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                                                     Z á p i s n i c a 

                         zo zasadnutia Výboru mests kej časti JUH 
              konaného d ňa 5.10.2009 v Kultúrnom stredisku Juh Tren čín 
 
 
Prítomní :                                                           Hostia: 
Ing. Ján Bezák                                                   Ing. G.Teker 
Ing. Anton Boc                                                   Bc. Igor Kuličenko 
MUDr.Ľubomír Sámel                                        Mgr. Martina Lopatková 
MUDr. Stanislav Pastva                                     Bc. Ján Kováčik  
Ing. Dušan Gálik 
p. Eduard Hartmann 
p. Branislav Zubričaňák 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Rôzne /žiadosti, interpelácie, pripomienky občanov/ 
3. Záver  
 
1.  Otvorenie 
P. Branislav Zubričaňák privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ.Prítomní 
poslanci predniesli pripomienky a podnety občanov sídliska Juh. 
 
2.  Rôzne 
p. B. Zubričaňák  

-  oboznámil  poslancov s interpeláciami UIS ohľadom kosenia a orezu 
              z minulého VMČ 

- predložil žiadosť o povolenie prevádzkového času na prevádzkareň Intím  
nočný klub Bunker- prevádzkovanie erotického salónu na  Západnej ul.  
pre Ľ.Homolu  od 20,00 do 5,00 hod.rána. Zatiaľ je prevádzkový čas 
povolený na skúšobnú dobu dvoch mesiacov, počas ktorých bude 
sledované dodržiavanie podmienok stanovených v povolení. 

 
Poslanci odporú čajú prevádzkový čas pod ľa predloženého návrhu  

                                         za   5           zdržal sa   1 
 

Pripomienky a podnety poslancov od občanov sídliska 
 

- na M.Bela P. Zubáková oznamuje, že pri kontajneroch je neporiadok, taktiež 
na T.Vansovej, ako a kedy M.Pedersen odváža odpad väčších rozmerov, 
vyhodený odpad a neporiadok ležiaci mimo kontajnerov 

Ing. J.Bezák 
- informácia z ÚŽPD - na  Šafárikovej ulici  bude znížená  rýchlosť 

Ing. D.Gálik, p. Hartmann 
-  na ulici M.Bela 25 je nedokončená úprava povrchu spevnenej plochy,  nie je 

daný asfalt.  
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Požadujeme od UIS zaradi ť do akcií na rok 2010. 
                                       

- Halalovka je stále obojsmerná, prečo nie je realizovaný odsúhlasený  projekt 
dopravného značenia  

- zhromažďuje sa mládež pri škole na Východnej – upozorńujú mestskú políciu, 
aby kontrolovala tieto miesta  

- nad Južankou za bytovkou na Ul. Vansovej sa taktiež zgrupuje mládež, ruší 
nočný kľud /najmä piatkové večery/ 

- pri východe z podjazdu z Východnej ulice by malo byť umiestnené zrkadlo,je 
to miesto častých dopravných nehôd 

- spomaľovače na Východnej ulici boli dopravným inšpektorátom zamietnuté. 
 

p. B.Zubričaňák 
 
Požadujeme  ÚŽPD vypracova ť návrh nového riešenia na spoma ľovače  
s prechodmi pre peších na Východnej ulici. 
 
MUDr. Pastva 

-  upozorňuje na parkovanie automobilov nad Južankou, nemajú tam jazdiť 
Ing. Bezák 

-  znova vyzýva zainteresovné orgány na nutnosť vybudovania kruhovej 
križovatky pri Esse 

- akým spôsobom sú naprojektované schody na Saratovskú ul. 
Bc. Kuličenko 

- upozorňuje na zlý stav štyroch vývesných skriniek na sídlisku Juh, treba ich 
očistiť a opraviť, OZ Juh je ochotné ich vyčistiť a opraviť, ale potrebuje 
zabezpečiť vstup do týchto skriniek, chceli by tam vyvesovať rôzne oznamy, 
informácie nekomerčného charakteru /kultúry, športu, krúžky, oznamy škôl a 
pod./ 

 
Odporú čame zabezpe čiť pre Občianske združenie Juh vstup do týchto 
skriniek, zabezpe čí UIS, Bc. Škultéty 
  
p. B.Zubičaňák 
      -    navrhuje zriadiť v objekte Južanky malé klientske centrum napr. pre dve      
              pracovné sily, kde by bola podatelňa, platili sa dane, poplatky, sociálne    
              veci. Pomohlo by to sídlisku vzhľadom na veľký počet obyvateľov. 

- navrhuje presunúť začiatok zasadnutia VMČ na 17, 30 hod. 
- je potrebné realizovať kosenie parku a sídliska Juh ešte pred zimou    

 
Požiadavky a pripomienky občanov 
 
Pani Országhová, M. Bela 2448 

-  požaduje vyasfaltovanie parkoviska, kde nie je dokončená úprava povrchu 
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 Pán J.  Pisca, Východná 6968 
        -  kanalizačná šachta za bytovkami na Východnej je pod úrovňou terénu, treba    
              ju dať vyššie, nadbetónovaním a tým bude poklop osadený vyššie. 
 

 
 

-  požaduje riešiť okružnú komunikáciu Halalovka – Východná  podľa 
     priloženého platného ÚPN SÚ Trenčín, je to nutné vzhľadom na vyťaženosť    
     komunikácie Halalovka  
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-  predložil prepracovaný  návrh  hromadných  garáží fi. Memox, ktorý by bol pre 
     danú lokalitu prijateľnejší 
-  na konci Východnej ulici sú nejaké bunky po stavebných prácach, 

zhromažďujú sa tam bezdomovci 
Bc. J.Kováčik 
          V takýchto prípadoch je potrebné zavolať mestskú políciu  
 

-  nad schodami do Základnej školy na Východnej ulici sú kontajnery na 
      komunálny odpad a môžu sa zosunúť dole schodami do školy 
 

Treba preveri ť na ÚŽPD, kde majú kontajnery regulérne stanovište,  či neboli 
premiestnené a požiada ť  M.Pedersen o nápravu, nájs ť bezepečné stanovište 
pre kontajnery 

 
Ing. G.Teker 

- požaduje dať do plánu investičných akcií na rok 2010 zhotovenie 
odvodňovacieho žľabu pozdĺž komunikácie Ul. Šmidkeho súbežnej 
s garážami na Šmidkeho ul. 16 – 20  vzhľadom na havarijný stav 
v garážach. Riešiť podobným spôsobom ako na Ul. Gen Svobodu. 

 
Ing. Anton Boc, predseda VMČ Juh, poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie 
VMČ. 
 
 
Zapísala: 
Ing. arch. Vladimíra  Ležatková 
V Trenčíne 15.10.2009 
                                                                              Ing. Anton  B o c   

                                                                    predseda VMČ JUH 
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VÝBOR MESTSKEJ ČASTI JUH MESTA 

TRENČÍN 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

Trenčín,  
15.10..2009 

P O Z V Á N K A  
 

Dovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie Výboru mestskej časti Juh, ktoré 
sa uskutoční 
                                   

 

                              Dňa 2. 11.  2009 ( pondelok )  o 17  30 hod 

 

 

v Mestskom kultúrnom stredisku na Kyjevskej ulici v Trenčíne. 

 

PROGRAM: 

1, Otvorenie. 

2, Prerokovanie žiadostí. 

3, Odpovede na požiadavky (interpelácie) VMČ Juh. 

5, Rôzne. 

6, Záver 

                                                                          Ing. Anton  B O C  
                                                                              predseda VMČ  JUH     
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