenájom pozemku o výmere 482 m2, za účelom 
vybudovania zberného dvora na sídlisku Juh. Ide o pozemok za otočom. 
 
 Výbor mestskej časti Juh hlasovaním 6 za, 1 sa zdržal hlasovania, odporučil 
vyhovieť žiadosti o prenájom pozemku v zmysle predloženého návrhu.  
 
 
 

3. Odpovede na požiadavky (interpelácie) VMČ Juh 
 
Ing. Boc oboznámil prítomných s odpoveďami na požiadavky (interpelácie) VMČ Juh 
vznesené na zasadnutí VMČ Juh konanom dňa 02.07.2007. 
 
 

4. Rôzne 
 
MUDr. Sámel  - občania z Ul. J. Halašu – garáže sú  v takom istom stave ako boli garáže na 
Ul. L. Novomeského. V akom je to stave? 
 
Ing. Ďurech reagoval, že aj na VMČ Juh bolo povedané, že útvar interných služieb má 
posúdiť stav. Mala sa vykonať obhliadka, na základe ktorej by sa rozhodlo, či sa bude 
rekonštruovať iba povrchová plocha alebo sa to bude musieť celé odkopať a odvodniť ako na 
Ul. L. Novomeského. Pokiaľ by to mala byť investičná akcia, musel by sa vypracovať projekt, 
a to by sa muselo schváliť.  
 
Ing. Boc skonštatoval, že to nadnesie na porade zástupcu primátora čo sa týka výboru 
mestskej časti, aby to ďalej posunul v rokovaniach a v poradných orgánoch mesta s tým, aby 
sa našla stratégie, ako pokračovať pri týchto garážach. Model máme vytvorený, ide len 
o posúdenie daných stavov, či je potrebné vykonať komplexne rekonštrukciu oporných múrov 
alebo požadovať len opravu strešného plášťa a zaizolovanie. Toto musí preriešiť odborný 
útvar mesta a predložiť VMČ Juh návrh na riešenie ako a kedy by sa mali zapracovať tieto 
materiály do rokovaní ostatných orgánov mesta a do rozpočtu. Tento trend sa v minulosti 
dobre naštartoval, dielo je hotové a takýchto garáží je tu toľko, že by sme v tom mali 
postupne pokračovať.  
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MUDr. Sámel sa zaujímal, ako to vyzerá s parkovaním v zákrute ... . 
 
Ing. Ďurech reagoval, že na to ešte nemá odpoveď, ale nejde o Šmidkeho ulicu, ale o Ul. J. 
Halašu.  
 
--------------------------------------- 
 
P. Hartmann - občania majú dlhodobejšie problémy s parkovaním na Západnej ulici. 
Niekoľko rokov tam stojí starý vrak auta. 
 
Ing. Siebert reagoval, že predmetný vrak sa riešil už asi pred tromi rokmi s tým, že na 
mestský úrad dali požiadavku, aby sa niekde zriadilo miesto, kde by sa to dalo vyviesť. Je 
k tomu hotová celá dokumentácia, vrak sa môže kedykoľvek naložiť a odviesť, ale nevieme 
kam, nakoľko mesto nemá miesto. Po celom meste je asi 70 takýchto vrakov.  
 
Ing. Boc vysvetlil, že sa plánovalo, že Mesto Trenčín, v environparku – bola žiadosť, že sa 
tam má vybudovať linka na demontáž starých vozidiel s tým, aby tam bol priestor na 
odloženie takýchto vrakov. Stavba ešte nie je hotová, čaká sa na to, kedy to investori 
zrealizujú s tým, aby tam bol priestor na odkladanie takýchto vozidiel, o ktoré sa nikto 
nestará.  
 
Ing. Siebert doplnil, že na Západnej ulici je ten problém, že auto je dovezené zo zahraničia 
a nie je možné identifikovať majiteľa.  
 Čo sa týka parkovania, je tam problém – začali robiť ,,generel dopravných značiek“ 
a zistili, že množstvo dopravných značiek je osádzaných zbytočne. Po dokončení ,,generelu 
dopravného značenia“, predložia VMČ Juh správu, koľko dopravných značiek sa muselo 
odstrániť, koľko je ich osadených protiprávne (napr. z 26 doteraz zmapovaných značiek 
,,reservé“, je 6 osadných bez schválenia).  
 
Ing. Boc sa vyjadril, že návrhy, ktoré boli z výboru mestskej časti, by mali byť v pasportizácii 
dopravného značenia navrhnuté v konečnej variante.  
 Na Západnej ulici – časť zrealizovanej ,,jednosmerky“ ide aj cez parkovisko, hneď ako 
sa zo Saratovskej ulice odbočuje na Západnú ulicu doprava, kde je obojsmerná komunikácia, 
kde by nemusela byť len ,,jednosmerka“, lebo tí, čo chcú zaparkovať na predmetnom 
parkovisku, to musia obchádzať. Toto bol problém vlastníkov bytov, ktorí to prezentovali 
s tým, aby sa vjazd z jednej strany na Ul. Západnú do vnútrobloku dal ako obojsmerná 
komunikácia a ,,jednosmerka“ by začala až tam, kde je vozovka 3,5 m2. Tu by sme vyhoveli 
občanom. Ostatné náležitosti ako obnovenie vodorovného dopravného značenia by sa mali  
zrealizovať na Juhu komplexne vo všetkých komunikáciách, kde sú odstavené vozidlá a kde 
sa parkuje. K tomu by sa malo pristúpiť v budúcom roku.  
 
Ing. Siebert doplnil, že ďalší problém je Južanka, ktorá do dnešného dňa nemá schválené 
dopravné značenie.  
 
--------------------------------------------- 
 
 
 
 

 4



P. Hartmann – nedokončená stavba na Východnej ulici – v súvislosti s neporiadkom sa tam 
rozmnožujú potkany, ľudia sa boja vynášať smeti.  
 
P. Hudecová vysvetlila, že je tam zmluva o zmluve o budúcej, kedy si majiteľka požiadala 
o odpustenie zvyšku kúpnej ceny, čo jej bolo na finančnej a majetkovej komisii zamietnuté. Z 
útvaru majetku mesta zaslali majiteľke list, že to nebolo odporučené a vyzvali ju 
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.  
 

Výbor mestskej časti Juh požiadal mestský úrad o zvolanie štátneho stavebného 
dohľadu s prizvaním zástupcov regionálneho úradu verejného zdravotníctva, aby konali 
voči stavebníkovi tak, aby nenarušoval životné prostredie v okolí bývajúcim občanom.  
 
------------------------------------------- 
 
MUDr. Pastva - na jednom z minulých zasadnutí bola vznesená žiadosť o zjednodušenie 
priechodu z Halalovky cez cestu smerom na Ul. T. Vansovej a tam do škôlky. Odpoveď 
znela, že bol vznesený návrh na zriadenie nového priechodu pre chodcov, priamo akoby od 
,,Vinotéky“, smerom na druhú stranu cesty, aby nemuseli dvakrát prechádzať cez cestu.  

Nie je tam ešte doriešené pokračovanie chodníka z Ul. T. Vansovej do škôlky smerom 
hore na Šafárikovu ul.. Aj keď by to nakoniec schválili, tak sa dostanú na druhú stranu, ale 
tam musí prejsť znovu aj tak na druhú stranu cesty, asi 50 m, tam znovu na druhú stranu -  
okolo Južanky smerom hore nie je vybudovaný chodník. Chodník má pokračovanie, ale až 
nad Južankou. 

Chodníky sú v dezolátnom stave, zaujímal sa kedy to bude riešené, a taktiež aj veľké 
množstvo schodov bez koľajníc pre kočíky. Položil otázku, či je nejaký plán opravy 
chodníkov, pretože sa s tým nič nedeje.  
 
Ing. Boc odpovedal, že tieto práce sú drobné úpravy, na ktoré sú v rozpočte vyčlenené 
finančné prostriedky na drobnú stavebnú údržbu pozemných komunikácií. Všetky vznesené 
požiadavky sú odstúpené na útvar interných služieb. 
 
MUDr. Sámel sa zaujímal, či je to v zmluve, ktorá je uzatvorená na opravu asfaltových 
povrchov, a ak nie, je potrebné vedieť, kto to bude realizovať. 
 
Ing. Boc reagoval, že je to súčasťou zmluvy s firmou Strabag, ktorá je zhotoviteľ, ale 
objednávateľom je mestský úrad, konkrétne útvar interných služieb. Ide o to, v akom stave sú 
finančné prostriedky na tento rok. 
 Skonštatoval, že podľa odpovede Ing. Švajdleníka by mal byť predmetný chodník 
zrealizovaný. Kratší chodník cca 20 m, je možné vybudovať v rámci bežnej údržby, dlhší 
chodník sa musí riadne naplánovať ako investičná akcie.  
 
Ing. Bezák sa vyjadril, že na minulom zasadnutí VMČ vzniesol interpeláciu či je ťažba dreva 
na Halalovke v súlade s operačným plánom a nedostal na to odpoveď.  
 
Ing. Uličný reagoval, že MHSL, m.r.o., Trenčín odpovedalo na predmetnú požiadavku listom.  
 
Ing. Boc oboznámil prítomných s uvedeným listom – otázke ťažby dreva na Halalovke bol 
venovaný článok v Infe č. 12.  -  podlieha lesnému hospodárskemu plánu schválenému na 
roky 2002 – 2011. Pre nepriaznivý zdravotný stav a drevinové zloženie sa pristúpilo 
k obnove. Plánovaná ťažba, ktorej cieľom je obnova porastu bola začatá v roku 2000 
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a pokračovala v roku 2005. Cenné dreviny dub, smrek a čerešňa, ktoré sú v tomto poraste 
zastúpené minimálne, sú pri ťažbe zachovávané. Následne bližšie oboznámil prítomných 
s odpoveďou a požiadal list nafotiť a dať čelnom VMČ do priečinka na podateľni MsÚ.  
--------------------------------------- 
 
P. Bulko ako zástupca vlastníkov bytov vzniesol nasledovné požiadavky (odovzdal ich aj 
písomne): 

- Ul. L. Novomeského  - po zateplení bytového domu im bol nasprejovaný ich obytný 
dom, nahlásili to na mestskú políciu, ale vinníka nezistili. V tom období nasprejoval aj celý 
obchod potravín a Bar ,,San Marco“. 

- Obyvatelia Ul. J. Halašu sa sťažujú na neustále rušenie nočného kľudu prevádzkou 
Bar ,,San Marco“, otváracie hodiny sú tam v týždni do 04.00 h – je to dlho. Väčšinou sa tam 
zdržiavajú mladí ľudia, ktorí ničia okolie, odpadkové koše sú pravidelne ničené. Predavačky 
z potravín musia pravidelne v sobotu ráno upratovať okolie obchodu. Bolo by vhodné, aby 
tam mestská polícia vykonala obhliadky najmä v noci z piatka na sobotu.  
 
Ing. Siebert potvrdil, že p. Bulko má pravdu, mestská polícia tam za posledný mesiac 
vykonala 6 výjazdov. 
 
Ing. Boc požiadal Ing. Sieberta o písomnú správu, čo sa týka rušenia nočného kľudu, ako to 
má mestská polícia zaznamenané v evidencii. Prerokuje a preverí povolenú prevádzkovú dobu 
na obchode a službách a na najbližšom zasadnutí VMČ Juh by zmenili prevádzkovú dobu. 
Taktiež je potrebné tam vykonať kontrolu a vznesené pripomienky prerokovať s majiteľom 
prevádzky.  
 
P. Bulko doplnil, že ešte v minulom volebnom období vzniesol požiadavku ohľadne chodníka  
pre peších  - skratka okolo ,,Žilinčana“. V akom je to stave? 
 
Ing. Boc odpovedal, že je to v návrhoch na realizáciu, je potrebné pripraviť to projektovo so 
všetkými náležitosťami. Budeme to vždy dávať do plánu na nasledujúci rok, hlavne aby sa 
zhotovila projektová dokumentácia s tým, aby bol tento chodník pre peších zrealizovaný, je to 
potrebná vec. Bol tam dovezený štrk, ale to je zatiaľ iba provizórne riešenie.  
 
------------------------------------------- 
 
P. Teker  

- Ul. K. Šmidkeho  - ,,jednosmerka“ zbytočne cca 35 m.   
- Uviedol príklad: Ul. Západná je prakticky zásobovacia ulica – značenie.  
- Billa vypúšťa každý pondelok ráno zapáchajúce tekutiny, ktoré tečú po ceste na 

Západnej ulici. 
- Požiadal v Infe zverejniť informáciu, čo majú mestskí policajti robiť, nevidí ich, keď 

idú spolu tak nech sa neustále nerozprávajú medzi sebou, ale nech sa pozerajú okolo seba.  
 
Ing. Boc požiadal o zverejnenie informácie v Infe, akú pracovnú náplň majú mestskí policajti.  
 
Ing. Siebert reagoval, že mestská polícia má v súčasnosti toľko úloh, že policajtov je málo. 
V prípade záujmu pozval p. Tekera na policajnú stanicu, kde ho oboznámi so všetkým, čo sa 
robí. V knihe služieb je uvedené kde presne chodia, čo zisťujú, 80% práce plnia za niekoho 
úplne iného. Dnes je stav, že firmy, organizácie alebo nejaké inštitúcie, čo si majú plniť svoje 
povinnosti, si ich neplnia, mestská polícia ich musí ,,naháňať“, zistené skutočnosti  
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dokumentovať. Ďalšia vec je priestupok - priestupkový zákon je dosť obsiahly, chystá sa 
novelizácia, kde budú predvádzať ľudí napr. na súdy tak, ako to v súčasnosti vykonávajú 
štátni policajti a pod.. Zopakoval, že pokiaľ je záujem, nech p. Teker príde a môžu to 
prekonzultovať. Za posledné obdobie je minimálne 20 priestupkov zo Západnej ulice, 
nehovoriac o občianskom spolunažívaní, ktoré tam existuje.  
 
P. Teker odpovedal, že Ing. Siebertovi verí, ale od Ing. Lišku bolo prisľúbené, že tu budú 
pochôdzkári. Rád by vedel, ktorí majú na starosti Západnú ulicu.  
 
------------------------------------------ 
 
Občianka zo Západnej ulice upozornila na poškodené schodisko vedľa sporiteľne, vedľa 
futbalového ihriska. Je to viac ako dva roky. Jedna vrchná platňa je zlomená v strede, práve 
tam, kde sa najviac došľapuje, hrozí nebezpečenstvo úrazu. 
 Dlho do noci sa opakovane ozýva hluk na Západnej ul. č. 11 – 16. Okrem toho túrujú 
autá a motorky – mestskí policajti by na to mali dohliadnuť.  
 
Ing. Siebert reagoval, že rušenia nočných kľudov po 22.00 h je veľké množstvo, treba 
zavolať bezplatnú linku 159, v prípade, že sa občan nechce predstaviť, tak sa nemusí. Je tam 
určitý poradovník, čo sa rieši, ale rušenia nočného kľudu sú vždy prvoradé. Ráno sa 
kontroluje kto tam bol a čo vybavil. Pre informáciu doplnil, že za včerajšiu noc, bolo od 22.00 
hodiny 12 rušení nočného kľudu.  
 
Občianka požiadala o úpravu koruny stromu  rezom, SVB Halalovka 16, na parc.č. 2315, za 
bytovkami 39 a 40. Na priestranstve tiež vyrástli stromy z náletu. Malo by dôjsť 
k odvodneniu, zaujímala sa, či v rámci toho dôjde k úprave predmetného priestranstva. 
 
Občianka poznamenala, že nevie, či môže alebo nemôže vojsť do miestnosti kde zasadá 
VMČ a požiadala o osadenie cedule napr. s nápisom ,,vstup voľný“.  
 
Ing. Boc vysvetlil, že od 17.00 h do 18.00 h prebieha neverejné rokovanie výboru mestskej 
časti. Od 18.00 h je pre verejnosť.  
 
Občianka doplnila, že nevedia, do ktorej miestnosti majú ísť.  
 
 Výbor mestskej časti požiadal útvar marketingu, aby urýchlene zabezpečil 
orientačné tabule na navedenie občanov do rokovacej miestnosti VMČ Juh. 
 
 
Občianka doplnila, že schody nad Južankou sú v dezolátnom stave už roky, trčia tam drôty, 
je to nebezpečné. 
 Ako je robený plán na prerezávanie stromov, všimla si, že niektoré stromy sú 
označené červenými prúžkami, tie sa budú vyrezávať? Má pocit, akoby boli na vyrezanie 
označené tie stromy, ktoré vôbec netienia a naopak, polosuché stromy nie sú označené. 
 
Ing. Boc odpovedal, že musí preveriť aký je systém označovania stromov určených na výrub.  
 
 
 
 

 7



Občianka  - nízkoenergetický dom – vyjadrila nesúhlas so zámerom. Na tomto pozemku by 
bolo pekné napr. malé kúpalisko pre maličké deti.  
 
Ing. Boc informoval, že VMČ Juh dňa 02.07.2007 bol oboznámený s architektonickou 
štúdiou a zobral na vedomie predmetnú štúdiu - VMČ Juh to neschválil, len to zobral na 
vedomie. Na dnešnom zasadnutí VMČ Juh prerokoval žiadosť o odpredaj pozemku za účelom 
vybudovania polyfunkčného objektu pre spoločnosť S.P.D. Develop, s.r.o. a jednohlasne to 
neschválil.  
 
Občianka poukázala, že sa zničí krásna plaváreň kvôli železnici, povie sa, že nová bude na 
Ostrove a teraz sa dozvie, že tam nebude ani 50 metrový bazén, že možno to nakoniec ani 
nebude, lebo Zamarovce majú nejaké výhrady. 
 
Ing. Boc odpovedal, že kúpalisko bude určite nahradené, projektové dokumentácie sa 
spracovávajú, myslí, že to čo má byť na Ostrove, bude. Napíše sa všeličo, ale ešte nie je 
schválená projektová dokumentácia a spracovávajú sa rôzne štúdie. Plaváreň v meste Trenčín 
určite bude.  
 
MUDr. Sámel ako predseda finančnej a majetkovej komisie informoval, že v tohtoročnom 
rozpočte je na výstavbu plavárne na Ostrove vyčlenených 80 miliónov Sk. Či ich 
preinvestujeme, je vecou rôznych administratívno-technických úkonov. ¾ Ostrova patria 
Zamarovciam, primátor mesta vedie rokovania so starostom Zamaroviec.  
 
Občianka poznamenala, že športový komplex by tam bol po ruke, ale je to dosť riskantné, 
príde storočná voda, zaleje to a všetko bude zničené.  
 
Ing. Boc reagoval, že odborníci tvrdia, že taká voda nebola za sto rokov, nemala by byť, verí 
že títo odborníci vedia posúdiť daný stav či to je alebo nie je riskantné. Štúdiou bolo zistené, 
že najlepšie umiestnenie plavárne by bolo na Ostrove, lebo je to oddychová zóna, patrilo by to 
tam. Preto sa začali vypracovávať štúdie a projektové dokumentácie umiestnenia na tomto 
území. Podmienka, že súčasná letná plaváreň sa zasanuje, keď bude postavená nová, je platná, 
je zakomponovaná v zmluve so Železnicami SR. Vybaviť stavebné povolenie na výstavbu 
plavárne za desiatky miliónov nie je jednoduchá vec, nejakú dobu to trvá.  
 
Občianka doplnila, že ako sa ide hore na športoviská, na ZŠ L. Novomeského, bola tam 
urobená cesta - chýba dopravné značenie, ľudia jazdia rýchlosťou do zákruty a neuvedomujú 
si, že v blízkosti je základná škola aj materská škola.  
 
 Výbor mestskej časti Juh požiadal o návrh a osadenie dopravného značenia pri 
športovisku na Ul. L. Novomeského. 
 
 
Občianka za zaujímala, kedy sa bude rekonštruovať ulica zo zadnej časti na Šafárikovej ul., 
či by sa v rámci rekonštrukcie cesta nemohla rozšíriť, lebo sú tam staré asfaltové plochy. 
Keby sa rozšírila, dalo by sa tam parkovať a jazdiť na bicykloch.  
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Ing. Boc odpovedal, že projektant sa tým bude určite zaoberať, ak pôjde do projektovej 
dokumentácie, budeme hľadať parkovacie plochy, a ak sú tieto priestory nevyužité, dá sa to 
navrhnúť.  
 
 
Ing. Anton Boc, predseda VMČ Juh, poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie VMČ.  
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová 
V Trenčíne, 10.09.2007       

 
 
  Ing. Anton B O C 

                           predseda VMČ JUH 
 

 Dňa: 
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