
Zápisnica 

 

Zo zasadnutia Výboru mestskej časti Juh 

konaného dňa 7. júla 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     p. Hudecová, ÚMM MsÚ 

MUDr. Stanislav Pastva    p. Kuţela, Info 

Neprítomní:      občania 

p. Eduard Hartmann 

MUDr. Ľubomír Sámel 

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 na prerokovanie a vyjadrenie sa k ponuke Výstavbového a bytového 

druţstva na odpredaj pozemku v k.ú. Trenčín, parc. č.2354/58 o výmere 670 m2, ktorú 

tvorí prístupovú komunikáciu k bytovkám na Liptovskej ulici a ktorá je uţívaná 

verejnosťou, za kúpnu cenu 1,- Sk do vlastníctva Mesta Trenčín. 

    

 Útvar ţivotného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ 

v Trenčíne ţiadosť prerokovali dňa 03.07.2008 a odporučil kúpu pozemkov do 

vlastníctva Mesta Trenčín s podmienkou doriešenia právnych vzťahov, nakoľko na 

pozemku je v súčasnosti evidovaná ťarcha – záloţné právo v prospech Slovenskej 

sporiteľne, a.s., na podiel 150/3946. 

 

p. Hudecová upresnila, ţe jedna z majiteliek bytu, zaloţila časť tohto pozemku v banke 

a architekti zistili, ţe bude potrebné, aby ho odťaţila.   

  

       Výbor mestskej časti Juh hlasovaním 4 za súhlasí s odpredajom pozemku 

parc. č. č. 2354/58 do vlastníctva Mesta Trenčín, s tým, že bude najskôr 

vysporiadaná ťarcha majiteľkou časti pozemku voči Slovenskej sporiteľni a.s.   
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2, Ide o ţiadosť Ing. Sone Vavríkovej o predaj pozemku v k.ú. Trenčín – časť parc. č. 

2175/107 o výmere cca 175 m2 a parc. č. 2175/111 záhrada o výmere 407 m2, výmera 

spolu cca 582 m2 (výmery budú u presnené GP) za účelom scelenia pozemkov. 

 Predmetné pozemky sú v svahovitom teréne v tesnej blízkosti konečnej zastávky 

MHD na Saratovskej ulici. Ţiadateľka a jej rodina zrealizovali na pozemkoch parkové 

úpravy a starajú sa o ne. 

 

 Útvar ţivotného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ 

v Trenčíne dňa 29.05.2008 a odporučil jej vyhovieť.  

 

Ing. Boc upozornil, ţe z dopravného hľadiska, dopravný priestor – bezbariérový prístup 

na Saratovskú ulicu, odpredaj tohto pozemku (ak by sa zväčšoval polomer oblúka) nie 

je vhodný a s odpredajom nesúhlasí. 

 

         Výbor mestskej časti Juh neodsúhlasil hlasovaním 2 proti, 2 sa zdržali 

hlasovania odpredaj pozemkov časť parc. č. 2175/107 a parc. č. 2175/111 na 

Saratovskej ulici za účelom scelenia pozemkov. 

 

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

 

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

vznesené na zasadnutí konanom dňa 2.6.2008.  

 

4. Rôzne.  

    Požiadavky poslancov VMČ Juh a občanov. 

 

Ing. Bezák – prístupová cesta na bytovky na Východnej ulici je zhodná s cestou ako 

chodia deti do základnej školy. Hrozí tu nebezpečenstvo úrazu. 

 

Ing. Boc  reagoval, ţe to bude asi dočasná staveništná prístupová komunikácia a po 

skončení stavebných prác sa dopravný reţim upraví. Poţiadal o preverenie projektovej 

dokumentácie a dopravnej situácie na Ú ŢP a dopravy. 

 

Ing. Boc pripomenul, ţe na zastupiteľstve bolo schválené 80 tis. pre materské centrum 

Juţanček. 

 

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

 

p. Klabníková poţiadala opätovne o vybudovanie odvodňovacieho ţľabu za bytovým 

domom na ulici Halalovka 2390 nakoľko jej z minulého zasadnutia nedošla odpoveď. 

Ďalej poţiadala na vybudovanie prístreškov na smetné nádoby v tejto lokalite, ide o 4 

kontajnery. 

 

Ing. Boc prečítal odpoveď týkajúcej sa predošlej poţiadavky. V súčasnosti sa 

kompletizuje a spracováva pasport jestvujúcich stanovíšť pre smetné nádoby. Po jeho 

dokončení sa budú postupne realizovať vybudovanie nových stanovíšť pre smetné 

nádoby. Čo sa týka odvodnenia Sídliska Juh II. Etapa – objektu na ulici Halalovka je 

situácia nasledovná. Spracovávajú sa ďalšie projektové dokumentácie na odvodnenie 

a to na ul. Bazovského a Liptovská, Západná, Šmidkeho, Východná, Lavičkova  
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a Severovýchodný sektor NS Juţanka. Po spracúvaní týchto projektov sa bude 

poţadovať na príslušné ministerstvo o investičnú dotáciu Euro fondov, pretoţe táto 

akcia spĺňa kritérium na poţiadanie Euro fondov na príslušnom ministerstve. Ide o to, 

aby sme uspeli, ak by sme neuspeli bude sa to musieť financovať s rozpočtových 

prostriedkov Mesta Trenčín.                  

 

p. Turčanová poţiadala o preverenie stavu pasportizácie na vybudovanie smetných 

nádob a spýtala sa, či je uţ vypracovaná projektová dokumentácia Odvodnenia sídliska 

Juh na ulici Halalovka.  

 

Ing. Ďurech reagoval, ţe na ulice Halalovka a Šafárikova boli vypracované projektové 

dokumentácie Odvodnenia sídliska Juh, v súčasnosti sa vybavuje stavebné povolenie. 

  

p. Turčanová poukázala na to, ţe ak je spracovaný projekt, či nie je moţné realizovať 

Odvodnenie na ul. Halalovka čo najskôr, pretoţe ak sa bude čakať na spracovanie 

ďalšej dokumentácie realizácia odvodnenia na tejto ulici bude v nedohľadne a neverí či 

to bude v roku 2009. V tejto súvislosti poţiadala zatiaľ o vybudovanie odvodňovacieho 

rigolu. 

 

Ing. Boc vysvetlil, ţe moţnosť poskytnutia Euro fondov z príslušného ministerstva má 

určité finančné rámce. Ak má Mesto poţiadať o Euro projekt, musí to byť celý komplex 

a nie iba jedna ulica. Predpokladá, ţe sa to do budúceho roku 2009 stihne, ak by sa to 

nestihlo poţadované úpravy na Odvodnenie na ulici Halalovka budú financované 

z iných rozpočtových nákladov Mesta Trenčín. 

 

p. Turčanová informovala, ţe dole pod NS Juţanka na ulici gen. Svobodu bola 

vybudovaná nová bytovka s polyfunkciou (investor p. Urbánek), bola tu vybudovaná 

nová terasa – sedenie pri novom bare. Vedľajšia kriţovatka sa stala týmto neprehľadná 

pre chodcov a predpokladá, ţe i pre vodičov, bola svedkom i dopravnej kolízie 

motoristu. Má pocit, ţe sa tu zníţila bezpečnosť pre chodcov, nie sú tu vyznačené ani 

prechody pre chodcov, sú tu zlé rozhľadové podmienky pre chodcov.  

 

Ing. Boc poţiadal kompetentných o preverenie situácie z dopravného hľadiska. 

 

p. Turčanová sa spýtala ako sú na Juhu zadefinované cesty a chodníky, či pred ich 

bytovým domom na ulici Halalovka je cesta alebo chodník, vzhľadom na nový zákon. 

 

Ing. Boc vysvetlil, ţe existuje pas port komunikácií, ktoré rozdeľuje mestské 

komunikácie na komunikácie I,II,III. Triedy. Chodníky pre peších sú tieţ rozdelené 

podľa toho aké majú šírku a intenzitu chodcov, toto všetko by sa malo nachádzať na pas 

porte útvare ŢP a dopravy MsÚ v Trenčíne a je to v územnom pláne Mesta Trenčín.       

 

p. Klimo predloţil poţiadavku na šírenie signálu Televízie Trenčín. Signál nie je na Juh 

III, ulica Výhodná. Odpoveď, ktorú dostal z MsÚ v Trenčíne obdobne ako poslanec 

Babič je pre neho neuspokojivá. Podľa ktorej je Televízia v Trenčíne samostatný právny 

subjekt a Mesto Trenčín na ňu nemá dosah. Vie, ţe Mesto Trenčín má s Televíziou 

uzavretú zmluvu na finančnú dotáciu, ktorá je dostatočná na to, aby mohlo zabezpečiť 

televízny signál v kaţdej časti mesta Trenčín. 
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Ing. Boc reagoval, ţe môţe preveriť situáciu u riaditeľa Televízie Trenčín. Pokiaľ on 

vie Mesto Trenčín a Televízia Trenčín má zmluvu na televíznu produkciu a nie na 

šírenie signálu. Pred 3 rokmi bolo zo strany riaditeľa Televízie Trenčín prisľúbené, ţe 

zabezpečí šírenie signálu do všetkých častí mesta Trenčín ale aj do širokého okolia.  

 

p. Klimo sa spýtal, či je moţné nahliadnuť do zmluvy medzi Mestom a Televíziou 

Trenčín. 

 

Ing. Boc odpovedal, ţe je  prístup ku verejným informáciám, ktoré mesto vykonáva a to 

ak poţiada k nahliadnutiu príslušný právny útvar Mesta Trenčín. Ďalej sa bude slovne 

informovať na tento problém u pána riaditeľa, písomnú odpoveď obdrţia s príslušného 

právneho útvaru Mesta Trenčín.    

 

p. Klimo predloţil poţiadavku na výmenu zástaviek MHD na Juh III – Východná 2335 

otoč – tam sa nerealizovala. 

 

Ing. Boc reagoval, ţe výmena zástaviek MHD sa robila, tam kde boli zástavky v úplne 

nevyhovujúcom stave a kde bola daná poţiadavka, poţiadal príslušný útvar MsÚ 

preveriť skutkový stav zástavky. 

 

p. Klimo informoval, ţe majú vo vchode bytového domu kontajnery na zber papiera, 

tieto sú, ale uzamknuté – poţiadavka na otvorenie, alebo na väčší otvor. 

 

Ing. Boc vysvetlil, ţe ak poţiada spoločenstvo bytov POS v Trenčíne o univerzálny 

kľúč, je to vec bytového spoločenstva a POS, nesmie sa tam dostať, ale iný odpad. 

 

p. Klimo sa spýtal, ako je to s odprataním veľkorozmerového odpadu. 

 

Ing. Boc vysvetlil, ţe kaţdý občan by mal tento odpad zaviesť na zberný dvor na 

Zlatovskej ulici. Chceme vytvoriť zberný dvor na Juhu, voči čomu sú i niektorí 

odporcovia. Zatiaľ kaţdý občan, by mal odviesť veľkorozmerový odpad na zberný dvor 

na Zlatovskú ulicu na svoje vlastné náklady 

 

Ing. Gálik sa spýtal, kedy je otvorený zberný dvor na Zlatovskej ulici . 

 

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

VMČ. Ďalšie zasadnutie VMČ Juh sa uskutoční 8.9.2008.  

 

 

 

Zapísal: Ing. Jozef Ďurech 

Dňa: 17.07.2008 

 

        Ing. Anton Boc 

                Predseda VMČ JUH 

                Dňa: 18.07.2008        
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