
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
01.08.2011 v Kultúrnom stredisku na Juhu 

 
Prítomní poslanci:  
Ing. Peter Gašparovič, MUDr. Stanislav Pastva, JUDr. Milan Kováčik, Ján Babič, Eduard Hartmann, 
Patrik Žák,   
 
Neprítomní poslanci:  
Branislav Zubričaňák 
 
Prítomní: 
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh 
Bc. Ján Kováčik - MsP 
 
Na úvod Ing. Gašparovič, predseda VMČ Juh, privítal všetkých prítomných a otvoril 
zasadnutie výboru. Predstavil prítomným nového garanta VMČ. 
 
Program VMČ Juh: 
1. Otvorenie. 

        2. Prerokovanie žiadostí: - návrh na prenájom časti pozemku pre vlastníkov radových                
garáží na Šmidkeho ulici 

                                     – návrh na prerokovanie názvu verejného priestranstva 
                                     – žiadosti o prenájom garážových boxov  

3   Odpovede na požiadavky 
4.  Požiadavky poslancov a občanov 

 
   
K bodu 2. – Prerokovanie žiadostí: 
Návrh na prenájom časti pozemku pre vlastníkov radových garáží na Šmidkeho ulici - VMČ Juh 
odporučil. 
Návrh na prerokovanie názvu verejného priestranstva v mestskej časti Juh, v lokalite medzi ulicami 
Gen. Svobodu, Východná a Lavičková s názvom Námestie Sv. Rodiny - VMČ súhlasí s týmto 
pomenovaním. 
Žiadosť o prenájom garážových boxov v priestoroch CO krytov – VMČ odporúča. 
 
 
K bodu 3. – Odpovede na požiadavky občanov: 
 
Ing. Gašparovič – vyjadril sa k sťažnosti na hlučnosť v prevádzke Slameného hostinca, bola 
vykonaná kontrola merania  hlučnosti, dodržiavanie prevádzkových hodín a preverenie kontroly zo 
strany Mestskej polície. Prevádzkové hodiny sú stanovené do 22.00 hod. 
JUDr. Kováčik – tlmočil stanovisko p. primátora s uznaním, že garáže ( vrátane asfaltovej strechy) 
na sídlisku Juh sú vo výlučnom vlastníctve majiteľov jednotlivých garáží a v súvislosti s tým sú 
majitelia aj nositeľmi všetkých vlastníckych práv a aj povinností. Súčasťou tejto zápisnice bude aj 
Stanovisko primátora Mesta Trenčín v elektronickej aj písomnej forme. 
Ing. Gašparovič – požiadavka o nový prechod pre chodcov na Liptovskej ulici je ťažko riešiteľná 
a vzhľadom na vysokú nákladovosť je momentálne neuskutočniteľná. 
 
K bodu 4. – Požiadavky poslancov a  občanov : 
 
P. Svrbík – otvoril problém parkovania na strechách garáží na Šafarikovej ulici 
p. Hrotková – požadovala informácie o riešení nedostatku parkovacích miest v okolí panelákových 
bytoviek na celom Juhu 
p. Mikšík – dal podnet na odstránenie stavu zamedzovania parkovania osobných automobilov na 
strechách garáží vlastníkmi na Šafarikovej ulici, žiadal o pomoc pri riešení tejto veci 



p. Sapáček – poukázal na nezmyselnosť dopravného značenia na Šafarikovej ulici, upchatosť tejto 
ulice a tiež žiadal o vysvetlenie použitia výdavkov v rozpočte Mesta za účelom údržby komunikácií 
p. Gondár – položil otázku či sú majitelia garáží výlučnými vlastníkmi a komu patrí oporný múr pri 
garážach 
p. Vilím – kritizoval webové stránky Mesta v časti doprava a žiada ich pravidelnú aktualizáciu 
p. Šabo – je vlastník garáže na ulici Mateja Bela a žiada osadenie dopravnej značky ohľadom 
zníženej statickej nosnosti na streche garáže 
p. Hrotková – podala oznámenie o vytekaní tekutín z kanalizácie  na Šafarikovej ulici 
p. Gáliková – požaduje pokosenie priestoru pri komunikácii z NS Južanka a vedľa SLSP na Juhu 
všetci poslanci  - požadujú kosenie celého sídliska Juh 
 
Na záver predseda VMČ Ing. Gašparovič poďakoval všetkým za účasť, prisľúbil sprostredkovať 
osobné stretnutie v spolupráci s občanmi spojenú s obhliadkou Šafarikovej ulice a aj predmetných 
garáží. Na septembrové zasadnutie VMČ Juh bude iniciovať prítomnosť vedúcej útvaru architektúry 
s účelom predstavenia územného plánu sídliska Juh, vrátane budovania parkovacích plôch. 
 
 
Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh 
Príloha: Stanovisko primátora Mesta Trenčín 
 
      
            
 
                             
 
                                                                                               Predseda VMČ Juh 
                    Ing. Peter Gašparovič 
  


