
 

Zápisnica 
VMČ – JUH – 6.6.2011  17:30, KCA, Trenčín 

 
Prílohy: prezenčná listina, audionahrávka zasadnutia, žiadosť SVB Liptovská 1 
 
Požiadavka poslancov o dôkladné preverenie stavu rozkopávky pre vedenie VN kábla cez 
sídlisko JUH. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia overiť vrátenie rozkopanej časti do 
pôvodného stavu (napr ihrisko za Mateja Bela 11, otestovat zabetonované plochy na ceste 
či boli tieto práce dôkladne vykonané a neprepadnú sa za 3 roky). 
 
p.p. Babič žiada o preverenie parcely č. 2315/149, jedná sa o vecné bremeno. Pozemok 
sa nachádza pred garážou kde si niekto svojvoľne namontoval 2 stĺpiky, ktoré bránia 
prechodu (napr. kočík, invalidný vozík) 
 
Poslanci chcú byť oboznámení s postupom pri rozhodovaní o tom, kde a či budú 
umiestnené veľkoplošné billboardy na sídlisku Juh. Zároveň si žiadajú od MsU zoznam 
aktuálne povolených billboardov. 
 
Otvorenie schôdze pre verejnos ť – 18:00 
 
P. predseda VMČ Kováčik delegoval odpovede MsU z predchádzajúceho VMČ. 
Poďakoval občanom za svojpomocné kosenie v okolí svojich domov. Občan p. 
Nitschneider sa poďakoval poslancom za odvážanie org. odpadu, ktorý pri takomto kosení 
vzniká. Túto službu vykonáva MsU a môžu o ňu občania bezplatne požiadať na tel. č. 
0902911047. 
 
p. Obušková - SVB 2443/51 – Mateja Bela 51 
Pani obušková sa sťažuje na rušenie nočného kľudu pohostinstvom Slamenný hostinec a 
okoloidúcimi v nočných hodinách. Chce vedieť otváraciu dobu a žiada častejšie náhodné 
kontroly MsP. Odpoveď MsP v zastúpení p. Bc. Kováčikom bola, že preveria otváraciu 
dobu, avšak sa v poslednej dobe znížil počet sťažností na Slamenný Hostinec na 
minimum. Pani informoval o tom ako má postupovať, keď prebieha rušenie nočného kľudu 
- okamžite volať MsP, aby sa to mohlo ihneď prešetriť. 
 
p. Kožehubová - SVB - Liptovská 1 - 0918091274 - prikladá žiadosť 
Pani Kožehubová žiada vybudovanie prechodov pre chodcov a umiestnenie nových 
značiek na sídlisku Juh. Konkrétne na autobusovej zástavke - otoč Juh 2, ďalej prechod 
na Liptovskej ulici, Šafárikovej a M.A. Bazovského.  Odpoveď MsP v zastúpení p. Bc. 
Kováčikom bola, že sa tam spolu pôjdú pozrieť aj s niekým z dopravného oddelenia MsU a 
prezrú si situáciu osobne. Pripojil sa pán Teker a spomenul križovatku na strete ulíc J. 
Halašu, L. Novomeského a K. Šmidkeho. Na rohu tam parkujú autá, cez ktoré nie je vidieť.  
Cesta je veľmi často prechádzaná deťmi z prilahlej školy. Nemali by stáť v križovatke 
bránia výhľadu najmä pre tieto malé deti – prešetri ť. 
Pani. Kožehubová prikladá žiadosť ohľadne prechodov. ďalej by chcela pochváliť 
„chalanov“, ktorí chodia na ihrisko vo vnútrobloku ulice Liptovská a pomáhajú s 
upratovaním. 
 
p. Siváňová - Šmidkeho 16 - Garáž Šmidkeho 22 
Pani sa chcela informovať o stave renovácie garáží na Šmidkeho ulici. Pre poškodenie 
svojej garáže ju nemôže od roku 2004 užívať.  Odpoveď za MsU p. viceprimátor Kováčik, 
riešime to a do mesiaca budeme vedieť stanovisko a postup MsU ohľadne garáží na 
sídlisku Juh. 



 

 
p. Šabo - M.Bela 13 - 0905 706 114 - eit@orangemail.sk 
P. Šabo žiada dôkladne preveriť ako opravia všetky rozkopané úseky po uložení kábla VN 
vedeného cez sídlisko Juh. Podľa jeho zistení si spoločnosť vykonávajúca tieto práce 
brala piesok z mestského pieskoviska za M. Bela 11. Zároveň toto pieskovisko poškodili a 
žiada aby bolo znova vybudované na náklady stavebníka. Poukázal na štrk na ceste od 
ulice M. Bela ku kultúrnemu stredisku (strmá cesta na ľavo od KC). Tento štrk treba 
odpratať. Oplotenie ihriska pri kostole na Juhu je poškodené, treba ho buď opraviť, alebo 
zabezpečiť, aby neohrozovalo bezpečnosť detí. 
 
p. Nitschneider - Západná 249/12 
Treba akútne vymeniť piesok v pieskoviskách vo vnútrobloku Západná. Umiestniť pri ne 
tabulu „Zákaz vodenia psov“. Premiestniť húpačky, ktoré sú za blokom Západná 14 do 
vnútrobloku Západná. Žiada o pokosenie pruhu zelene od Slovenskej Sporiteľne vedúci ku 
zastávke na ul. Gen. Svobodu. 
 
Pán predseda ukončil zasadnutie. 
 
 
 

Vypracoval dňa 13. Júna 2011 poslanec Patrik Žák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


