
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
03.09.2012 v Kultúrnom stredisku na Juhu 

 
 
 
 
Prítomní poslanci:  
Ing. Peter Gašparovič,  MUDr.Stanislav Pastva, Eduard Hartmann, JUDr. Milan Kováčik, Patrik Žák   
 
Neprítomní poslanci:  
Branislav Zubričaňák, Ján Babič - ospravedlnený 
 
Prítomní: 
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh 
 
Hostia: 
JUDR. Rastislav Kudla - viceprimátor 
Ing. Ján Kováčik – MsP 
Bc. Eva Hudecová - ÚMM 
Občania podľa prezenčnej listiny 
 
 
 
Na úvod Ing. Gašparovič, predseda VMČ Juh, privítal všetkých prítomných, hostí, 
oboznámil prítomných s programom zasadnutia a otvoril zasadnutie výboru.  
 
 
Program VMČ Juh: 
 
1.  Otvorenie 
2.  Prerokovanie materiálu predkladaného ÚMM 
3.  Odpovede na požiadavky občanov z minulého zasadnutia VMČ 
4.  Požiadavky poslancov a občanov 
5.  Rôzne a diskusia 

 

   
K bodu 2. – prerokovanie materiálu predkladaného ÚMM 
 
ÚMM žiada o  prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti o zriadenie odplatného  vecného bremena 
spočívajúceho v uložení  a vybudovaní kanalizačnej prípojky k novostavbe rodinného domu Ing. 
Antona Prna s manž., v nespevnenom chodníku na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trenčín,  v k.ú. 
Trenčín, C-KN parc.č. 3397/1 a 3397/2. 
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií a Útvar hlavného architekta žiadosť 
odporučili dňa 14.08.2012 s podmienkou, že po realizácii budú pozemky uvedené do funkčného 
stavu. VMČ Juh uvedenú žiadosť jednohlasne odporučil. 

 
       

K bodu 3. – odpovede na  požiadavky občanov a poslancov: 
 
p. Mendel – požaduje orezy stromov na ul. Gen. Svobodu 9, nakoľko zakrývajú VO. Stanovisko UIS:  
Lokalita bude obhliadnutá  a problematické  dreviny  upravené  rezom  pre  obnovu funkčnosti VO.  
 
p. Babič -  požaduje pravidelné a dôsledné upratovanie a vyvážanie odpadu v lesoparku Brezina. 
Stanovisko UIS: Lesopark Brezina je čistený v pravidelných intervaloch 1x týždenne 
prostredníctvom mestského zamestnanca a 2 verejno-prospešných pracovníkov. Pracovníci boli  
 



poučení o skvalitnení svojej práce, žiaľ niekedy občania znečistia lesopark už pár hodín po 
vyčistení... V prípade lokalizovania väčšieho znečistenia, prípadne nelegálnej skládky treba volať 
UIS, ktorý ihneď zabezpečí nápravu. 
 

 
K bodu 4. – nové požiadavky poslancov a občanov: 
 
p. Ďurčo – požaduje ochranný náter lavičiek v okolí kostola na Juhu a opravu plota na detskom 
ihrisku pri kostole. UIS Poukázal aj na nevyhovujúci stav rámov, ktoré sú umiestnené nad 
chodníkom na bočných stenách garáží pri kostole. Tieto garáže sú v súkromnom vlastníctve 
majiteľov. 
 
p. Lebovič – požaduje príspevok od mesta na úpravu pozemku – vyspádovanie terénu v okolí 
bytového domu na ul. M. Bela 14, 16. UIS 
                 - požaduje opravu nevyhovujúceho stavu chodníka na ul. M. Bela – párne čísla od č. 2 
po č. 20. UIS 
 
p. Mendel – kritizoval, že doteraz neboli vykonané orezy na ul. Gen. Svobodu 9, na ktoré poukázal 
na VMČ 02.07.2012  UIS 
               - poukázal na rušenie nočného kľudu na všetkých ihriskách na Juhu. Požaduje , aby sa 
týmto problémom zaoberalo MsZ a očakáva riešenie napr. v alternatívnych trestoch pre 
neprispôsobivých občanov. 
 
p. Kováčik – odpovedal, že MsP musí pri zásahoch dodržiavať zákony, medzinárodné normy 
a pravidlá. 
 
p. Mendel - žiada riešiť problém parkovania pri športovom areáli na Novomeského ul., nakoľko pri 
konaní športových podujatí účastníci nemajú kde zaparkovať 
 
p. Hartmann – odporučil mu rokovania zo ZŠ Novomeského pri prenájmoch športoviska prenajať aj 
parkovacie miesta  
 
p. Šabo – žiada opravu výtlku na pravej strane cesty ul. Svobodu nad kostolom UIS 
 
p. Pastva – žiada opravu výtlku na Liptovskej ulici smerujúcej k Domovu dôchodcov UIS 
              - kritizoval nekonkrétnosť odpovedí z ÚIS, žiada, aby v odpovediach boli stanovené 
konkrétne dátumy napr. vykonania obhliadok, činností a pod. 
 
 
 
 
 
 
Na záver Ing. Gašparovič poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh 
V Trenčíne 03.09.2012 
                
 
                                                                                            
 
                                                                                        Ing. Peter Gašparovič 
                                                                                            Predseda VMČ Juh 
                                                                                       
                             
 


