
 1

Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH konaného dňa 6. júna 2005  
________________v Kultúrnom stredisku JUH Trenčín________________ 
 
 
Prítomní:      Neprítomní: 
Ing. Ján Bezák     RNDr. Jozef Mertan 
p. Miloš Kohout     p. Oľga Lıbbová  
Ing. Milan Česal     MUDr. Ľubomír Sámel  
p. Branislav Zubričaňák     

 
Hostia: 

       p. Hudecová, MsÚ 
       p. Uličný, MHSL, m.r.o., TN 
       p. Vojtech, MsP 
 
        
garant VMČ: Ing. Jozef Ďurech    
zapisovateľka: Dana Viskupičová  
 
        
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. 
 
 
Ing. Bezák vyjadril nespokojnosť s prístupom mesta voči sídlisku Juh. Vzniesol niekoľko 
interpelácií, aby mu boli vysvetlené záležitosti, ktoré sa mali na Juhu realizovať a nerealizujú 
sa. Od občanov obdržal niekoľko žiadostí o informácie o tom, prečo sa na Juhu nekosí, čo sa 
deje s MsP Diagnostik, ako je to s Ul. L. Novomeského a s rekonštrukciou ostatných plôch. 
Doteraz nedostal žiadnu odpoveď. Na útvar životného prostredia a dopravy poslal pred viac 
ako mesiacom interpeláciu a nikto na ňu neodpovedal.  
 
Ing. Česal poznamenal, že akcia ,,upratovanie Juhu“ bola absolútne fiasko. Bolo to zle 
zorganizované, ľudia vôbec nevyšli, k dispozícii bolo málo veľkoobjemových kontajnerov.  
 
P. Kohout podotkol, že sa vyspravilo len niekoľko výtlkov, na Ul. M. Bela však niektoré 
zasypané neboli.  
 
P. Zubričaňák vysvetlil, že verejné súťaže začali prebiehať v súčasnosti. Na Juhu majú byť 
do 40 dní vybudované športové areály a vo všetkých troch materských školách majú byť 
zrealizované nové ihriská. 
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2. Prerokovanie žiadostí    
 
P. Hudecová, útvar majetku mesta, predložila nasledovnú žiadosť: 
 
a)   Ide o žiadosť Mgr. Veroniky Havlíkovej, Žilina, o kúpu časti pozemku parc.č. 2316/7 
zastavaná plocha s výmerou 150 m2 v k.ú. Trenčín – lokalita Južná ulica v Trenčíne. 
 Útvar architektúry a stratégie a Útvar životného prostredia a dopravy Mestského 
úradu v Trenčíne predmetnú žiadosť neodporučili nakoľko nie je jasná dopravná situácia 
v danom území. 
 
 Výbor mestskej časti Juh hlasovaním 4 za odporučil prenájom časti pozemku 
parc.č. 2316/7 zastavaná plocha s výmerou 150 m2 v k.ú. Trenčín – lokalita Južná ulica 
v Trenčíne a kúpu až po doriešení dopravnej situácie. 
 
 
b)   Ide o žiadosť MONOLIT Slovakia, spol. s.r.o. zo dňa 17.2.2005 o kúpu pozemku parc.č. 
2315/459 zastavaná plocha s výmerou 18750 m2 v k.ú. Trenčín za účelom výstavby bytových 
domov s garážami. 

Útvar architektúry a stratégie a Útvar životného prostredia a dopravy Mestského 
úradu v Trenčíne žiadosť odporučili dňa 19.5.2005. 
 

Výbor mestskej časti Juh požiadal o predloženie všetkých žiadostí záujemcov 
o výstavby bytových domov s garážami + štúdie s vyjadreniami príslušných odborných 
útvarov do 1.10.2005. 
 
 
 
4. Rôzne  
 
Ing. Bezák predložil interpelácie v písomnej podobe. 

1. Nedostal som z MsÚ ešte žiadnu odpoveď na moju interpeláciu formou e-mailu na 
Útvar ŽP zo dňa 27.4.2005 ohľadom problematiky týkajúcej sa opráv 
a rekonštrukcií ciest, chodníkov a parkovísk na sídlisku Juh. 

 
2. Kedy bude konečne poriadne dokončené aspoň jedno kosenie na sídlisku Juh? 

 
3. Obdržal som oznámenie zo Spoločného obecného úradu v Trenčíne zo dňa 

3.5.2005 o začatí stavebného konania na ,,Statickú dopravu Juh II. Trenčín“ (Ul. 
Východná, Lavičková, Halalovka), na ,,Statickú dopravu Juh I. Trenčín“ (Ul. 
Západná, Šafáriková, Bazovského, Liptovská, Vansovej) a na ,,Rekonštrukciu 
ulice Novomeského, Trenčín“. 

 
4. Kedy sa teda konečne začne s rekonštrukciou Novomeského ulice nad garážami – 

pokiaľ viem, rekonštrukcia mala prebehnúť už tento rok? 
Ohľadom tejto rekonštrukcie som na MsZ dňa 16.12.2004 v rámci bodu  
,,Schvaľovanie rozpočtu na rok 2005“ interpeloval i primátora Ing. Cellera. Moja 
interpelácia i odpoveď p. primátora zneli nasledovne: 

 
,,Ing. Bezák upozornil, že z rozpočtu vypadla investičná akcia Novomeského ul., kde je 
havarijný stav. Nevie, z akých prostriedkov sa táto vec bude riešiť, keďže aj občania dostali 
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odpoveď, že sa táto ulica bude realizovať. V I. aj II. čítaní rozpočtu bola táto akcia schválená 
a teraz ju nikde nevidí.“ 
 
Ing. Celler zodpovedal, že Ul. Novomeského je plánovaná v rámci rekonštrukcie ulíc na 
území celého mesta. Časť by sa mala vykonať v roku 2005 vrátane Novomeského ul. a túto 
akciu bude mať za povinnosť vykonať firma, ktorá vzíde z verejnej súťaže, ktorá práve  
prebieha. 
 
 Predpokladám, že i napriek tomu, že firma nebola vybratá (neviem, z akého dôvodu – 
za to nemôžu niesť následky občania), plánovaná akcia by sa mala v tomto roku uskutočniť! 
 

5. Ako budú pokračovať ďalšie práce súvisiace so statickou dopravou Juh I. a Juh II.? 
 

6. Ako to bude s prácami na dopravnom riešení Šafárikovej ulice? 
 

7. Kedy sa konečne začnú plánované práce (zahrnuté i do rozpočtu mesta) na tzv. 
Chrámovom areáli (vo výške 7 mil. Sk realizáciu stavby a 500 tis. na projektovú 
dokumentáciu), a tiež na odvodňovaní ďalších ulíc na sídlisku Juh (ulice Halalovka 
a gen. Svobodu – obe akcie vo výške 5 mil. Sk). 

 
8. Kedy bude dokončené verejné osvetlenie na Juhu podľa požiadaviek VMČ? 

 
----------------------------------------------------- 
 
P. Kohout doplnil interpeláciu Ing. Bezáka o otázku, kedy bude zrealizované vodorovné 
značenie na parkoviskách (napr. M. Bela, Východná ...). Taktiež na jednom z tohtoročných 
zasadnutí VMČ Juh mal pripomienku, aby miesta kde sú schody boli vyznačené tak, aby sa na 
nich neparkovalo. 
 
P. Zubričaňák predložil žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov Šmidkeho 2629 
o odsúhlasenie vybudovania oplotenia ihriska pri obytnom dome, za účelom nepoškodzovania 
novovybudovanej fasády – zateplenia.  

ZŠ Východná a ZŠ L. Novomeského – vonkajšie osvetlenie napojené na elektromer 
školy je potrebné prepojiť. 
 
Ing. Česal informoval, že spoločenstvo vlastníkov bytov Šmidkeho č.3 odsúhlasilo nákup 
vlastnej kosačky a budú si kosiť trávu a zabezpečovať drobné sadové úpravy vo vlastnej réžii.   
 

Výbor mestskej časti Juh požiadal zmeniť prevádzkový čas na ihrisku na 
Západnej ulici do 22.00 h. 
 
----------------------------------------------------- 
 
Občianka sa zaujímala, kto sa postará o parcelu medzi obytnými domami ako sú Ul. Južná 
a Halalovka. Je to tam v dezolátnom stave, neprehľadné, tráva je vysoká, je potrebné spíliť 
stromy a vyčistiť celý priestor.  
 Na jeseň keď skončí vegetačné obdobie požiadala o čiastočné orezanie krútivej vŕby.  
 Poďakovala za vyčistenie odvodňovacieho rigolu. 
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 Výbor mestskej časti Juh požiadal Útvar životného prostredia a dopravy MsÚ 
v Trenčíne vyzvať vlastníka, aby zabezpečil údržbu priestoru medzi ulicami Halalovka 
a Južná.  
 
------------------------------------------------------ 
 
Občania z Ul. L. Novomeského sa zaujímali ako to vyzerá s plánovanou rekonštrukciou 
predmetnej ulice.  
 
Ing. Bezák reagoval, že v rozpočte to nie je zapracované. V decembri 2004 na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva interpeloval primátora, prečo to nie je v rozpočte. Primátor 
odpovedal, že sa to zrealizuje, ale z prostriedkov ktoré sú vyčlenené na rekonštrukciu ulíc. 
Ešte sa však nekonalo výberové konanie na firmu, ktorá by toto zrealizovala. Doplnil, že 
znovu interpeluje mesto, aby sa v tejto záležitosti začalo konať a taktiež žiada konkrétnu 
odpoveď z akých finančných prostriedkov, kto to bude realizovať a v akom časovom termíne.  
 
Občan podotkol, že od primátora nemajú vyjadrenie k listu, ktorý bol napísaný v marci 2004, 
kde sú argumenty podopreté zápisom a protokolom, ktoré vyhotovil Ing. Švajdleník o situácii 
na mieste. Stav je havarijný.  
 
 
 

 Ing. Ján Bezák, predseda VMČ Juh, poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie. 
  
 
Zapísala: Dana Viskupičová 
V Trenčíne, 15.06.2005      

 
 
 
  Ing. Ján  B E Z Á K 

         predseda VMČ JUH 
        

Dňa: 
 
 
 
 


