
Zápisnica 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Juh 

konaného dňa 8.11.2010 v Kultúrnom stredisku Juh Trenčín. 
 

Prítomní:                                                                         Neprítomní: 
Ing. Anton  Boc                                                               p. Hartmann Eduard 
MUDr. Ľubomír Sámel                                                    MUDr. Stanislav Pastva 
Ing. Dušan Gálik 
p. Branislav  Zubričaňák 
Ing. Ján Bezák 
 
Hostia: 
Bc. Ján Kováčik – MsP 
Ing. Gustáv Teker 
Bc. Eva Hudecová  - UMM 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Rôzne /prerokovanie žiadostí útvarov MsÚ, interpelácie, pripomienky 

a žiadosti občanov / 
3. Záver  

 
Prerokovanie žiadosti MsÚ – ÚMM  
 
Žiadame Vás o prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti spolo čnosti Služby pre 
bývanie, s.r.o. o odkúpenie pozemkov v k.ú. Tren čín  (Východná ul.): 
– parc. č. 3689 trvalé trávnaté porasty o výmere 566 m2,   
– parc. č. 3690 ostatné plochy o výmere 5685 m2, 
– parc. č. 3691 ostatné plochy o výmere 9604 m2, 
– parc. č. 3692/1 trvalé trávnaté porasty o výmere 2367 m2, 
– parc. č. 3692/2 ostatné plochy o výmere 505 m2  (výmera spolu 18.727 m2), 
za účelom zriadenia logistického a výrobného centra súvisiaceho s výrobou 
a distribúciou tepla. Zámerom žiadateľa je presunúť kotolňu na biomasu z Ul. 
Liptovskej do areálu bývalej uholnej kotolne na Východnej ulici, ktorej novým 
majiteľom je na základe výsledkov dobrovoľnej dražby žiadateľ. 
 Útvar životného prostredia a dopravy a útvar architektúry a územného 
plánovania odporučili predaj pozemkov dňa 05.10.201 
 
- snímka z mapy 
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Hlasovanie                                                      5  za 

Ing. Anton Boc pre čítal odpovede útvarov  MsÚ na otázky z predchádzajú cich 
VMČ. 

p. B. Zubričaňák dostal sťažnosti od občanov z Liptovskej ul. na kotolňu na biomasu, 
lepšie bude vybudovanie kotolne na biomasu pri starej kotolni na Východnej  

 
Požiadavky a pripomienky obyvate ľov sídliska Juh  
 

- p. D.Kyšová z Ul. Halašu č.6 – vlastníci spodných garáží si dávajú zábrany 
proti parkovaniu  na opravenom povrchu parkoviska na ul. Halašu. 

-  vraj sa garážnici súdia /p. Glonek/  o túto plochu nad garážami...nie je 
podanie na Útvare právnom 

Ing. A.Boc, garáže boli postavené v rámci akcií Z , s podmienkou verejného 
parkovania na streche garáží, táto plocha nie je vo vlastníctve garážnikov 

 
MsP - Bc. Kováčik tento problém konzultoval s ÚŽPD, rampa je dopravné zariadenie 
a môže sa osadiť len so súhlasom správcu komunikácií. Budú vyzvaní, aby odstránili. 
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-  garážnici, odpratávajú lístie a taktiež nahŕňajú sneh spred svojich garáží na 
parkovancie miesta , čím zaberajú parkovanie.                                                                        

-  teraz na jeseň je množstvo neodprataného lístia, kopí sa to a hnije, kedy to 
firma odvezie 

-  pri bytovkách na Ul. Halašu sú staré veľké stromy, ktoré tienia bytom, sú 
husto posadené, kedy ich príde mesto vyrúbať, požiadali o výrub 

-  kto má upratovať okolo kontajnerov 
- dali si žiadosť o prekrytie kontajnerového stánia, kedy sa bude realizovať 
- kontajnery na veľkorozmerový odpad boli ďaleko od ich bytovky na 

Saratovskej ul. chcú, aby boli bližšie pri ich dome 
-  ľudia o tom nevedeli a kontajnery odviezli prázdne  

Ing. A. Boc – kontajnery sú na miestach, ktoré nie sú v rozpore s cestným zákonom. 
Bytové spoločenstvá majú možnosť sa k tomu vyjadriť a ak chcú zmenu je potrebné, 
aby požiadali príslušný útvar na MsÚ, kde je vhodné pre nich umiestniť kontajner. 
Pracovník, ktorý stojí pri kontajnery má kontrolovať, aby tam išiel správny odpad. 

-  z mesta a z blízkeho baru chodia pravidelne opilci a hlučná mládež najmä 
v piatok,sobotu a nedeľu. Poškodzujú autá, sú hluční a nebezpeční pre 
okoloidúcich obyvateľov. Táto opitá mládež sa zhromažďuje pri obchode, po 
lavičkách pri hustom poraste stromov a kríkov, rušia nočný kľud pri bytovkách 
a robia neporiadok. Pýta sa na povinnosti  MsP, čo sa dá robiť s týmto 
problémom.  

-  psíčkari nech si nosia sáčky 
p. B.Zubičaňák navrhuje zaviesť kamerový systém. Zatiaľ sú na Juhu 4 kamery napr. 
na  ihriskách Novomeského a Halalovka, odvtedy je tam kľud, kamera ukáže kto robí 
neporiadok. 
      -    chýbajú prechody pre chodcov napr. na Ul. Halašu, Šmidkeho 
      -    koľko stála oprava schodov na Saratovskej ul., je nekvalitne prevedená,     
           schody nemajú rovnakú veľkosť 

-  chýbajú lavičky, keď idú ľudia s nákupmi z Južanky hore kopcom,boli by 
vhodné lavičky na oddych 

- chýba čistenie obrubníkov 
- osadenie košou na psie exkrementy na Saratovskej ul. pri cintoríne sú 

nevyužité, treba ich premiestniť na vhodnejšie miesta do sídliska   
p. B.Zubričaňák  -  je potrebné opraviť schodisko zo západnej strany Južanky, je 
rozpadnuté a chýba nájazd na kočíky. 
     -     taktiež je rozpadnuté schodisko od bytoviek na Ul. Gen.Svobodu na konečnú    
           autobusovú zástavku pri PNS.  

- je potrebné požiadať Obvodný úrad ŽP vykonať premeranie čistoty ovzdušia 
z biokotolne. 

p. Pisca - treba urobiť monitoring, keď sa dymí z mokrej slamy a nie keď sa kúri    
           drevom 
     -    myslí si, že prepravná smernica SAD nie je dobrá 
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p.R.Jakovlev  -  pofotil si lavičky, práve tam sa kumulujú opilci a bezdomovci, 
                          na osadenie lavičiek  by mali byť miesta, kde nie sú husté kríky, ale     
                          prehľadné lokality, ak pri stromoch, tak by mali  byť upravené 
Ing. A. Boc -    je vypracovaná revitalizácia zelene na Juhu, podľa tejto sa musí 
postupovať pri výsadbe a osadení mobiliára 
p. Pisca  - bolo by vhodné prepracovať prepravnú smernicu SAD Trenčín, najmä  
                 čo sa týka povinnosti vodiča pomáhať cestujúcim so zníženou   
                 pohyblivosťou. 
             -   od výmeničky  na Východnej ul. je rozkopaná cesta, požaduje, aby bol   
                 vykonaný Štátny odborný dozor  na predmetnú rozkopávku 
             -   križovatka pod Juhom  je zle naprogramovaná, sú krátke časové  
                 intervaly zelenej 
             -   ďakuje za prebiehajúce  orezávanie stromov na Východnej 
             -   bolo by vhodnejšie vysádzať ihličnaté stromy namiesto listnatých, aby bolo   
                 menej lístia a javore sú alergénne 
             -   na zelenej ploche pri parkovisku na Východnej vysadili stromy a urobili      
                 jednu jamu navyše, nechali ju tak .Betónové bloky ostali  neodpratané na  
                 mieste 
              -  ako je to s investičnou akciou detského ihriska na Východnej  
p. B. Zubričaňák - nastal problém s odvodnením územia, ktoré je súčasťou detského 
ihriska, musel sa vypracovať projekt a finančne prehodnotiť celá akcia  
             -   je rozkopávka kôli teplovodu na Východnej, šramovali aj v nedeľu, treba to  
                 rýchlo upraviť, aj chodníky ku kontajnerom      
             -  detské ihrisko pri alokovanej MŠ na Východnej ul. má málo hracích prvkov    

            na také množstvo detí 
 -   na Východnú ul. je potrebné realizovať  retardéry, kôli rýchlosti niektorých      

           vodičov 
      -    štátna polícia, ktorá meria rýchlosť pri kostole, nech hliadka meria ďalej na   
           Východnej ul. 

p. B.Zubričaňák  - na Východnej ul.  budú realizované nábehy  na komunikácii na 
zníženie rýchlosti vodičov. 
 
Ing. A. Boc, predseda VMČ Juh poďakoval prítomným poslancom a občanom za 
podnetné návrhy a ukončil zasadnutie VMČ. 
 
 
 
                                                                                           Ing.  Anton  B O C 
                                                                                           predseda VMČ Juh  

 
 

Zapísala: Ing. arch. Vladimíra  Ležatková, dňa 16.11.2010 
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