
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
05.09.2011 v Kultúrnom stredisku na Juhu 

 
 
 
 
Prítomní poslanci:  
Ing. Peter Gašparovič, MUDr. Stanislav Pastva, Ján Babič, Patrik Žák  
 
 
Neprítomní poslanci:  
Branislav Zubričaňák, Eduard Hartmann, JUDr. Milan Kováčik 
 
Prítomní: 
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh 
Bc. Ján Kováčik - MsP 
občania podľa prezenčnej listiny 
 
Hostia: 
Ing. Arch. Adriana Mlynčeková – poverená vedením útvaru architektúry a ÚP 
Ing. Jarmila Maslová – referent pre koncepciu dopravy 
 
Na úvod Ing. Gašparovič, predseda VMČ Juh, privítal všetkých prítomných, hostí 
a otvoril zasadnutie výboru.  
 
 
Program VMČ Juh: 
1. Otvorenie. 
2. Predstavenie návrhu územného plánu Mesta Trenčín. 
3.  Požiadavky poslancov a občanov. 
4.  Rôzne. 

 
   
K bodu 2. – Predstavenie návrhu územného plánu: 
 
Ing. Arch. Mlynčeková – oboznámila prítomných s navrhovaným územným plánom Mesta Trenčín, 
uznala vzniknutú problematiku parkovacích miest na Juhu, ktorá vznikla uznaním vlastníctva 
majiteľov garáží. Predstavila možnosti v zriadení parkovacích domov, ktorých výstavba bude 
závisieť od rozpočtu mesta a celkového stavu financií mesta. Zdôraznila, že tento dôležitý 
dokument mesta je k dispozícii všetkým zúčastneným v tomto procese, občanom aj organizáciám 
a je priestor na jeho pripomienkovanie do 14.10.2011. 
 
 
K bodu 3. – Požiadavky poslancov a občanov: 
 
p. Sapáček – požaduje preloženie veľkoobjemových kontajnerov na Šafarikovej ulici z cesty na 
chodníky a pred vchodom na Šafarikovej ulici č. 10 opraviť kanálovú vpusť.  
 
p. Hrotková – požaduje orezy všetkých stromov na sídlisku Juh, ktoré zasahujú do chodníkov 
a odvoz pokosenej trávy. Spolu s p. Sapáčkom vyslovili požiadavku opráv striech garáží na 
Šafarikovej ulici rovnakým spôsobom ako boli prevedené na uliciach gen. Svobodu a Šmidkeho  
 
p. Kováčik – MsP – vysvetlil, že mesto po právnej analýze nemôže zasahovať do vzťahov medzi 
majiteľmi garáží a parkujúcimi. Je potreba dohody medzi nimi samotnými. 
 
 



 
 
 
 
p. Pisca – žiada vyriešenie odvozu odpadu za mestskými bytovkami na Východnej ulici č. 6690 
a opätovne žiada o vyčistenie kanalizácie na Východnej a Mateja Bela, ktoré vraj od r. 2006 neboli 
čistené.  
 
 
p. Piffl – žiada o reflexné vyznačenie prechodu pre chodcov na začiatku Východnej ulice, osvetlenie 
ulice Mateja Bela za KS, opravy chodníkov na ulici Mateja Bela č.8-12, prepadnutý chodník na ulici 
Mateja Bela č. 12-16 a opravu nevyhovujúcich schodov na ulici Mateja Bela pred vchodom č. 6. 
Poukázal na znečistené výveskové tabule a žiada ich umytie.  
 
p. Majerik – žiada prehodnotiť nevyužívané športoviská na Juhu a ich premenu na parkovacie 
miesta, napr. na ulici Bazovského  
 
p. Babič – požaduje 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. Vyslovuje potrebu doriešenia dopravy nad Domom dôchodcov na uliciach Liptovská 
a Šafarikova   
 
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. 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.  
 
p. Pisca – žiada opraviť dieru po prepadajúcom sa kanále za podjazdom na Východnej ulici 
 
 
 
 
Prítomní občania a obyvatelia sídliska Juh vyslovili konštatovanie, že celkovej čistote a starostlivosti 
o zeleň a komunikácie na Juhu nie je venovaná dostatočná pozornosť a dožadujú sa, aby ju mesto 
zabezpečilo z radov nezamestnaných občanov. 
 
 
 
 
Na záver predseda VMČ Ing. Gašparovič poďakoval všetkým za účasť. 
 
 
 
 
 
Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh 
 
      
            
 
                             
 
                                                                                               Predseda VMČ Juh 
                    Ing. Peter Gašparovič 
  


