
 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného d ňa 1.6.2009 v Kultúrnom stredisku JUH Tren čín 

 
 
 
 

Prítomní:                                                      Neprítomní:                                                                      
Ing. Ján Bezák                                              MUDr. Stanislav Pastva 
Ing. Anton Boc 
Ing. Dušan Gálik 
p. Eduard Hartmann 
MUDr. Ľubomír Sámel 
p. Branislav Zubričaňák 
 
                                                                     Hostia: 
                                                                     Ing. Uličný, MHSL,m.r.o. Trenčín 
                                                                     Bc.Igor Kuličenko 
                                                                     Ing. Teker 
                                                                     občania 
 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Odpovede na požiadavky /interpelácie/ VMČ Juh 
3. Rôzne 
4. Záver 
 
 
Pán Branislav Zubričaňák privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ. 
Následne interpretoval odpoveď Ing. E.Vravkovej na interpeláciu zo zasadnutia 
VMČ zo dňa 6.4.2009 
 
 
Rôzne 

 
Ing. Teker informoval o zdevastovaní plôch po ukladaní inž. sietí na Ul. Šmidkeho 
č.2628   a žiadal, aby boli vykonávané kontroly po rozkopávkách,či sú dotknuté 
plochy dané do pôvodného stavu. 
                                                                                                                        UIS 
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Zástupca ZO 15 -19 za Halalovkou, Tren čín, p. Pisca  predložil zápis z výročnej 
členskej schôdze, kde Uznesením v bode 3 súhlasia s projektovým zámerom mesta 
zriadiť nový cintorín za podmienok zabezpečenia /viď príloha/ 
 
p. Pisca  žiada osadiť nádoby na zvieracie exkrementy  podľa priloženého situačného 
plánu. Umiestnenenie zohľadňuje najčastejšie trasy prechádzok.  
                                                                                                                         MHSL 
 
S návrhom garáží fi Memox za bytovkou zatiaľ nesúhlasia a požadujú predložiť nový 
návrh garáží. Nie sú vhodné radové garáže, prečo nie hromadné s využitím terénu.  
 
Ing. Terek  žiada o výsadbu na Ul. Západná 2501, boli zdevastované plochy po 
realizácii inž. sietí. Riešiť to náhradnou výsadbou, pričom by  taktiež finančne  
prispeli.                                                                                                               UIS 
Na Šafárikovej ul. po úprave chodníka na konci ostala veľká nebezpečná diera. 
 
p. Hartmann  upozornil, že na M. Bela 53 bol rozkopaný chodník a je tam 
nebezpečná diera.                                
 
      VMČ Juh žiada UIS, aby kontrolovalo  rozkopávky povole né mestom, ako sú       
      dotknuté plochy po rozkopávkach dávané do fun kčného stavu. V prípade    
      nesplnenia podmienky reklamova ť práce. 
 
p. Zubri čaňák žiada ÚŽPD o informáciu ako je ďalej riešená akcia garáže na Ul. 
Šafárikova č.12 – 20 
 
MUDr. Sámel sa pýta ÚŽPD ako je to s prácami nad garážami na Ul. Gen. Svobodu  
 
     VMČ Juh žiada ÚŽPD - investície mesta o písomné stanov isko k obidvom  
     investi čným akciám. 
 
Ing. Bezák sa pýtal ako je to s kosením na Juhu, veľa plôch je nepokosených. 
                                                                                                                          MHSL 
 
 
Ing. Terek  požaduje znova osadiť stĺpik na chodník nad Južankou pri detských 
ihriskách, ktorý používajú prevádzky Južanky ako zásobovanie. Môže dôjsť 
k zraneniu hrajúcich sa detí.  
                                                                                                                             UIS 
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Ing. Boc opätovne upozornil vedúceho Útvaru interných služieb na realizáciu 
schodov z Halašu na Saratovskú ul.                                                          
                                                                                                                            UIS 
 
p.Zubri čaňák upozorňuje na schádzanie sa mládeže na Brezine pri vodárni, je tam 
potrebná kontrola MsP alebo ŠP                                                                       MsP 
 
Ing. Boc  informoval poslancov, že dňa 9. a 14. 6. 2009 bude verejné prerokovanie 
konceptu ÚP mesta Trenčín, kde ho môžu pripomienkovať a oboznámiť sa s ním 
priamo so spracovateľom. 
                                                                                                                         ÚAÚP 
 
      Navrhuje ako bod programu budúceho VM Č Juh informáciu o  koncepte UP    
      v súvislosti so sídliskom Juh najmä dopravnéh o riešenia. 
 
Občianky sa opätovne informujú ako je to s investičnou akciou odvodnenia medzi 
bytovými domami Halalovka a garážami.  
Ing. Boc  odpovedal,že akcia sa v súčasnosti vypustila z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov. 
 
Občianky z bytovky Halalovka  16 , žiadali o vyčistenie plochy od náletovej zelene, 
vyrúbala sa vŕba, neboli odstránené korene, prečo sa vysadili brezy, keď sú 
alergénne. 
                                                                                                                            UIS             
 
 p. M.Brúsil sa opätovne pýta na úpravu okolia bytoviek Východná 26 A,B, 27. 
Ing. Boc  odpovedal, že Mesto dalo vypracovať projekt na sadové úpravy,ktoré sú 
súčasťou revitalizácie zelene sídelného útvaru Juh a  budú realizované podľa 
finančných možností mesta. 
 
 
Ing. Anton Boc, predseda VMČ Juh poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie VMČ. 
 
Zapísala: V.Ležatková 
V Trenčíne dňa 3.6.2009 
 
                                                                                        Ing. Anton   B o c 
                                                                                      Predseda VMČ JUH 
 
                                                                                      Dňa : 22.06.2009 
                                                          - 3 - 
 
 
 


