
Zápisnica 

 

Zo zasadnutia Výboru mestskej časti Juh 

konaného dňa 5. mája 2008 v Kultúrnom stredisku JUH Trenčín. 

 

Prítomní:      Hostia: 

 

Ing. Ján Bezák     Ing. Siebert, MsP 

Ing. Anton Boc     Ing. Uličný, MHSL, m.r.o., 

MUDr. Ľubomír Sámel    p. Hudecová, ÚMM MsÚ 

p. Branislav Zubričaňák    občania 

 

 

Program : 

 1 Otvorenie. 

 2 Prerokovanie ţiadostí. 

 3 Odpovede na poţiadavky (interpelácie) VMČ Juh. 

 4 Rôzne. 

 5 Záver.  

 

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

Juh. 

2. Prerokovanie žiadostí: 

 

1, Ide o ţiadosť Augustína Kopsa a manţelky na predaj pozemkov v k.ú Trenčín – parc. 

č. 2315/259 s výmerou 19,0 m
2
 v podiele1/2 za cenu 800,- Sk/m

2
 a parc. č. 2315/303 

s výmerou 343,0 m
2
 v podiele 1/22 za cenu 300,- Sk/m

2 
, za účelom majetkového 

vysporiadania pozemku pod radovou garáţou resp. zabezpečenia prístupu k nej (garáţe 

Ragas), Východná ul. Trenčín. 

            ÚŢPD a ÚAS MsÚ ţiadosť odporučil dňa 16.04.2008. 

 

      Výbor mestskej časti Juh hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti 

Augustína Kopsa a manž. na  predaj predmetných pozemkov za účelom 

majetkového vysporiadania pozemku pod radovou garážou resp. zabezpečenia 

prístupu k nej na ul. Východná. 

 

2, Ide o ţiadosť spoločnosti PEGAS TN s.r.o., o prenájom pozemku časť parc. č. 2180/5 

o výmere 25 m
2
 v k.ú. Trenčín, za účelom umiestnenia terasy pre prevádzku PEGAS. 

Ide o pozemok na ul. gen. Svobodu pri objekte vo vlastníctve Trennzdroj a.s. Trenčín. 

          

       Útvar ţivotného prostredia a dopravy a ÚAS MsÚ v Trenčíne dňa 29.4.2008 

odporučil prenájom pozemku na dobu 1 roka s podmienkou doloţenia nového 

a definitívneho riešenia z hľadiska architektúry a pouţitých materiálov, odsúhlasených 

na ÚAS. 

 

         Výbor mestskej časti Juh hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť spoločnosti 

PEGAS s.r.o., Trenčín o prenájom pozemku na dobu 1 roka. Ide o pozemok časť 

na parc. č. 2180/5 o výmere 25,0 m
2
 v k. ú. Trenčín za účelom umiestnenia terasy 

pre prevádzku.  
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3, Ide o ţiadosť spoločnosti KB Company s.r.o., o kúpu pozemkov v k.ú. Trenčín, 

parc.č. 2237/199 o výmere 261,0 m
2
, parc. č. 2237/377 o výmere 430,0 m

2
 , parc. č. 

2237/378 o výmere 42,0 m
2
 a parc. č. 2237/379 o výmere 563,0 m

2
. Ide o pozemky na, 

ktoré sa nachádzajú pod bývalou trţnicou na ul. Saratovskej.  

       ÚŢPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne dňa 29.4.2008 odporučil odpredaj pozemkov 

v zmysle ţiadosti. 

 

        Výbor mestskej časti Juh hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti KB 

Company s.r.o., o kúpu predmetných pozemkov pod bývalou tržnicou na ul. 

Saratovskej. 

 

3. Odpovede na požiadavky (interpelácie) VMČ – Juh. 

 

Ing. Boc oboznámil prítomných s odpoveďami na poţiadavky (interpelácie) VMČ Juh 

vznesené na zasadnutí konanom dňa 7.4.2008. 

 

4. Rôzne. 

 

Ing. Uličný – predloţil poţiadavku na opravu frekventovaných schodov na Saratovskej 

ulici, stále prichádzajú sťaţnosti. 

Ing. Boc – reagoval, ţe tam bol pôvodne navrhnutý v projekte travertín, ktorý tam 

doteraz nie je daný. 

MUDr. Sámel upozornil, ţe tam hrozí nebezpečenstvo úrazu najmä v zime, potrebná 

bude celková rekonštrukcia, vzhľadom na väčší finančný náklad navrhuje túto akciu dať 

do rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2009 ako novú investičnú akciu.     

 

Ing. Boc privítal prítomných hostí a otvoril verejné zasadnutie VMČ – JUH. 

 

p. Marečková, Liptovská 3 predloţila nasledovné poţiadavky:  

1, sa dočítala, ţe sa chystajú realizovať nové parkovacie miesta na priestore bývalej 

Škrupinky. Ten, kto mal Škrupinku, je povinný dať betónový základ odstrániť. Do 

dnešného dňa to nie je. Nesúhlasí s návrhom vybudovať tu parkovisko, pretoţe tam 

nevyjde chodník, ďalej kto je povinný tam voňať výfukové plyny, či je moţné po 

stránke hygienickej mať parkovisko pod oknami. Pod betónovou plochou sú potkany.        

2, Vybudovanie zberného dvora v priestoroch pred kotolňou. Kto zabezpečí občanom, 

ţe zberný dvor bude v poriadku a nebude to ďalšie miesto na rozmnoţovanie 

hlodavcov. Prečo nemôţe byť parkovisko hore namiesto zberného dvora, miesto, kde 

parkovisko nebude pod oknami.  

 

Ing. Boc, informoval, ţe zatiaľ sa nič neplánuje, nie je vypracovaná ţiadna projektová 

dokumentácia. V prípade vybudovania nového parkoviska na tomto mieste musí byť na 

toto stavebné povolenie, treba dopravne posúdiť projektovú dokumentáciu. Čo sa týka 

zberného dvora hľadalo sa miesto na Juhu, kde by ho bolo moţné umiestniť, poţiadavka 

občanov na uloţenie nadrozmerného odpadu. V prípade jeho umiestnenia budúci 

prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby tu bola trvalý poriadok. Zatiaľ, však nie je vôbec 

isté či tu zberný dvor bude. 

 

Ing. Bezák reagoval ku Škrupinke, kedysi tento objekt bol vo vlastníctve Integra, ktoré  
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sa zrušilo, patrilo, ale pod Mesto. Uvaţovalo sa čo ďalej s touto plochou. Jedným  

z návrhom bola poţiadavka na vybudovanie nových parkovacích miest. Jednou s variant 

V rámci Statickej dopravy sa tu bolo i nové parkovisko.     

  

p. Marečková reagovala, ţe v INFE bola informácia, ţe bola zadaná štúdia na 

parkovisko a keď bude vypracovaná, tak bude uţ neskoro a nepomôţu ani petície. 

 

Ing. Boc informoval, ţe bola zadaná úloha útvaru architektúry, ktorý mal určiť čo tam 

bude. V koncepcii revitalizácie sídelného útvaru bolo uvaţované i zo zeleňou. To, ţe 

tam malo byť parkovisko, pretoţe je nedostatok parkovacích miest je zatiaľ iba úvaha. 

 

p. Marečková doplnila, ţe v INFE bolo, ţe rokovanie VMČ bude 4.5.2008 t.j. nedela. 

 

p.Šubová je potrebné dať informáciu na dvere, prípadne do INFA, kde v ktorej 

miestnosti sa výbor bude konať. 

 

p. Klabníková predloţila poţiadavky na výrub stromov, zatiaľ neboli splnené. Podľa 

vyjadrenia Ing. Barčákovej sú to náletové stromy a bude ich nutné vyrúbať. Hrozí tu 

nebezpečenstvo. 

 

Ing. Uličný reagoval, ţe zatiaľ nie je povolenie na výrub stromov. 

 

Ing. Boc ţiada zaslať  povolenie na výrub stromov od ÚŢPD na MHSL na odstránenie 

stromov. 

 

p. Turčanová – Halalovka 2390, predloţila poţiadavku na vybudovanie miesto na 

umiestnenie kontajnerov, pretoţe ľudia dávajú odpad na trávu.  

 

Ing. Boc informoval, ţe stanovište pre smetné nádoby – kontajnery musia byť 

vybudované podľa projektu. Do poručuje na ÚŢPD MsÚ v Trenčíne dať poţiadavku na 

vybudovanie stanovišťa. Táto poţiadavka bude evidovaná a poslanci sa budú snaţiť, 

aby sa táto poţiadavka dostala do plánu rozpočtu mesta na budúci rok. 

 

p. Turčanová doplnila poţiadavku, aby  tu boli 4 kontajnery boli ohradené a prekryté 

prístreškom. 

 

Ing. Boc reagoval, ţe ÚŢPD MsÚ v Trenčíne zabezpečí v rámci celého Juhu 

umiestnenie a prekrytie stanovíšť pre smetné nádoby. Tento problém je pomerne 

zloţitý, pretoţe napr. na ul. gen. Svobodu 3, vlastníci bytov nesúhlasili s umiestnením 

stanovišťa pre umiestnenie kontajnerov pre ďalšie vchody.             

    

p. Klabníková sa informovala na realizáciu investičnej akcie: „ Odvodnenie sídliska 

Juh – ul. Halalovka“ v roku 2009 pre, ktorú bola uţ spracovaná projektová 

dokumentácia. 

 

Ing. Boc reagoval, ţe poslanci VMČ Juh budú robiť všetko preto, aby túto akciu dostali 

do plánu rozpočtu mesta na rok 2009. 

 

p. Hamaj predloţil poţiadavku na zriadenie rodinného centra na sídlisku Juh.   
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Oslovoval v tejto veci poslancov  VMČ Juh ešte začiatkom roka, doteraz nedostal 

ţiadnu odpoveď. Vo svojej informácii ďalej predstavil koncepciu „Rodinného centra 

Juţanček“ Pôvodne malo byť toto centrum pre mamičky na materskej dovolenke, potom 

sa koncepcia rozšírila na celú mladú rodinu. Chcú poskytovať priestor mladým ľuďom, 

ktorí sa pripravujú na zaloţenie rodiny, ale aj starším ľuďom. Tento projekt bude spájať 

všetky generácie na sídlisku Juh. Vyhliadli si priestor na ZŠ Východná, kde by toto 

centrum chceli zrealizovať. Tieto priestory majú asi 125 m2. Poţiadali školu o ich 

uţívanie. Pani riaditeľka im vyhovela, s tým ţe poskytla tieto priestory na dobu 1 rok, 

čo je v jej kompetencii, s tým, ţe musia mať financie na zabezpečenie tejto prevádzky. 

Poţiadali Mesto Trenčín – útvar školstva o podporu. Predloţili 4 projekty, ktoré im 

neboli schválené, nespĺňali poţadované kritéria.  Aktivity by boli rozdelené na viacero 

skupín. Príprava detí na vstup do MŠ, herňa pre deti. Aktivity pre rodičov, príprava na 

rodičovstvo, klubové stretnutia. Rozpočet ročný pôvodne počítali s nákladom 200 tis. 

Sk. Sú to financie na prevádzku, prostriedky na úpravu priestorov, drobné vybavenie, 

prenájom. Rozpočet museli upraviť. Minimálny rozpočet je 100 tis. Sk. Nejakú čiastku 

dostali od komunitného  centrum Bratislava, prostriedky od Trenčianskej nadácie. 

Spýtal sa na stanovisko mesta na takúto myšlienku, či môţe pomôcť finančne alebo 

materiálne, zatiaľ sa však nedočkal odpovede. 

 

Ing. Boc víta takúto iniciatívu, treba podať ţiadosť na Mesto o dotáciu, treba všetko 

rozpísať, aby sa vykryli náklady. 

p. Zubričaňák reagoval, ţe je potrebné poţiadať Mesto Trenčín na komisii sociálnych 

vecí nie školstvo. 

Ing. Boc – na komisii sociálnych vecí to ako člen podporí i keď sú uţ dotácie 

schválené, pokúsi sa niečo vyriešiť. Ţiada p. Hamaja, aby mu to poslal E-mailom 

a sľúbil podporiť túto iniciatívu, bude informovať primátora s týmto zámerom. 

 

p. Marečková sa spýtala, kedy sa plánujú dať do poriadku schody na Juhu. 

Ing. Boc informoval, ţe poţiadavku zabezpečuje UIS MsÚ v Trenčíne prostredníctvom 

správcu Marius Pedersen, harmonogram presne nevie, ale dúfa, ţe to bude čo najskôr. 

p. Marečková predloţila poţiadavku na doplnenie kontajnerov pre 2 vchody na 

Liptovskú 1 a 3. Odpad im hádţu do kontajnerov zo Šafárikovej ulici, neporiadok je aj 

vedľa kontajnerov, ďalej je tu málo i kontajnerov na plastové flaše. 

p. Zubričaňák reagoval, ţe POS bola upozornená, aby robila poriadok i vedľa 

kontajnerov. 

p. Kuloštálová doplnila, ţe naše kontajnery vyuţívajú i ľudia z iných miest. 

Ing. Boc poţiadal mestskú políciu o zvýšenie  kontroly za týmto účelom na ulici 

Liptovskej a Šafárikovej.        

 

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

VMČ.  

 

Zapísal: Ing. Jozef Ďurech 

Dňa: 20.05.2008 

 

 

                                                                                                              Ing. Anton Boc  

Predseda VMČ Juh 

                                                                                                           Dňa: 22.05.2008 
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