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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH konaného dňa 4. júla 2005  
________________v Kultúrnom stredisku JUH Trenčín________________ 
 
Prítomní:      Neprítomní: 
Ing. Ján Bezák      RNDr. Jozef Mertan 
p. Miloš Kohout     p. Oľga Lıbbová  
Ing. Milan Česal     MUDr. Ľubomír Sámel  
       p. Branislav Zubričaňák  

 
Hostia: 

       p. Uličný, MHSL, m.r.o., TN 
       p. Vojtech, MsP 
garant VMČ: Ing. Jozef Ďurech    
zapisovateľka: Dana Viskupičová  
 
        
Program:    

1. Otvorenie  
2. Pešia obhliadka sídliska Juh I. 
3. Prerokovanie žiadostí 
4. Odpovede na požiadavky (interpelácie) VMČ Juh 
5. Rôzne 
6. Záver 

     
 

Ing. Ján Bezák, predseda VMČ JUH, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ. 
 
 
3. Prerokovanie žiadostí 
 
a)   Ide o žiadosť o vysporiadanie pozemku parc.č. 2229/2 o výmere 1182 m2 
v spoluvlastníctve Ján ADAME a spol. Pozemok je situovaný na Východnej ul. 
 MsÚ ÚŽPaD a ÚAS odporúča vysporiadanie pozemku 
 
 Výbor mestskej časti Juh sa k predmetnej žiadosti vyjadrí až po obdržaní 
stanoviska Útvaru právneho a matriky Mestského úradu v Trenčíne.  
  
 
b)   Ide o žiadosť Ing. Bohuslava Kolatka, Trenčín, vo veci odpredaja pozemku parcela č. 
2315/193 na ktorej je postavená garáž s.č. 4152 vo vlastníctve žiadateľa + časti spoločných 
pozemkov podľa priloženej kópie. 
 

Výbor mestskej časti Juh hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti Ing. 
Bohuslava Kolatka, Trenčín vo veci odpredaja pozemku parcela č. 2315/193 na ktorej je 
postavená garáž s.č. 4152 vo vlastníctve žiadateľa + časti spoločných pozemkov podľa 
priloženej kópie. 
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2. Pešia obhliadka sídliska Juh I. 
 
 Pri pešej obhliadke poslancov VMČ Juh po časti sídliska Juh I. boli prítomnými 
vznesené nasledovné požiadavky (viď priložená fotodokumentácia): 
 

1. Poškodená vývesná skrinka – rozbité sklo – na otoči zastávky SAD na 
Saratovskej ulici 

 
2. Športový areál ZŠ Novomeského – popraskaná asfaltová plocha bežeckého 

areálu, doplniť vybavenie ihriska – bránky 
 

3. Príjazdová komunikácia k bytom na Ul. Liptovská – nedostatočná šírka, chýba 
asfaltbetón, dopravné značenie 

 
4. Chýbajú stanovištia pre smetné nádoby, neporiadok v okolí kontajnerov, 

jestvujúce stanovištia (niky), je potrebné skultúrniť (vyčistiť, natrieť, doplniť, 
poškodené múriky) viď stanovištia na Ul. Západná. Podobná situácia je aj na 
iných stanovištiach a uliciach. 
Nové stanovištia pre smetné nádoby by mali byť projekčne navrhnuté v súlade 
s požiadavkou a zakreslením v orientačnej mape sídliska Juh I. a Juh II. 
 

5. Poškodená asfaltobetónová krycia vrstva na garážach na Ul. Šafárikova, ktoré sú 
používané na verejné parkovanie v náväznosti (napojenie) na poškodeú 
príjazdovú komunikáciu a výjazdové nábehy na tieto plochy 

 
6. Chodníky i prípadné komunikácie na celom sídlisku Juh I., II. všeobecne – 

zrealizovať liaty asfalt, alebo asfaltbetón na povrchy, ktoré sú v dezolátnom 
stave  

 
7. Viacúčelové oplotené ihrisko na Ul. Západná – poškodená novo vyvesená 

prevádzková tabuľa ihriska. Vykonávať pravidelnú kontrolu ihriska príslušníkmi 
MsP. 

 
8. Detské ihrisko – všeobecne - doplniť zariadenia (hojdačky, šmýkačky a podobne 

– KUPAS, TN) 
Dať odpoveď na požiadavku, kde  a kedy sa bude oprava a doplnenie zariadení 
detských ihrísk na sídlisku Juh realizovať 
 

9. Rozbité lampy (svietidlá) – nefunkčné – park pod Juhom, kedy sa začne 
s opravou a s doplnením svietidiel na Ul. Východná, Lavičkova a pod. 

 
10. Nedokončené kosenie trávnatých plôch, alebo nový štýl kosenia (na PANKÁČA 

– viď priložené foto) 
 

11. Všeobecné požiadavky na celé sídlisko Juh I., II.: Vyčistenie a sprevádzkovanie 
odvodňovacích rigolov s napojením a sfunkčnením príslušných kanalizačných 
zariadení (vpustí, šácht a podobne), napr. celá zatrávnená plocha nad bývalým 
NS-Južanka 
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12. Požiadavka na Obecný stavebný úrad v Trenčíne – vyjadrenie k skutkovej 
podstate veci ohľadom stavebného povolenia objektu bývalé NS-Južanka, 
skládka stavebnej sute nad CO-krytom a ďalšie nepovolené skládky v priľahlom 
okolí tejto akcie. 

 
 
 
5. Rôzne 
 
P. Kohout predložil žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, M. Bela, 
Trenčín v písomnej forme. 
 Vec: Oprava terénnych schodov 
 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov žiada Výbor mestskej časti Juh 
zabezpečiť rekonštrukciu stávajúceho terénneho schodiska na svahu pred domom číslo 2496. 
Schodisko pozostáva cca z 8 schodiskových stupňov, ktoré vplyvom času schátrali 
a predstavujú pre obyvateľov nebezpečie úrazu. 
 
 

 Ing. Ján Bezák, predseda VMČ Juh, poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie. 
  
 
Zapísali: Ing. Jozef Ďurech 
              Dana Viskupičová 
V Trenčíne, 15.07.2005      

 
 
 
  Ing. Ján  B E Z Á K 

         predseda VMČ JUH 
        

Dňa: 
 
 
 
 
 


