
                                                Z á p i s n i c a 
 
                                     zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
                        konaného d ňa 7.9.2009 v Kultúrnom stredisku Juh Tren čín 
 
 
Prítomní:                                                     Neprítomní: 
Ing. Ján Bezák                                             Ing. Dušan Gálik 
Ing. Anton Boc                                            p. Eduard Hartmann 
MUDr. Ľubomír Sámel                              ospravedlnení 
MUDr. Stanislav Pastva 
p. Branislav Zubričaňák 
                                                                      Hostia: 
                                                                      Ing.G.Teker 
                                                                      Bc. Igor Kuličenko 
                                                                     JUDr. S.Bero,Bc. J.Kováčik 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Rôzne 
3. Záver 
 
1. Otvorenie 
 
Ing. Anton Boc privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ. Prítomní poslanci 
predniesli pripomienky a podnety  občanov sídliska Juh. 
 
2. Rôzne 
 
Ing.  A.Boc  

• reprodukoval žiadosť p. Hartmanna – na Ul. M.Bela ostávajú po kosení 
kopy trávy, ktoré nie sú odpratané, treba to urobiť hneď po kosení. 

• mesto by malo objednať 3. kosenie na Juhu  
                                                                                                    UIS 

Ing. J.Bezák 
• obyvatelia Vansovej 1, 2 a  4. požadujú vybudovanie prekrytia 

kontajnerových stání , niekde sú už vybudované na sídlisku, je spracovaný 
projekt  prístreškov na komunálny odpad, ako sa pokračuje s budovaním 
týchto prístreškov                                                                      ÚŽPD   

• na Šafárikovej ul. od spodných garáží chýba dopravné značenie 
                                                                                                   ÚŽPD  

• v oddychovej časti na Ul. Liptovská a Bazovského sa zgrupujú mládežníci, 
bezdomovci v kríkoch a altánku, treba kríky preriediť a ostrihať a altánok 
odstrániť alebo premiestniť na iné miesto                                  ÚIS 

• po kontrole mestskou políciou sa vylepšila situácia  
• v skeitparku na Novomeského ul. sa zgrupuje mládež aj taká čo nešportuje 

JUDr. Bero 
• polícia tam má osadený  kamerový systém, ale zacláňajú rozrastené 

vysoké kríky, bolo by vhodné ich orezať a preriediť                  ÚIS 
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Ing. A.Boc 

• odpovedal, že na Juh bola vypracovaná Revitalizácia  zelene, podľa ktorej     
        by sa malo postupovať, kde a  aké veľké stromy a kríky budú vysadené,  
       staršie nebezpečné veľké stromy odstránené  a posadené vhodné                                                             
p. B. Zubričaňák 

• požaduje zaradi ť opravu havarijného stavu garáží na Ul. Šafárikovej  č.12-
20 ako investi čnú akciu mesta,  ktorá by sa realizovala v roku 201 0. Je 
potrebné vybavi ť stavebné povolenie  a aby prebehla sú ťaž začiatkom 
budúceho roka.   

Preveriť na ÚŽPD.                                                                                    ÚŽPD 
 

• oprava striech garáží na Ul. Gen. Svobodu sa  úspešne dokončila tohto roku 
• nový prevádzkovateľ  minicentra v Južanke, by mal požiadať znova 

o prevádzkové hodiny                                                                  
   Ing. A. Boc 

• informoval poslancov o odpovedi ÚMM na investičnú akciu vybudovanie 
chodníka Saratovská – Partizánska. 

Na zasadnutí VMČ Juh konanom dňa 06.07.2009 bola vznesená nasledovná   
požiadavka: 
„Pani Janka Šašinková  opätovne požaduje vybudovanie pešieho chodníka – skratky 
Saratovská ul. – Partizánska ul. Množstvo obyvateľov sídliska Juh využíva túto 
skratku a je stále ťažšie schodná, dažde vytvorili hlboké výmole, v horšom počasí sa 
nebude môcť využívať. Požaduje aspoň jednoduchú úpravu povrchu. 
 
K predmetnej požiadavke ÚMM  zasiela nasledovné stanovisko: 
 
Útvar majetku mesta bol v januári 2008 oslovený Útvarom životného prostredia a dopravy vo 
veci majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre investičnú akciu „Chodník Ul. 
Saratovská – Cintorínska ul. v Trenčíne“. Zároveň Útvar životného prostredia a dopravy 
požiadal o vydanie územného rozhodnutia na predmetnú stavbu. Útvar majetku mesta po 
preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie zvolal v marci 2008 pracovné rokovanie 
s dotknutými vlastníkmi pozemkov za účasti projektanta stavby. Z rokovania vyplynul 
nesúhlas niektorých vlastníkov s návrhom riešenia chodníka.  
Na základe stanoviska vlastníkov pozemkov k riešeniu predmetného chodníka prepracoval 
v júni 2008 projektant dokumentáciu tak, aby došlo k minimálnemu zásahu do súkromných 
pozemkov. Útvar majetku mesta oslovil dotknutých piatich vlastníkov pozemkov s návrhom na 
odkúpenie časti pozemkov v ich vlastníctve. Dvaja z oslovených vlastníkov súhlasili s návrhom 
na odkúpenie pozemku aj s cenou, jeden nesúhlasil ani s predajom pozemku a ani 
s navrhnutou cenou a dvaja vlastníci sa aj napriek urgenciám nevyjadrili. O výsledku sme 
informovali Útvar životného prostredia a dopravy. 
Vzhľadom k tomu, že sa nášmu útvaru nepodarilo pozemky vysporiadať, vydal Spoločný 
stavebný úrad v Trenčíne Rozhodnutie o zastavení územného konania pod č.j. SpSÚ 
995/2008-003/Zm, Pk, OcÚ 321/2008 zo dňa 27.04.2009. 
Z uvedených skutočností vyplýva, že bez kladného postoja vlastníkov pozemkov k realizácii 
stavby chodníka, nie je možné realizovať jeho stavbu, pretože pozemky vo vlastníctve mesta 
na tento zámer nepostačujú. 
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Poslanci žiadajú MsÚ -  ÚIS, aby si zaradilo do plánu opráv upraviť nerovný povrch 
chodníka a v mieste najväčšieho  prevýšenia osadiť kovové zábradlie. Jednoduchými 
úpravami povrchu chodníka je možné dosiahnuť, aby slúžil svojmu účelu, ako skratka 
do mesta pre početných obyvateľov sídliska. 
                                                                                                                      ÚIS 
 
Bc. Kuličenko 

• občania sa sťažujú na odpad – rozbité zbytky betónových panelov medzi 
Ul.Južná a Východná.                                                                       ÚIS 

                                
Požiadavky a pripomienky občanov 
 

• opätovne upozorňujú na neporiadok po stavebných prácach  okolo 
trafostanice pri bytovke na Ul. Východná                                         ÚAÚP 

• ako  postupujú práce  pri výstavbe nového cintorína                       ÚAÚP 
             

• požadujú osadenie smetných košov na psie exkrementy na Ul. Východná 
           podľa priloženého nákresu                                                              MHSL + ÚIS       
 
 
 

 
 

• požadujú vybudovanie chodníka na Ul. Východná podľa priloženej situácie. 
Požiadavka bola vznensená na VMČ konaného dňa 6.07.2009        ÚŽPD 
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• občania z bytovky na Ul. Východná žiadajú  medzi bytovkou patriacou Barmu  
a bytovkou vedľa bytovky na Ul. Východná č.6968 vyčistiť náletovú zeleň a 
realizovať výsadbu s ihriskami 

Ing. A.Boc  
• v danej lokalite sa pripravuje projekt sadových úprav celého priestoru,    

ktorého súčasťou budú aj ihriská pre deti a príslušný mobiliár. 
• chodník na Východnej ul. sa nedá používať lebo prerastajú a dvíhajú ho 

korene drevín                                                                                   ÚIS 
• v období väčších dažďov kanalizácia na Východnej ul. nestíha zobrať všetku 

dažďovú vodu a robí blato na ulici. Navrhuje riešiť to prepláchnutím cestnej 
kanalizácie . Taktiež steká voda z kopcov na cestu,treba ju zachytiť žľabom. 
M.Pedersen by mal zabezpečiť prepláchnutie systémom LASBRING aj 
kamerové skúšky, kde je prípadne upchatá alebo chybná.             ÚIS 

 
 Občania ďakujú za kosenie, plôch verejnej zelene  v časti spodného Juhu  
 
Pani PhDr. Laborecká opätovne požaduje rieši ť havarijný stav garáží na Ul. 
Halašu,  je potrebná urýchlená oprava striech, Obje kty sú v takom stave, že 
neslúžia svojmu  účelu. 
 
Ing. A.Boc  

• odpovedal,  že vzhľadom na to, že táto akcia nie je plánovaná v najbližšom         
           období, navrhol podobný postup riešenia  ako pri  investičnej akcii  Oprava   
           povrchu garáží na Gen. Svobodu.Treba vyzvať fi. M.Petersen, aby zabezpečili     
           na Ul.Halašu realizáciu odvodnenia BIRGžľabom medzi strechami garáží  
           a cestou žľabom, ktorý by vyústil do kanalizácie. Pretože táto kanalizácia sa  
           upcháva a vyráža do garáží treba ju vyčistiť prepláchnutím. 
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Poslanci požadujú realizova ť cez MsÚ - UIS a da ť vypracova ť zjednodušenú 
dokumentáciu.                                                                                     ÚIS + ÚŽPD 
 

• požiadavka poslancov aj občanov - treba nutne riešiť križovatku pri Čerpacej 
stanici ESSO pri  KAUFLANDE  podľa možnosti aj dočasným spôsobom ako 
kruhový objazd alebo semaformi 

MUDr. Sámel vysvetlil, že to je investičná akcia, ktorá patrí  VUC, záleží na nich kedy 
sa bude realizovať. 
 
Ing. Anton  Boc, predseda VMČ Juh, poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie 
VMČ. 
  
 
  
  
Zapísala: Ing. arch. Vladimíra Ležatková 
V Trenčíne  11.09. 2009 
                                                              
                      
 

 
                                                                                        ING. Anton  B O C 
                                                                                      Predseda  VMČ JUH 
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VÝBOR MESTSKEJ ČASTI JUH MESTA 

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

 

Trenčín, 
11.09.2009 

 

P O Z V Á N K A  
 

 

 

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

                              Dňa 5. 10.  2009 ( pondelok ) o 17 oo 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 

 

 



 

 

 


