
Zápasnica 

 

Zo zasadnutia Výboru mestskej časti Juh 

konaného dňa 3. marca 2008 v Kultúrnom stredisku JUH Trenčín. 

 Prítomní:        

 

       Hostia: 

         

Ing. Ján Bezák     Ing. Siebert, MsP 

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

Ing. Dušan Gálik     Ing. arch. Leţatková, ÚAS MsÚ  

p. Eduard Hartmann    p. Hudecová, ÚMM MsÚ  

MUDr. Stanislav Pastva    p. Kuţela, Info 

MUDr. Ľubomír Sámel     občania 

p. Branislav Zubričaňák 

 

garant VMČ: Ing. Jozef Ďurech 

 

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.  

  

 

        2. Prerokovanie žiadostí: 

 

1, Ide o ţiadosť Oľgy Belovickej, Bazovského 14/11, Trenčín o prenájom nebytového 

priestoru na nachádzajúceho sa v objekte KS Juh na ul. Kyjevská č. 3183 v Trenčíne. 

Ţiadateľka pracuje ako obchodný zástupca PSS, a.s. a priestor by vyuţívala výlučne ako 

kanceláriu, s účinnosťou od 01.04.2008. 

p. Hudecová doplnila, ţe ide o priestor po MUDr. Chlebanovej, ktorá odišla, 

ţiadateľka, by tam nastúpila po nej.  

 

      Výbor mestskej časti Juh hlasovaním 7 za odporučil vyhovieť žiadosti Oľgy 

Belovickej, Bazovského 14/11, Trenčín o prenájom nebytového priestoru v KS Juh 

na ul. Kyjevská č. 3183 v Trenčíne. 

 

2, Ide o ţiadosť Františka Grančaya o predĺţenie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi 

Mestom Trenčín a menovaným na prenájom pozemku – časť parc. č. 2237/5 o výmere 5 

m2, v k.ú. Trenčín, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod 

novinovým stánkom. Ide o pozemok na ul. Gen. Svobodu – zástavka MHD. 

       ÚŢPD MsÚ a ÚAS MsÚ odporučil predĺţenie nájomnej zmluvy na dobu 5 rokov. 

  

   p. Hudecová doplnila, ţe ide o nájomnú zmluvu z roku 1998, menovaný poţiadal 

o jej predĺţenie. 
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       Výbor mestskej časti Juh hlasovaním 7 za, jednohlasne odporučil vyhovieť 

žiadosti Františka Grančaya o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku 

o výmere 5m2 pod novinovým stánkom. 

 

3, Ide o ţiadosť k premiestneniu základnej stanice pre kablovú televíziu a to parc. č. 

2180/235 a 2180/236 v k.ú. Trenčín. So spoločnosťou UPC BROADBAND Slovakia 

s.r.o. bude uzatvorená nájomná zmluva na prenájom nehnuteľnosti  časť parc. č. 2180/1 

o výmere 140 m2. 

     p. Hudecová doplnila, ţe ide vlastne o paraboly na Gen. Svobodu, kde budú stáť 

nové bytovky. 

      

    Výbor mestskej časti Juh hlasovaním 7 za, jednohlasne odporučil vyhovieť 

žiadosti spoločnosti UPC Broadband Slovakia s.r.o., k premiestneniu základnej 

stanice pre kablovú televíziu na parc. č.2180/1 v k.ú. Trenčín. 

 

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

 

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

vznesené na zasadnutí konanom dňa 4.2.2008. 

 

4. Rôzne. 

 

Výjazdové zasadnutie VMČ – Juh. 

 Ing Boc informoval, ţe dňa 18.02.2008 sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie VMČ – 

Juh. Poslanci prešli fyzicky časť sídliska Juh I a skonštatovali, aké sú poţiadavky VMČ 

Juh, ktoré poškodené časti komunikácií a chodníkov bude potrebné opraviť, na tieto 

poţiadavky predloţil i fotodokumentáciu. Ďalej oboznámil prítomných, ţe mu bol 

doručený z útvaru interných sluţieb MsÚ návrh zo dňa 20.2.2008 na súvislú údrţbu 

a opravu komunikácií pre rok 2008. Čo sa týka sídliska Juh ÚIS MsÚ navrhuje pre rok 

2008 zrealizovať súvislú opravu asfaltových kobercov na ulicu Západnú, ulica Gen. 

Svobodu pred pohostinstvom „Kokrháč“, čo bola poţiadavka interpelovaná v minulom 

roku, potom je to ulica Halalovka 4 – cesta ku garáţam, ďalej parkovisko, ktoré nie je 

vyasfaltované na ul. Halalovka 3 a tak isto parkovisko č.1,2 na ulici Lavičkova, na ktoré 

bola daná poţiadavka tieţ minulý rok. Tieto všetky práce  na súvislú údrţbu predstavujú 

predbeţný  objem finančných prostriedkov na 3 353,- tis. Sk. Ide o to, či s daným 

návrhom poslanci za VMČ Juh súhlasia, prípadne, či majú ďalšie poţiadavky, ktoré 

bude potrebné v tomto roku zrealizovať.       

p. Hartmann doplnil, ţe sa má rozširovať Vinotéka (pri hostinci Kokrháč) a pri 

realizácii asfaltového koberca bude potrebné zo stavebníkom zosúladiť tieto práce, aby 

na tejto ploche neurobil sklad materiálu a nepoškodil nový asfaltový koberec. Toto bude 

musieť stavebný úrad zahrnúť do podmienok stavebného povolenia. 

Ing. Bezák sa spýtal na rekonštrukciu asfaltových povrchov na garáţach. 

Ing. Boc podotkol, ţe k tomuto problému sa stále čaká na vyjadrenie odborných útvarov 

Mesta akým spôsobom pôjdu opravy asfaltových povrchov na garáţach. Výstup na 

opravu musí byť jednotný.  

p. Hartmann doplnil poţiadavku na asfaltový koberec na komunikáciu na ul. Mateja 

Bela 29-30. z ul. Východná smerom hore, súbeţne s ulicou Lavičkova. 

Ing. Bezák poţaduje dokončiť vyasfaltovať parkoviská a časť komunikácie  smerom do 

športového areálu ZŠ Novomeského na ul. Šafárikova. 
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    Výbor mestskej časti Juh hlasovaním 7 za jednohlasne odsúhlasil návrh na 

súvislú údržbu komunikácií na sídlisku Juh, ktorý predložil UIS MsÚ a požaduje 

doplniť ho o vyasfaltovanie spodnej ulice Mateja Bela 29-31 a Mateja Bela 23-27 

smer Východná ulica.  

 

p. Zubričaňák predloţil poţiadavku na POS urobiť poriadok  pri kontajneroch na 

celom Juhu. 

 

Ing. Boc predloţil poţiadavku pána Emila Sedlačko, Šmidkeho 9 zástupcu 

Spoločenstva vlastníkov bytov 2628 Trenčín na osadenie 3 kolov, aby po chodníku pre 

peších na ulici Šmidkeho 7,9 a 11nemohli jazdiť osobné a nákladné autá. Po tomto 

chodníku jazdia napríklad autá, ktoré zatepľujú bytové domy, poškodzujú obrubníky, 

zeleň a znečisťujú chodník.  

MUDr. Sámel poţiadal o preverenie, či je moţné osadenie kolov z hľadiska príjazdu 

sanitiek a hasičov, povolenie ODI.   

Ing. Boc reagoval, ţe  ODI PZ SR v Trenčíne schválil návrh na osadenie kolov, Útvar 

ŢP a dopravy MsÚ v Trenčíne tieţ súhlasí s touto poţiadavkou pána Sedlačko zo dňa 

27.02.2008. 

    

     Výbor mestskej časti Juh odporučil vyhovieť požiadavke p. Emila Sedlačko 

zástupcu SVB Šmidkeho 2628 Trenčín na osadenie 3 kolov (sklápacie, 

uzamykateľné) a požiadal ÚIS MsÚ, aby túto požiadavku zaistil.       

 

Ing Bezák poţiadal útvar architektúry MsÚ o vyjadrenie v súvislosti s odstránením 

betónovej plochy po „Škrupinke“ a vyuţitie tejto plochy. 

 

Ing. Boc poţiadal  MHSL Trenčín, o odvoz lístia, suchej trávy a konárov po orezoch 

stromov a kríkov. Na mnohých miestach zostali neodvezené hromady, ktoré vietor ďalej 

rozfukuje. 

 

Ing. Uličný zástupca MHSL reagoval, ţe majú iba 3 traktory a kapacitne to nestíhajú 

odváţať. 

 

p. Zubričaňák informoval o poţiadavke na zriadenie funkcie špeciálneho pedagóga, 

psychológa, sociológa  na základných školách. Tento problém bol prerokovaný na 

komisii školstva i s riaditeľmi základných škôl. Na ZŠ sa rozmáha vandalizmus 

a hrubosť niektorých ţiakov, s čím si učitelia veľakrát nevedie poradiť. Je to problém 

rodín, ktoré si nevedia dať rady s týmito ţiakmi, ktorý sa prenáša i na pôdu školy. Ďalej 

poţiadal na vyčlenenie finančnej čiastky na túto funkciu z rozpočtu mesta na budúci 

rok.       

Ing. Boc vyjadril s touto poţiadavkou súhlas, niekedy stačí so ţiakom o probléme 

pohovoriť. Na to rodičia a učitelia veľakrát nemajú čas. Bol by rád keby zriadenie tejto 

funkcie bolo  uprednostnené na ZŠ na Juhu, kde sociálne rozdiely budú asi najväčšie.  

 

MUDr. Pastva predloţil poţiadavku majiteľov bytových domov na TVK a.s. Trenčín 

na doregulovanie tlaku vody. Vo vodovodných systémoch je malý tlak vody, ľudia sa 

sťaţovali i písomne na TVK, no nedostali ţiadnu odpoveď. 
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Ing. Boc poţiadal príslušný útvar na MsÚ, aby písomne poţiadal na TVK aká je 

situácia na Juhu, čo sa týka tvrdosti vody, tlaku vody a kvality vody, 40% únik vody, 

preveriť.  

 

p. Zubričaňák preverí s majiteľom KS Juţanka, kde bude moţné postaviť 1. máj 

a bude informovať na budúcom zasadnutí VMČ – Juh 

 

p Zubričaňák informoval o poţiadavke p. Ranincovej MS KS na Kyjevskej ulici 

zúčastniť sa budúceho zasadnutia VMČ – Juh. 

 

Ing. Siebert informoval v súvislosti so zriadením funkcie špeciálneho psychológa, ţe 

mali posledné 2 prípady, kde 10-11 ročné deti na ZŠ Východnej ulici poprepichovali 

učiteľovi kolesá na aute, na ZŠ Novomeského niečo obdobné. Mestská polícia sa 

zamerala aj na problém nalievanie mladistvým. Posledná akcia bola v piatok od 21 
00 

do 

1
00 

, kde nebola jedno pohostinstvo, kde by bolo všetko v poriadku, v kaţdej krčme bolo 

zistené nalievanie mladistvým, boli podávané pokuty, nahlásené na ţivnostenský úrad. 

Kontroly z predošlých kontrol neboli vôbec odstránené, benevolencia ţivnostníkov.  

 

Ing. Boc poţiadal mestskú políciu o písomnú informatívnu správa ako prebehla 

kontrola  prevádzok na sídlisku Juh, s akými nedostatkami a v ktorých prevádzkach 

a návrhy nariešenie. Na budúcom zasadnutí VMČ – Juh k tejto problematike zaujme 

stanovisko, prípadne bude musieť prehodnotiť prevádzkové hodiny na niektorých 

prevádzkach.    

 

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

 

p. Emil Sedlačko predloţil poţiadavku na osadenie 3 kolov na ul. Šmidkeho. Táto 

poţiadavka bola prerokovaná na neverejnom zasadnutí VMČ – Juh. 

 

p. Klabníková – predseda SVB 2390, Halalovka predloţila nasledovné poţiadavky:  

 1, Keďţe tento rok je v rozpočte mesta iba vypracovanie projektovej dokumentácie 

akcie: „Odvodnenie sídliska Juh, II. Etapa“  ktorý rieši okolie bytového domu č. 2390, 

poţiadala spoločnosť Marius Pedersen o vyčistenie a sprevádzkovanie odvodňovacieho 

rigolu v okolí bytového domu. 

2, Výrez úletovej dreviny nad bytovými domami 2390,2392 ul. Halalovka. 

 

 

Ing. Anton Boc, predseda VMČ – Juh, poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie 

VMČ. 

 

 

 

Zapísal: Ing. Jozef Ďurech   

Dňa:  12.03.2008 

 

         Ing. Anton Boc 

                 Predseda VMČ JUH 

                 Dňa: 14.03.2008    
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