
Zápisnica  

 

Zo zasadnutia Výboru mestskej časti Juh  

konaného dňa 8. septembra 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 

p. Eduard Hartmann      

MUDr. Stanislav Pastva     

MUDr. Ľubomír Sámel 

Neprítomní: 

p. Branislav Zubričaňák    garant VMČ: Ing. Jozef Ďurech 

 

 

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie žiadostí. 

3. Odpovede na požiadavky (interpelácie) VMČ Juh. 

4. Rôzne. 

5. Záver.                                                                                                                                          

 

Ing. Anton Boc, predseda VMČ Juh, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ. 

 

Ing. Boc vzhľadom k tomu, že neboli žiadne požiadavky na prerokovanie žiadostí 

a neboli doručené odpovede na požiadavky, prešiel na bod 4, Rôzne. 

 

Požiadavky poslancov VMČ Juh. 

Ing. Boc občan sa mu sťažoval, že dostal papuču, pretože stál v zákaze vjazdu. Pýtal sa 

či je mestská polícia oprávnená dávať papuče, bolo mu zo strany Ing. Boca vysvetlené, 

že MsP je oprávnená dávať papuče.  

 

Ing. Boc požiadal ÚMM zistiť vlastníctvo parkoviska pri Okresnom súde v Trenčíne 

a Slovakotexe.   

 

Ing. Boc privítal prítomných občanov a otvoril verejná zasadnutie VMČ Juh. 

 

Požiadavky občanov: 

 

Ing. Turek  - vlastníci bytovky na Halalovke by mali záujem o odkúpenie parkoviska 

nachádzajúceho sa pri tejto bytovke. Žiada o informáciu ako pokračovať vo 

vybavovaní. 

 

Ing. Boc – treba podať žiadosť na mestský úrad. Žiadosť bude prerokovaná na 

príslušných útvaroch Mesta Trenčín. 

 

p. Hudecová reagovala, že bude potrebné zistiť vlastníctvo spevnenej plochy, či je 

v majetku mesta alebo v majetku ADOZ-u, ktorý uvedenú bytovku staval, alebo či  
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spevnená plocha nebola predmetom kúpnej zmluvy spolu s bytmi pre jednotlivých 

vlastníkov. 

 

Ing. Turek podotkol, že teraz, keď sa postavili nové bytové domy na Východnej ulici 

(Monolit), je veľmi málo parkovacích miest, pretože parkovacie miesta pri týchto 

nových bytových domoch nepostačujú. Pýtal sa ako je možné, že Monolit nevybudoval 

viac týchto parkovacích miest, podotkol, že je to v rozpore so zákonom. Ďalej žiadal 

o informáciu, či plánovaný polyfunkčný objekt pri zdravotnom stredisku má 11 

poschodí, čo sa nepáči bývajúcim v okolí. 

 

Ing. Boc žiada preveriť koľko poschodí bude mať polyfunkčný objekt, ktorého 

investorom je VIGOR a.s., Trenčín. 

 

p. Ďurček požaduje dopredu uverejniť vo výveske dátum zasadnutia VMČ, výveska na 

ul. gen. Svobodu (zástavka MHD) je rozbitá. 

 

Ing. Boc požiadal garanta VMČ Juh o opravu vývesky. 

 

MUDr. Pastva sa spýtal ako je to s auto vrakmi, keď je vrak na súkromnom pozemku, 

či môže MsP konať. 

 

Ing. Siebert reagoval, že môže iba so súhlasom vlastníka. Mesto Trenčín nemá vhodný 

pozemok, ani žiadnu zmluvu, kde by tieto vraky odťahovali, nie je zabezpečený 

strážený zberný dvor, ale i tak MsP koná a za 2 mesiace sa podarilo zlikvidovať 6 

vrakov. 

 

p. Šašinková sa spýtala, kedy bude zrealizovaná skratka pre peších Saratovská – 

Partizánska. 

 

Ing. Boc informoval, že je to v štádiu riešenia, bol vypracovaný projekt, v súčasnosti sa 

pripravuje majetkoprávne vysporiadanie pozemku, zatiaľ je to iba v štádiu prípravy, dá 

sa to do návrhu plánu na schválenie Rozpočtu Mesta Trenčín na realizáciu na rok 2009. 

Budú sa snažiť, aby to v tomto volebnom období bolo zrealizované.   

 

p. Šašinková žiada do prevádzky San Marko posielať kontrolu zo strany MsP, je tam 

neporiadok, býva tam veľký hluk. 

 

Ing. Siebert reagoval – San Marko má svoju bezpečnostnú službu, ktorá v prípade 

potreby hneď volá MsP. Cez víkend sa tam odohrala bitka, boli prizvaní aj štátni 

policajti, bolo zistené, že bitka bola vyvolaná cudzími návštevníkmi, nie Trenčanmi. 

 

p. Veselá – zástavka na ul. gen. Svobodu – je tam veľký neporiadok, výveska je rozbitá, 

keď sa tam dávajú oznamy, sú umiestnené vysoko a v strede, kde pri ich čítaní bráni 

drevený stred, požadujeich umiestňovať nižšie, tak aby sa dali čítať. Ďalej sa spýtala 

ako je to s revitalizáciou zelene na sídlisku Juh a čoho sa bude týkať.  

 

Ing. Boc vysvetlil, čoho sa týka revitalizácia zelene, poukázal na grafické znázornenie, 

na harmonogram revitalizácie na sídlisku Juh. Mesto Trenčín požiadalo s fondu 

Európskej únie o finančné prostriedky na revitalizáciu. Tento materiál je na Meste  
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Trenčín. Na VMČ Juh bol na prerokovaní, poslanci VMČ boli s ním oboznámení. 

V súčasnosti je vypracovaná štúdia v štádiu rozpracovanosti. 

 

p. Veselá – pri kontajneroch na ul. Mateja Bela býva veľký neporiadok, nachádza sa 

tam veľkorozmerový odpad, rozbité sklo, drevo a pod., požiadala, kedy sa plánuje 

v tejto lokalite robiť prístrešky na smetné nádoby.  

 

Ing. Boc požiadal dať do zápisu, aby sa pokračovalo v budovaní stanovísk pre 

kontajnery. Mestský úrad má úlohu, aby sa začali budovať stanovištia na kontajnery. 

Niečo bolo zrealizované na ul. Západná, gen. Svobodu, Bazovského a postupne sa ide 

ďalej. Je to otázka finančných prostriedkov. Všetky stanovištia pre smetné nádoby, by 

mali byť zastrešené, ohradené a zabezpečené proti úniku smetí. Požaduje riešiť túto 

problematiku aj na ul. Mateja Bela 8. 

 

p. Veselá - na Juhu je veľmi málo lavičiek na sedenie, bolo by ich treba doplniť 

a jestvujúce poškodené opraviť. 

 

Ing. Boc reagoval, že i toto rieši revitalizácia zelene, t.j. drobná architektúra, lavičky, 

odpadové koše a pod. 

 

p. Veselá požaduje zabezpečiť na na ul. Mateja Bela prechod pre chodcov. 

 

Ing. Boc reagoval, že túto požiadavku bude potrebné konzultovať na ODI v Trenčíne. 

 

p. Turčanová opätovne žiada výrub vŕby pri bytovom dome Halalovka 14-16. Pri 

jesennom upratovaní žiada umiestniť veľkoplošný kontajner v hornej časti Halalovky 

14-16. 

 

p. Ďurček požiadal o informáciu, či sa výrub rieši náhradnou výsadbou a kde sa táto 

výsadba uskutočňuje. 

 

Ing. Boc odpovedal, že je spracovaný plán náhradnej výsadby, bližšie informácie 

poskytne útvar životného prostredia a dopravy. 

 

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

VMČ.  

 

 

Zapísal: Ing. Jozef Ďurech 

Dňa: 22.09.2008 

 

        Ing. Anton Boc 

                Predseda VMČ JUH 

                Dňa: 25.09.2008 
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