
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti  Juh 
konaného d ňa 2.11.2009  v Kultúrnom stredisku  Juh Tren čín 

 
 

Prítomní :                                                            Hostia:  
Ing. Ján Bezák                                                    Bc. Igor Kuličenko 
Ing. Anton Boc                                                    Ing. Gustáv Teker 
MUDr. Ľubomír Sámel                                        Bc. Ján Kováčik - MsP 
MUDr. Stanislav Pastva                                      Bc. Eva Hudecová - ÚMM 
Ing. Dušan Gálik                                                 občania 
p. Eduard Hartmann 
             
      
Program:  
1.  Otvorenie 
2.  Rôzne /prerokovanie žiadostí, interpelácie, pripomienky občanov/ 
3.  Záver 
 
 
 
1.  Otvorenie 
Ing. Anton Boc otvoril zasadnutie výboru mestskej časti Juh v Kultúrnom stredisku 
Juh  na ul. Kyjevská. Prítomní poslanci predniesli svoje pripomienky a podnety 
občanov sídliska Juh. 
 
2. Rôzne  

• ÚMM predložili žiadosť na vyjadrenie k majetkovým prevodom : 
Predaj nehnuteľností - pozemkov  k.ú. Trenčín pre vlastníkov ZO Vašíčkove sady 
a kúpu pozemkov do vlastníctva Mesta Trenčín od vlastníkov ZO Vašíčkove sady. 
Účelom kúpy pozemkov do vlastníctva mesta Trenčín je ich vysporiadanie  pre 
investičnú akciu  Statická doprava Juh. 
 

Poslanci odporú čajú majetkové prevody pod ľa predloženej žiadosti 
za   6     proti   0 

 
 

• Ing. A,.Boc prečítal interpelácie jednotlivých útvarov  k  požiadavkám  
a  pripomienkam zo zasadnutia   minulého VMČ 
 
 

-   1     - 
 



 
Podnety  poslancov: 
 
Ing. Bezák  

• občania zo Šafárikovej ul. sa sťažujú na neskoré pristavenie kontajnerov na 
tejto ulici v súvislosti s jesenným upratovaním a požadujú odvoz 
nadrozmerného odpadu a zbytky konárov na rohu Liptovská Šafárikova ul. 
V tejto súvislosti bol poslaný aj mail na firmu M. Pedersen, aby došlo 
k  urýchlenému odvozu odpadu a dopredu špecifikovať, kde budú umiestnené 
kontajnery na veľkorozmerový odpad, aby občania mohli večer predtým 
vyniesť  odpad. 

• osadiť značku na spomalenie na Šafárikovej ulici ku škole 
p. Hartmann 

•  opätovne žiada umiestniť zrkadlo na Ul. Východnú, došlo zase k nehode 
 

Občania 
 

•  na Ul. Halašu 5 na verejnom parkovacom mieste nad garážami si vlastník 
garáže nárokuje na parkovacie miesto viď obr. 

Bc. Kováčik je informovaný, situácia je zdokumentovaná a poslaná na MsÚ  - ÚŽPD, 
vlastník spodnej garáže si nemôže ohradzovať verejné parkovacie miesto ani 
osadzovať iné zábrany   

• na Východnej nad bytovkou vo svahovitom teréne nedokonale pokosili svahy  
občan sa pýta,  kto riadi kosenie, kto dáva objednávky a kontroluje práce, 
žiada zverejniť objednávky, čím je firma motivovaná pri prácach na kosení   

• TESS  ponechalo neporiadok pri prácach na výmenníkovej stanici na 
Východnej ul. 

• na Ul. Halašu pri garážach nie je zrealizované dopravné značenie 
• chodník, bývalý cyklististický chodník dvakrát prechádza cez cestu Východná 

a končí do stratena, požaduje realizáciu pokračovaním tohto chodníka do 
mesta   

Ing. A.Boc 
•  na jar roku 2010 by malo byť zrealizované vodorovné dopravné značenie na 

Juhu 
 

Požaduje, aby sa na budúcom zasadnutí VM Č zúčastnili zástupcovia MsÚ - 
ÚŽPD  z oddelenia dopravy a investícií a vysvetlili  určité dopravné riešenia 
a investi čné akcie na sídlisku Juh. 
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MUDr. Ľ.Sámel  

• ako sa pokračuje v plánovanej revitalizácii zelene na sídlisku Juh 
• oprava schodov nad Južankou by sa mala realizovať koncom roka 2009  
                                 
Ing. A. Boc predložil  materiál, kde  sú  zosumarizované najnutnejšie investičné 
akcie, ktoré je  potrebné  zrealizovať v roku 2010 a je nutné ich predložiť do 
komisií  MsZ  na plánovanie investičných prostriedkov na rok 2010 pre sídlisko 
Juh.   

Návrh investícií pre sídlisko Juh v roku 2010 odpor úča 
za 6         proti 0 

 
Materiály budú  zaslané na prerokovanie  do Komisie ŽPD,  finančnej  
a prednostovi  MsÚ. 
 
3. Záver 
Ing. Anton Boc, predseda VMČ Juh poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie 
VMČ. 
 
 
Zapísala: 
Ing. arch.  Vladimíra  Ležatková 
V Trenčíne 18.11.2009 
                                                                                      Ing. Anton  B o c 
                                                                                  predseda  VMČ  JUH 
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