
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Juh 

konaného dňa 11.01.2010 v Kultúrnom stredisku Juh Trenčín 

 
Prítomní  :                                                                  Hostia : 
Ing. Ján Bezák                                                           Bc. Igor Kuličenko 
Ing. Anton Boc                                                           Bc. Ján Kováčik - MsP       
Ing. Dušan Gálik                                                         
p. Eduard Hartmann                                                   
MUDr.Ľubomír Sámel                                                  
p. Branislav  Zubričaňák                                             
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 
Útvar právny a matriky podal žiadosť na prerokovanie na VMČ odsúhlasenie 
navrhovaných prísediacich Okresného súdu v Trenčíne. 
                                           VMČ Juh berie na vedomie                             
 
Ing. A.Boc  informoval poslancov o uskutočnení rokovania so zástupcami 
bytových spoločenstiev bytových domov na Ul. Gen. Svobodu z dôvodu nového 
navrhovaného dopravného riešenia, kde sa zníži počet parkovcích miest. Bytové 
spoločenstvá by mali dať svoje stanovisko, či je možné vybudovať nové 
parkovacie miesta záberom zelene pri chodníku Ul. Gen. Svobodu.            
 

Pripomienky poslancov 
- na Ul. Gen Svobodu pri dolnej zastávke autobusu na ceste chýba kanalizačný 

poklop, treba to urýchlene riešiť na UIS                                                      
 
                                                        -  1  -  



 
 

-   od Ul. Západná k zastávke autobusu na Ul. Gen. Svobodu je osadené    
    zábradlie, ktoré je zle ukotvevé, hýbe  sa a môže dôjsť k nehode, treba   
    upozorniť UIS                                                                                      

- stále viac majiteľov spodných garáží si dáva zábrany na strechy svojich 
garáží, aby tam nebolo verejné parkovanie                                       

- MsP –skúmajú sa majetkové vzťahy na vrchnú asfaltovú plochu nad garážami 
 
Pripomienky  občanov. 

 Občania zo Západnej ulice sa informovali o aktivitách na ich ulici.  
  

Ing. A.Boc – vo vnútrobloku ul. Západnej budú vybudované nové parkovacie miesta 
a rozšírená komunikácie, čo si vyžiada  čiastočný zásah do ihriska. V súčasnosti sa 
robí projekt, ktorý bude prerokovaný a v ďalšom roku by mala byť realizácia.  

- po dokončení asfaltových plôch na M.Bela by sa mali asfaltovať plochy na 
Západnej ulici 

- na chodníku smerom k autobusovej zastávke na Ul. Gen. Svobodu jedna 
lampa VO nesvieti, treba opravu 

- bezdomovci pri obchode Zdroj                                                            
MsP -  je to problém, ktorý je právne problematicky riešiteľný a pokuty sú ťažko   
           vymáhateľné  od   týchto ľudí, môžu len napomínať 

- nie sú spokojný s prácou fi.  M.Pedersena s odpratávaním snehu, kosením, 
chodia po zelených plochách s ťažkými mechanizmami, ničia trávnaté plochy 
                                                                                                              

Ing. A. Boc – odpratávanie snehu majú povinnosť len na hlavných ťahoch 
- fi. má na budúci rok objednávku od mesta na 4 kosenia na sídlisku, na Juhu 

sú dve skupiny pracovníkov, ktorí sú vyčlenení len na Juh  a práce vykonávajú 
len tie, na ktoré majú objednávku od mesta 

- občania požadujú, aby si firma kontrolovala svojich pracovníkov a na koho sa 
majú kontaktovať v prípade sťažností. Bola doporučená Ing. Babáčová z UIS. 

- na Ul. Západná je neporiadok pri kontajneroch na KO a neporiadok na 
asfaltovom ihrisku pre mládež za garážami                                         

- požadujú, ak by bolo možné zmeniť čas odchodu autobusovej dopravy 
v sobotu a nedeľu  ráno namiesto 5,10 na skorší odchod, z dôvodu prípoja na 
vlak na 5,14 hod.                                                                                   

 
3. Záver  

Ing. Anton Boc,, predseda VMČ Juh poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie 
VMČ. 
 
Zapísala: Ing. arch. Vladimíra Ležatková 
 

 



VÝBOR MESTSKEJ ČASTI JUH 

                                     Mesta Trenčín 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trenčín,  

15.01.2010 

 

P O Z V Á N K A 

 

DOVOĽUJEM SI VÁS POZVAŤ NA ZASADNUTIE VÝBORU MESTSKEJ 

ČASTI JUH, KTORÉ SA USKUTOČNÍ 

                                   

                      Dňa 1.  2.  2010 ( pondelok ) o 1730 hod 

 

v Mestskom kultúrnom stredisku na Kyjevskej ulici 

v Trenčíne. 

 

PROGRAM: 

1, Otvorenie. 

5, Rôzne. 

6, Záver. 

       Ing. Anton Boc, v.r. 

        predseda VMČ Juh 


