
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Juh 

konaného dňa 7.12.2009 v Kultúrnom stredisku Juh Trenčín 

 
Prítomní  :                                                                  Hostia : 
Ing. Ján Bezák                                                           Ing. Gustáv Teker 
Ing. Anton Boc                                                           Bc. Igor Kuličenko 
Ing. Dušan Gálik                                                        Bc. Ján Kováčik - MsP 
p. Eduard Hartmann                                                  Bc. Eva Hudecová - ÚMM 
MUDr.Ľubomír Sámel                                                 Ing. Ladislav Petrtýl - ÚŽPD 
p. Branislav  Zubričaňák                                            Ing. Iveta Marčeková – ÚŽPD 
Neprítomní : 
MUDr. S. Pastva                          
Občania  
 
 
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 od 
občanov sídliska Juh. 
 
2. Rôzne 
Pán riaditeľ Mgr. J. Spišák zo ZŠ Novomeského požaduje: 
- realizovať dopravné značenie pred školou do športového areálu, aby nechodili 

autá medzi žiakmi a chodia rýchlo 
- za športovým areálom v časti pozemku bez osvetlenia sa schádza mládež, 

ktorá droguje, fetuje  a robí neporiadok, je potrebné, aby tam pravidelne 
chodila mestská polícia 

- na parkovisko v areáli školy chodí  parkovať aj verejnosť, treba to dopravne 
označiť   
Ing. Boc   - mestská polícia preverí tento stav a ÚŽPD dá návrh na riešenie   
                  dopravnej situácie 

                      - stále opakované výzvy od občanov na kosenie, neporiadok pri    
                        kontajneroch 
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Požadujeme ÚŽPD ako kontaktný útvar, aby bol M. Ped ersen  upozornený 
na nespokojnos ť občanov s prácami a vyzvaný na nápravu tohoto 
nevyhovujúceho stavu 
   
                     -   výbor mestskej časti Juh si pripravil investičné akcie na budúci rok   

                   2010, ktorý bude realizovaný podľa finančných možností mesta 
                 -  z toho zoznamu akcií boli už realizované schody nad OC Južanka    
                    a nový asfaltový povrch na Ul. M. Bela 
 

P. Zubričaňák, Ing. J. Bezák – na verejných  parkovacích miestach nad garážami na 
Ul. Halašu si majitelia garáží neoprávnene dávajú zábrany na parkovanie, 
ak by mesto pristúpilo k oprave povrchu parkovísk nad garážami, treba najprv 
preveriť, či sa jedná o vlastníctvo mesta. 
 
Ing. L. Petrtýl – z hľadiska otázky údržby zelene je potrebné kontaktovať ÚIS, kde 
v rámci zmluvy M.Petersen má dať plán údržby zelene, nech to predloží na VMČ Juh 

- havarijný stav v garážach sú dlho diskutovaný problém, v rozpočte mesta je 
položka statickej dopravy na sídlisku, kde je priestor na financovanie tohto 
stavu  

- bude vypracovaná štúdia možnosti nadstavieb garáží alebo oprava povrchu 
garáží 

- na revitalizáciu zelene na Juhu sa spracováva projektová dokumentácia 
a mala by sa realizovať v roku 2010 na Ul. Východná 

Ing. Marčeková – na Ul. Západná je pripravená aktualizácia projektovej 
dokumentácie na riešenie statickej dopravy čiastočným záberom zelene 

 
Ing. G.Teker – znova upozorňuje na havarijný stav garáží na Ul. Šmidkeho, je 
potrebné aspoň realizovať odvodnenie zadnej steny garáží a realizovať nový 
asfaltový povrch nad radovými garážami 
 
 
1. Ul. Gen. Svobodu  – v letných mesiacoch t. r. bola ukončená II. etapa 
rekonštrukcie povrchu garáží na ul. Gen. Svobodu. Zároveň boli na garážach 
vyznačené parkovacie miesta. Vzhľadom k zaužívanému stavu – parkovaniu vozidiel 
nielen na garážach, ale aj na vozovke (viď Foto – Gen. Svobodu) dochádza 
k zúženiu prejazdného priestoru a prejazdu vozidiel po streche garáží. Problémom sú 
najmä vozidlá vyvážajúce komunálny odpad.  

Podnet k riešeniu uvedenej situácie dali  vlastníci garáží v záujme ochrany 
novorealizovanej investície mesta (rekonštrukcie). 
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V prílohe zasielam návrh riešenia (súbor Gen.Svobodu.pdf), ktorý uvažuje 
s vyznačením pozdĺžnych parkovacích miest s čiastočným státím na chodníku. 
Miesta budú vyznačené len tam, kde to šírkové usporiadanie umožňuje. V ostatných 
miestach bude státie – tzn. dlhodobé parkovanie – zakázané. 

Realizáciou predloženého riešenia bude zamedzené státiu vozidiel na miestach, 
ktoré sa v súčasnosti využívajú na parkovanie (viď uvedené foto). Toto státie je však 
i v súčasnosti v rozpore so zákonom o cestnej premávke (nezostávajú voľné 3 m pre 
každý smer jazdy). 

Požadujeme prerokovanie a schválenie predloženého  návrhu. 
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2. Šafárikova ul. – MsÚ prijal viaceré podnety občanov týkajúce sa ohrozenia 
chodcov - najmä detí na chodníku ul. Šafárikova pred vchodmi do MŠ a ZŠ ul. L. 
Novomeského. Vozidlá zaparkované na chodníku sú chodci nútení obchádzať 
po vozovke (viď príloha). Chodci sú taktiež ohrození pri cúvaní vozidiel z chodníka na 
vozovku. Na základe uvedeného navrhujeme pevnými zábranami (kvetináčmi alebo 
stĺpikmi) oddeliť vozovku od chodníka. Pevné zábrany sa umiestnia na chodník vo 
vzdialenosti minimálne 50 cm od okraja vozovky tak, aby na chodníku vrátane plochy 
pred schodmi nebolo možné parkovať. Rodičia však budú nútení pri dovoze a odvoze 
detí využívať vzdialenejšie parkovacie miesta. 

Požadujeme prerokovanie a schválenie predloženého návrhu 

 

 

 

 
 
VMČ Juh súhlasí s realizáciou predloženého dopravného riešenia  
Ul. Gen. Svobodu a  Šafárikovej ulice 
 
p.B.Zubričaňák – je potrebné riešiť dopravné značenie na uliciach Halalovka 
a Šmidkeho, taktiež  zníženie rýchlosti na Ul. Šmidkeho, na Ul. Gen. Svobodu 
a Východnej  stavebnou úpravou. 
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P. Kopecký  
         - požaduje vybudovanie chodníka, ktorý končí pod podjazdom  
a  pokračoval by z Ul. Východná smerom do OC Coop 
ÚAÚP by malo vypracovať štúdiu peších ťahov a dať vypracovať projekt ako podklad 
pre investičnú akciu 

- na M. Bela a Ul. Východnej je možnosť vybudovania parkoviska pri bytovom 
dome M.Bela 23 – 27 

- požaduje pridať kontajner pri dome na M.Bela 2449, 2450 
 

B.Zubričaňák – ak chcú viac kontajnerov musia o to požiadať ÚŽPD a zaplatiť 
navyše kontajnery na KO, pretože počet kontajnerov je prepočítaný na počet 
evidovaných obyvateľov 
Zberný dvor plánovaný na sídlisku Juh sa ešte nerealizuje, ale je plánovaný 
a pozemok predaný  M.Pedersenovi na tento účel. 
p. E.Hartmann - znova upozorňuje na dopravné riešenie komunikačnej vetvy pod 
podjazdom z Ul. Výchdoná, znova sa tam stala nehoda 
p. B. Zubričaňák - znova vyzýva mesto Trenčín, aby v súčinnosti s TSK konalo vo 
veci križovatky pri Esse smerom na OC Laugarício. Treba zvolať pracovné rokovanie 
nech sa TSK vyjadrí k problematike križovatky.  
 
Prerokovanie žiadostí Útvaru majetku mesta 
 
 1.Žiadame Vás o vyjadrenie sa k žiadosti spoločnosti Ing. Ladislav Strašil – 
NUBIUM, Bratislava, ktorá požiadala o predĺženie doby nájmu Nájomnej zmluvy č. 
55/6/1999, uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a uvedenou spoločnosťou, na 
prenájom pozemkov: 

• časť parc.č. 2237/7 o výmere 2 m2, k.ú. Trenčín 
• časť parc.č. 2237/21 o výmere 2 m2, k.ú. Trenčín.      

Na uvedených pozemkoch sú umiestnené reklamné zariadenia.  

     Útvar architektúry a územného plánovania a útvar životného prostredia a dopravy 
dňa 10.11.2009 odporučil predĺženie nájomnej zmluvy na dobu 1 roka. 

Poslanci odporú čajú pred ĺženie nájomnej zmluvy pod ľa predloženej žiadosti 

                                                za   6        proti  0 

2.Žiadame vás o vyjadrenie k žiadosti Združenia kresťanských spoločenstiev 
mládeže, ktoré požiadalo o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v 
Kultúrnom stredisku Juh na  Ul. Kyjevská o celkovej výmere 90,90 m2 za účelom 
prevádzkovania činnosti združenia a budú využívané výlučne a ko klubovňa na dobu 
neurčitú od 1.11.2009 
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Poslanci odporú čajú prenájom priestorov pod ľa predloženej žiadosti 

                                            za  6       proti  0 

 

3. Záver  

Ing. Anton Boc, predseda VMČ Juh poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie VMČ. 

 

Zapísala: 
Ing. arch.  Vladimíra  Ležatková 
V  Trenčíne  22.12..2009 
                                                                                           Ing.  Anton  B O C 
                                                                                         predseda  VMČ  JUH 
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