
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
07.11.2011 v Kultúrnom stredisku na Juhu 

 
 
 
 
Prítomní poslanci:  
Ing. Peter Gašparovič, MUDr. Stanislav Pastva, JUDr. Milan Kováčik, Patrik Žák, Eduard Hartmann  
 
 
Neprítomní poslanci:  
Branislav Zubričaňák,  Ján Babič - ospravedlnený 
 
Prítomní: 
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh 
Ing. Ján Kováčik – vedúci hliadky MsP Juh 
Ing. Benjamín Lisáček – vedúci útvaru interných služieb 
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 útvaru MM 
3.  Stanovisko útvaru ŽPDaÚP k žiadosti o návrh dopravného značenia 
4.  Vystúpenie Ing. Benjamína Lisáčka – vedúceho útvaru IS 
5.  Odpovede na požiadavky poslancov a občanov 
6.  Nové požiadavky občanov a diskusia 
 

 
   
K bodu 2. – Prerokovanie predkladaných materiálov útvaru MM: 
 
VMČ jednohlasne odporučil žiadosť Ing. Karola Kubicu o odpredaji pozemku za účelom rozšírenia 
zázemia k rodinného domu nachádzajúceho sa na Južnej ulici. 
 
K bodu 3. – Stanovisko útvaru ŽPDaÚP k žiadosti o návrh dopravného značenia: 
 
Predseda VMČ prečítal písomné vyjadrenie útvaru ŽPDaÚP k žiadosti o návrh dopravného značenia  
zakazujúcemu státie vozidiel na ul. Liptovská 1 v Trenčíne. 
 
 
K bodu 4. – Vystúpenie Ing. Benjamína Lisáčka – vedúceho útvaru IS: 
 
Ing. Lisáček podrobne oboznámil prítomných so situáciou v oblasti verejnej zelene, správy 
mestských komunikácií a správy MHT. Porovnal ukazovatele a financie roku 2010 a 2011, vysvetlil 
zložitosť hľadania sponzorov, ktorými Mesto zabezpečovalo kosenie v tomto roku. Vyzdvihol 
činnosť lesného hospodára, vďaka ktorému Mesto ušetrilo cca 120 tis. a ktorý tiež vykonáva služby 
v oblasti starostlivosti o lesopark Brezina. Informoval prítomných o plánovanej oprave mobiliára 
Mesta. Vyslovil poďakovanie všetkým občanom za spoluúčasť pri kosení Mesta a iných činnostiach. 
 
 



 
 
 
K bodu 5. – Odpovede na požiadavky 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 Stanovisko 
UŽpaD: Opodstatnenosť požiadavky a možnosť osadenia košov preveríme priamo v teréne 
s pracovníkmi Marius Pedersen v priebehu budúceho týždňa. 
 
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. Stanovisko UIS: VPP sú kontrolovaní a riadení poverenou osobou, žiaľ veľmi ťažko 
je donútiť dané osoby k podaniu adekvátneho výkonu, vzhľadom k častému alkoholizmu, príp. 
averzii k práci. Preto je kvalita týchto pracovníkov veľmi nízka. Ku konkretizácii termínov: realizácia 
údržby a opráv MK je závislá od stupňa dôležitosti MK ( hlavné cesty po ktorých premáva MHD 
a pod. ) od stupňa opotrebovania alebo poškodenia, od poveternostných podmienok, ale najmä od 
toho, že nie je dostatočné množstvo schválených financií v programovom rozpočte Mesta Trenčín 
na údržbu, opravu a dopravné značenie. Pritom súčasný návrh finančných prostriedkov pre MK na 
rok 2012 je ešte nižší ako bol na rok 2011. 
 
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. Stanovisko UIS: Platí rovnaká odpoveď ako v prípade 
požiadavky p. Rybnikára a p. Pisca. Vyslovil potrebu zverejnenia telefonického kontaktu na 
zabezpečenie odvozu pokosenej trávy vo výveskách. Stanovisko VMČ: Vo všetkých výveskách sú 
zverejnené kontakty nielen na odvoz trávy, ale aj na ohlasovanie porúch verejného osvetlenia. 
 
p. Prekop – žiada orezanie kríkov pri SLSP na Juhu. Poukázal na nefunkčnosť osvetlenia za SLSP ( 
červená lampa ). Stanovisko UIS: Bude vykonaná obhliadka drevín pri objekte a navrhneme orezy. 
Žiada o vyriešenie generelu dopravy na Západnej ulici. Stanovisko UŽpaD:  Doprava je súčasťou 
navrhovanej a platnej územnoplánovacej dokumentácie, v mierke 1:10 000, resp. 1:5000, sú 
riešené základné dopravné väzby všetkých druhov dopravy. Podrobnejšia dokumentácia, ktorá by 
detailne a s presnosťou definovala konkrétne dopravu na Západnej ul., môže nasledovať po 
schválení ÚPN mesta. Ide o územné plány  zón, alebo urbanisticko-dopravnej štúdie konkrétneho 
územia. Okrem iných územných plánov zón, má mesto definované v záväznej časti nového ÚPN aj 
vypracovanie ÚPN zóny Juh ako celku. 
 
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. 
Stanovisko UŽpaD: odpovedané listom 2011/75156/100566 dňa 21.10.2011 
2. Žiadosť o jednoznačné stanovisko k presklievaniu balkónov na bytových domoch. Stanovisko 
UŽpaD: odpovedané listom 2011/75087/100194 dňa 11.10.2011 
3. Žiadosť o výruby a orezy stromov a kríkov pred domom na Liptovskej ulici č. 1 Stanovisko UIS: 
Dňa 3.11.2011 je plánovaná obhliadka, je prizvaná aj p. Kožehubová, a následné budú povolené 
orezy a výruby ÚŽP. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
K bodu č.6 - Nové požiadavky občanov a diskusia: 
 
p. Teker – požaduje väčšiu kooperáciu Mesta a občanov, čo sa týka starostlivosti o zeleň – kosenie 
a orezy stromov 
 
p. Šabo – položil otázku ohľadom údržby MK počas zimy 
 
Ing. Lisáček – reagoval na obidve požiadavky 
 
p. Mičatková – apeluje na zamestnancov MsP, aby častejšie vykonávali hliadky v lesoparku Brezina, 
nakoľko tam občania chodia so psami, ktorí nie sú opatrení náhubkami a tým ohrozujú ostatných 
návštevníkov lesoparku 
 
Ing. Kováčik – reagoval na požiadavku a prisľúbil častejšie hliadky 
 
p. Obušková – vystúpila spolu s ostatnými občanmi s požiadavkou riešenia rušenia nočného kľudu 
v okolí Slameného hostinca. 
 
Judr. Kováčik – odpovedal na požiadavku a vysvetlil, že z ústavy vyplýva sloboda podnikania 
a Mesto nemôže nariadiť a obmedzovať to, čo neumožňuje zákon. Občania môžu len 
prostredníctvom MsP riešiť rušenie nočného kľudu. Tiež reagoval aj Ing. Kováčik a Ing. Gašparovič, 
ktorý spomenul osobnú obhliadku s náčelníkom MsP v mesiaci júni. 
 
p. Vnenčák – položil dotaz, či pri Slamenom hostinci došlo k zmene určenia stavby, lebo podľa neho 
bola táto stavba účelovo stavaná ako Dom služieb Spoločný stavebný úrad 
 
p. Hartmann – otvoril problematiku kosenia na územiach, ktoré nepatria Mestu a apelovať na 
majiteľov pozemkov, aby si sami upravovali okolie. ( Poliklinika Vigor, rozostavaná stavba na rohu 
Východnej ulice ) útvar ŽP 
 
Ing. Lisáček – odpovedal, že útvar ŽP môže vyzvať majiteľov pozemkov k predmetnej činnosti 
 
 
 
 
 
 
 
Na záver predseda VMČ Ing. Gašparovič poďakoval všetkým za účasť. 
 
 
 
 
 
Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh 
 
      
            
 
                             
 
                                                                                               Predseda VMČ Juh 
                    Ing. Peter Gašparovič 
  


