
 1

Z á p i s n i c a 
 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH konaného dňa 5. decembra 2005  
________________v Kultúrnom stredisku JUH Trenčín________________ 
 
Prítomní:      Neprítomní: 
Ing. Ján Bezák     p. Oľga Löbbová 
Ing. Milan Česal     p. Miloš Kohout 
MUDr. Ľubomír Sámel    RNDr. Jozef Mertan 
p. Branislav Zubričaňák 
 
       Hostia: 

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

1. Otvorenie  
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Odpovede na požiadavky (interpelácie) VMČ Juh 
4. Rôzne 
5. Záver 

 
Ing. Ján Bezák, predseda VMČ JUH, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ. 

 
 
 
2.   Prerokovanie žiadostí 
 
 
a)     Ide o žiadosť OZ Centrum pre rodinu o prenájom pozemku časť parc.č. 2315/349 v k.ú. 
Trenčín, za účelom umiestnenia reklamného pútača pre predajňu potravín na Východnej ulici 
v Trenčíne. 
 Ide o pozemok na Ul. Východnej smerom k novým bytovkám. 
 
 Výbor mestskej časti Juh hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti OZ 
Centrum pre rodinu o prenájom pozemku časť parc.č. 2315/349 v k.ú. Trenčín, za 
účelom umiestnenia reklamného pútača pre predajňu potravín na Východnej ulici 
v Trenčíne. 
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b)     Ide o žiadosť Novomeského spoločenstva vlastníkov bytov o odpredaji resp. predĺženie 
prenájmu pozemku časť parc.č. 2189/1 v k.ú. Trenčín o výmere 10,5 m2, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod objektom skladu športového náradia. Ide 
o pozemok pri bytovom dome Novomeského ul. č. 2669/8 v Trenčíne. Predtým bola 
uzatvorená nájomná na prenájom pozemku, na ktorom sa nachádzala obchodná prevádzka. 
Z dôvodu, že v súčasnosti je tam opäť sklad športového náradia, spoločenstvo vlastníkov 
bytov požiadalo o zníženie ceny nájmu, prípadne o odpredaj pozemku. 
 

Výbor mestskej časti Juh hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti 
Novomeského spoločenstva vlastníkov bytov o odpredaj pozemku časť parc.č. 2189/1 
v k.ú. Trenčín o výmere 10,5 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
pod objektom skladu športového náradia, za podmienky kladného vyjadrenia ÚŽPD.  

 
 
4. Rôzne 
 
 Výbor mestskej časti Juh odporučil zaradiť do investícií na rok 2006 
,,Odvodnenie svahu smerom z Ul. M. Bela na Ul. Východná + vypracovať projekt“.  
 
Ing. Bezák oboznámil prítomných s výsledkom rokovania ohľadne mestskej hromadnej 
dopravy.  
 
Ing. Česal poznamenal, že bol informovaný o skutočnosti, že majitelia psov obíjajú zákazové 
značky týkajúce sa venčenia psov na Ul. Halalovka a požiadal o nápravu.   
 
Ing. Bezák požiadal mestskú políciu o námatkové vykonávanie kontroly v záležitosti 
dodržiavania VZN o podmienkach držania psov v Meste Trenčín.   
 Zaujímal sa, či sa meria rýchlosť premávajúcich áut na Ul. Gen. Svobodu – je tam 
problém prejsť cez prechod pre chodcov aj napriek tomu, že je tam osadený retardér na 
zníženie rýchlosti. 
 
MUDr. Sámel navrhol, aby to riešil Útvar životného prostredia a dopravy MsÚ v Trenčíne 
v spolupráci so štátnou políciou. 
 
Ing. Bezák podotkol, že okolo Južanky sa v súčasnosti nedá vôbec prejsť, je tam rozbitá cesta 
aj chodník. Požiadal o vykonanie nápravy, prípadne aspoň o udržiavanie čistoty na 
komunikácii.  
 
P. Zubričaňák poukázal, že nebol umožnený prístup k prevádzke pošty.  
 
-------------------------------------------------------- 
 
MUDr. Guštafík riaditeľ spoločnosti BIO - FIT s.r.o. prezentoval zámer odkúpenia 
nehnuteľnosti MSP Diagnostik. 
 
 Výbor mestskej časti Juh hlasovaním 4 za súhlasil so zámerom a odporučil 
vedeniu mesta vstúpiť v čo najkratšom čase s MUDr. Guštafíkom ako konateľom 
spoločnosti BIO – FIT s.r.o. do rokovaní a odporučil projekt na odkúpenie 
nehnuteľnosti ako najvhodnejší.   
-------------------------------------------------------- 
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Občianka poďakovala za orezanie krútivej vŕby a požiadala, aby na jar príslušní pracovníci 
prišli ešte raz a ohlásili sa, resp. zazvonili na Ul. Halalovka č. 14, u p. Mariássyovej, pretože  
by bolo potrebné ešte viac opíliť konáre z dôvodu, že na priestranstve sú voľne rastúce 
stromy, ktoré deti využívajú v lete na stavanie bunkrov. Pri veternom počasí búcha jedna 
z troch krútivých vŕb do okien bytu na treťom poschodí. Požiadala, aby mohla byť prítomná 
pri orezávaní stromov, aby bolo možné presne určiť, ktoré konáre zavadzajú. 
 
Občianka požiadala o namaľovanie prechodu pre chodcov oproti novinovému stánku na Ul. 
Halalovka. Behajú tam deti, je to nebezpečné, už tam boli dve dopravné nehody.  
 
MUDr. Sámel vyjadril nesúhlas s namaľovaním zebry pretože tam, kde parkujú po obidvoch 
stranách autá a v takomto počasí je to zbytočne riskantné.  
 
Mgr. Vojtech  navrhol zvážiť možnosť, aby od hornej križovatky na Juhu bola zóna 
,,40km/h“.  
 

Výbor mestskej časti Juh hlasovaním 4 za požiadal Útvar životného prostredia 
a dopravy MsÚ v Trenčíne v spolupráci s Dopravným inšpektorátom o posúdenie 
možnosti označenia lokality smerom od hornej križovatky na Juhu ako ,,zóny 40km/h“. 
 

 
 
 
Ing. Ján Bezák, predseda VMČ Juh, poďakoval prítomným za účasť a ukončil 

zasadnutie. 
 
 
 
  
 
Zapísala: Dana Viskupičová 
V Trenčíne, 12.12.2005      

 
 
 

 
 
 
 

  Ing. Ján  B E Z Á K 
                            predseda VMČ JUH 
        
       Dňa: 
 
 
 
 
 
 
 
 


