
Zápisnica 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Juh konaného 
dňa 2.5.2011 v Kultúrnom stredisku Juh v Tren číne. 

 
 

Prítomní:                                                  Hostia: 
Ing. Peter Gašparovič                               Bc. Ján Kováčik - MsP              
p. Patrik Žák                                              Mgr. Ján Forgáč  - SpSÚ                                           
MUDr. Stanislav Pastva 
p.Eduard  Hartmann – ospravedlnený      Neprítomní: 
JUDr. Milan  Kováčik                                Ján Babič 
p. Branislav  Zubričaňák 
 
 
Garant VMČ: Ing. arch. Vladimíra  Ležatková 
 
Občania -  podľa prezenčnej listiny 
 

 
1. Otvorenie  

Predseda VM Č Juh Ing. Peter Gašparovi č privítal prítomných poslancov 
a občanov a otvoril zasadnutie VM Č Juh. 
 

Ing. Gašparovi č - bol oboznámený s problémom havarijného stavu radových garáží 
na Juhu. Prisľúbil občanom, že sa bude zaoberať týmto stavom. Preto tento problém 
predniesol pred primátorom mesta na zasadnutí MsZ.Požiadal o riešenie jednotlivé 
útvary MsÚ, ktoré sú kompetentné vo vzájomnej spolupráci  vyjadriť sa k  tomuto 
problému.  
JUDr. Ková čik  - uskutočnili sa rokovania na útvaroch MsÚ. Bolo zorganizované 
stretnutie so zástupcom ÚAÚP a zástupcami vlastníkov garáží podľa jednotlivých 
lokalít na ul. Šmidkeho, Halašu a Šafárikovej ulici.Niektoré garáže sa dajú 
nadstavovať iné nie. Na Šafárikovej ulici pod školou je havarijný stav, kde by bolo 
možno aj potrebné označiť nebezpečný stav.Niektorí vlastníci garáží si chcú opraviť 
garáže aj na vlastné náklady, iní zase chcú opraviť na náklady mesta, aby sa to 
zahrnulo do rozpočtu mesta.  Vážna je otázka doriešenia majetkoprávnych vzťahov 
lebo časť stavby je mestská a časť garážnikov. Ďalším problémom je otázka 
doriešenia  verejného parkovania na garážach, ktoré sú v súkromnom vlastníctve. 
 
        2. Prerokovanie žiadostí ob čanov 
 
Ing. G.Teker  - tiež chcú opraviť garáže na Šmidkeho ul.,najprv odvodniť zadnú časť 
stavby, ale prvoradý problém garážnikov je maketkoprávny. 
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p. Niedschneider  - konzultoval s Ing. Maslovou cestovný poriadok MHD, chce 
upraviť medzery medzi linkami 
Ing. Gašparovi č - na komisii ÚŽPD so zástupcom SAD budú rokovať o nákladoch, 
budú monitorované linky 
JUDr. Ková čik  - občania nech pošlú svoje požiadavky a tie sa budú posudzovať   
p. Búryová  - park nad Južankou je nepozametaný, od kamienkov neočistený zimný 
posyp 
Bc. Hrušovský  – pri Markete na Ul. M.Bela bolo by vhodné osadiť malé smetné 
koše pre deti zo Základnej školy na Ul.Východnej. 
P. Niedschneider  – na Západnej ul. nebol pristavený kontajner, na Západnej 
č.2495/14 pri ihrisku sú zbytky konárov, na Západnej č. 2495/10 ostal kompost 
z lístia, 2498/16 veľkorozmerový odpad. 
 
 
Predseda VMČ Ing. Gašparovič sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie VMČ Juh. 
 
 
Zapísala: 
Ing. arch. Vladimíra Ležatková 
 V Trenčíne   11.5.2011 
 
                                                                               Ing. Peter Gašparovi č 
                                                                                predseda  VMČ Juh  
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