
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
05.12.2011 v Kultúrnom stredisku na Juhu 

 
 
 
 
Prítomní poslanci:  
Ing. Peter Gašparovič,  Patrik Žák, Eduard Hartmann, Ján Babič,   
 
 
Neprítomní poslanci:  
MUDr. Stanislav Pastva, JUDr. Milan Kováčik, Branislav Zubričaňák 
 
Prítomní: 
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh 
 
Hostia: 
Bc. Eva Hudecová – útvar majetku mesta 
Ing. Ján Kováčik – MsP 
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 materiálu predkladaného ÚMM  
3.  Požiadavky poslancov a občanov 
4.  Rôzne a diskusia 

 
   
K bodu 2. – Prerokovanie materiálu predkladaného ÚMM: 
 
Bc. Hudecová predložila VMČ Juh žiadosť spoločnosti Služby pre bývanie, s.r.o. Trenčín, ktorá 
požiadala o odkúpenie pozemku za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod 
stavbou oporného múra na ul. J. Halašu v Trenčíne. Poslanci žiadosť jednohlasne odporúčajú. 
 
K bodu 3. – Požiadavky poslancov a občanov: 
 
p. Hartmann – požaduje odstránenie vraku motorového vozidla Ford Mondeo bez ŠPZ na Západnej 
ulici – UŽPaD 
p. Kováčik – urgoval vodorovné a zvislé dopravné značenie na ul. Gen. Svobodu – UIS 
p. Teker -  pochválil spoluprácu s Ing. Lisáčkom, požaduje doriešiť nevyhovujúce dopravné 
značenie na ul. Západná a Šmidkeho a prehodnotenie dopravných značiek na ul. Šmidkeho 12 a 20 
– UŽPaD 
p. Kožehubová – poďakovala VMČ za spoluprácu pri riešení problémov z 3.10.2011 a tiež 
poďakovala MsP za vyriešenie situácie s neprispôsobivými občanmi 
p. Janegová – požaduje riešiť združovania sa bezdomovcov v okolí predajne Zdroj na Západnej 
ulici, ktorí tam znečisťujú okolie 
p. Kováčik – reagoval na túto požiadavku, informoval o tom, že bol vyzvaný aj majiteľ objektu ( 
Zdroj )ale  legislatíva neumožňuje zákaz bezdomovcom združovať sa. MsP stále tento problém rieši. 
 



 
 
 
 
p. Mokráňová – urgovala svoju žiadosť zo dňa 17.1.2011 ohľadom výrubu stromu na ul. Mateja 
Bela 49 - UIS 
p. Pfifl – požaduje zabezpečiť osvetlenie okolo KS na Juhu – UIS 
- poukázal na spadnutý strom na plote pri garážach na ul. Mateja Bela 2460 a suchý strom na ul 
Mateja Bela 18-20 - UIS 
- urgoval vyčistenie upchatých kanálových vpustí na Východnej ulici – UIS 
p. Mičatková – pýtala sa na dobudovanie chodníka z ul. Gen. Svobodu na Partizánsku ulicu 
p. Hudecová – reagovala na otázku a vysvetlila, že problém je v majetkovoprávnom vysporiadaní 
vlastníkov pozemkov 
 
 
 
Na záver predseda VMČ Ing. Gašparovič poďakoval všetkým za účasť. 
 
Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh 
V Trenčíne 05.12.2011 
                 
 
                                                                                            
 
                                                                                         Ing. Peter Gašparovič 
                                                                                            Predseda VMČ Juh 
                                                                                       
                             
 


