
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
03.10.2011 v Kultúrnom stredisku na Juhu 

 
 
 
 
Prítomní poslanci:  
Ing. Peter Gašparovič, MUDr. Stanislav Pastva, Ján Babič, Patrik Žák, Eduard Hartmann  
 
 
Neprítomní poslanci:  
Branislav Zubričaňák,  JUDr. Milan Kováčik - ospravedlnený 
 
Prítomní: 
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh 
Ing. Ján Kováčik – MsP 
Bc. Eva Hudecová –  špecialista pre majetok mesta a pozemky – útvar majetku mesta 
občania podľa prezenčnej listiny 
 
 
Na úvod Ing. Gašparovič, predseda VMČ Juh, privítal všetkých prítomných, hostí 
a otvoril zasadnutie výboru.  
 
 
Program VMČ Juh: 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie predkladaných materiálov ÚMM 
3.  Odpovede na požiadavky poslancov a občanov 
4.  Diskusia 
5.  Rôzne 

 
   
K bodu 2. – Prerokovanie pred kladaných materiálov ÚMM: 
 

- Žiadosť spol. PEGAS o predĺženie nájmu pozemku na ul. Gen. Svobodu na dobu neurčitú – 
VMČ  jednohlasne odporučil 

- Žiadosť Veroniky Kuricovej o predaj pozemku za účelom rozšírenia zázemia rodinného domu 
VMČ jednohlasne odporučil 

- Návrh na kúpu pozemkov a stavby do vlastníctva Mesta Trenčín od MONOLIT Liptovská 
s.r.o. – VMČ jednohlasne odporučil 

 
K bodu 3. – Odpovede na požiadavky poslancov a občanov: 
 
p. Sapáček – požadoval preloženie veľkoobjemového kontajnera na Šafarikovej ulici z cesta na 
chodník – ÚžpaD situáciu preverí a vyjadrí sa. Ďalej p. Sapáček požadoval pred vchodom na 
Šafarikovej ulici č. 10 vyčistiť kanálovú vpusť – bolo skontrolované a pri najbližšej údržbe bude 
vyčistené 
 
p. Hrotková – požaduje orezy všetkých stromov na sídlisku Juh, ktoré zasahujú do chodníkov 
a odvoz pokosenej trávy – požiadavku treba konkretizovať a písomnou formou ju doručiť na ÚIS 
 
p. Pisca – žiada vyriešenie odvozu odpadu za mestskými bytovkami na Východnej ulici č. 6690 – 
ÚžpaD požiadavku preverí a odpovie  
 
 
 



 
 
 
 
p. Piffl – žiada o reflexné vyznačenie prechodu pre chodcov na začiatku Východnej ulice – ÚžpaD 
podal návrh na zámenu dopravného značenia IP6 za zvislé dopravné značenie na fluorescenčnom 
podklade. Okresný dopravný inšpektorát ORPZ SR návrh odsúhlasil, cestný správny orgán následne 
22.9.2011 vydal Určenie trvalého dopravného značenia, ktoré bolo postúpené na zrealizovanie 
Správcovi miestnych komunikácií. 
 
p. Babič – požadoval kópiu plánu  „ Situácia projektov riešenia statickej dopravy na Juhu 
z územného plánu “ a jej umiestnenie na všetky vývesky na Juhu, ako aj ako materiál pre všetkých 
poslancov – požiadavka bola urgovaná UŽpaD 
 
p. Rybnikár – požaduje vyčistiť kanalizačné vpuste na Východnej č.1-7 nakoľko nie je možné 
prechodu, lebo na chodníkoch stále stojí voda. Z tohto dôvodu je potrebná aj celková rekonštrukcia 
chodníka. Kritizuje  nedostatočné zametanie pokosenej trávy, ktorá je napadaná po chodníkoch 
a po dažďoch spôsobuje upchávanie kanálov. Na ulici Novomeského č. 2 je potrebné verejné 
osvetlenie – na tomto úseku sa verejné osvetlenie nachádza, 29.9.2011 bolo skontrolované a je 
funkčné. P. Rybnikár ďalej požaduje pozametanie bypasu na kruhovom objazde pod Juhom. 
Položená otázka na možnosť vybudovania chodníka na Novomeského ulici okolo parkovacieho 
domu, vzhľadom na sťažený prechod chodcov a matiek s kočíkmi – ÚIS zaradil všetky predmetné 
požiadavky  do zoznamu prác na nasledujúce obdobie 
 
p. Pisca – žiada opraviť dieru po prepadajúcom sa kanále za podjazdom na Východnej ulici – ÚIS 
taktiež zaradil túto opravu do zoznamu prác na nasledujúce obdobie 
 
 
Nové požiadavky poslancov a občanov: 
 
MUDr. Pastva – podal podnet na osadenie smetných košov na ihrisku na Novomeského ulici na 
prístupovej ceste na Šafarikovej ulici a ich pravidelný odvoz firmou Marius Pedersen UŽpaD 
 
Ing. Gašparovič – žiada ÚIS o stanovenie konkrétnych termínov na zabezpečenie požiadaviek 
p.Rybnikára a p. Pisca. Žiada, aby ľudia, ktorí pracujú ako VPP boli dostatočne riadení 
a kontrolovaní. UIS 
 
p. Hartmann – podal správu o obhliadke stavu kosenia na Juhu – vyslovil spokojnosť, až na menšie 
nedostatky na uliciach Halalovka a Východná 
 
p. Šabo – žiada o vyčistenie chodníkov a cesty medzi Domovom dôchodcov a Mateja Bela 13 ( nad 
fitnescentrom Jarábek ). Ďalej upozornil na nebezpečný stav cesty na ulici gen. Svobodu – pravý 
jazdný pruh v smere na Juh a žiada opravu. UIS Vyslovil potrebu zverejnenia telefonického 
kontaktu na zabezpečenie odvozu pokosenej trávy vo výveskách. VMČ 
 
p. Prekop – žiada orezanie kríkov pri SLSP na Juhu. Poukázal na nefunkčnosť osvetlenia za SLSP ( 
červená lampa ). UIS Žiada o vyriešenie generelu dopravy na Západnej ulici.UŽpaD 
 
p. Kožehubová – podala 3 písomné žiadosti: 
1. Pomoc pri riešení označenia prechodov pre chodcov od zastávky Juh na ul. Gen. Svobodu 
a osadenie dopravnej značky zákaz parkovania pred vchodom na Liptovskej ulici č. 1 a 3. UŽpaD 
2. Žiadosť o jednoznačné stanovisko k presklievaniu balkónov na bytových domoch. UŽpaD 
3. Žiadosť o výruby a orezy stromov a kríkov pred domom na Liptovskej ulici č. 1 UIS 
Všetky písomné žiadosti boli zaregistrované na podateľni a pridelené kompetentným útvarom. 
 
 
 
 



 
 
 
 
p. Babič – poukázal na nutnosť evidencie požiadaviek občanov, ich registráciu, charakteristiku, kto 
ju podal, kedy, kto je za ňu zodpovedný a vytýčenie termínu plnenia VMČ 
 
 
 
 
 
 
Na záver predseda VMČ Ing. Gašparovič poďakoval všetkým za účasť a prisľúbil 
zabezpečenie účasti Ing. Lisáčka – vedúceho ÚIS na budúce zasadnutie VMČ Juh dňa 
7.11.2011. 
 
 
 
 
 
Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh 
 
      
            
 
                             
 
                                                                                               Predseda VMČ Juh 
                    Ing. Peter Gašparovič 
  


