
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
02.07.2012 v Kultúrnom stredisku na Juhu 

 
 
 
 
Prítomní poslanci:  
Ing. Peter Gašparovič,  MUDr.Stanislav Pastva, Eduard Hartmann, Ján Babič   
 
Neprítomní poslanci:  
Branislav Zubričaňák, JUDr. Milan Kováčik – ospravedlnený, Patrik Žák - ospravedlnený 
 
Prítomní: 
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh 
 
Hostia: 
Ing. Ján Kováčik – MsP 
Občania podľa prezenčnej listiny 
 
 
 
Na úvod Ing. Gašparovič, predseda VMČ Juh, privítal všetkých prítomných, hostí, 
oboznámil prítomných s programom zasadnutia a otvoril zasadnutie výboru.  
 
 
Program VMČ Juh: 
 
1.  Otvorenie 
2.  Prerokovanie materiálu predkladaného ÚMM 
3.  Odpovede na požiadavky občanov z minulého zasadnutia VMČ 
4.  Požiadavky poslancov a občanov 
5.  Rôzne a diskusia 

 
   
K bodu 2. – prerokovanie materiálu predkladaného ÚMM 
 
ÚMM žiada VMČ Juh o vyjadrenie k žiadosti Anny Jankovičovej o predĺženie nájomnej zmluvy 
uzatvorenej na prenájom pozemku v k.ú. Trenčín, časť C-KN parc.č. 2189/208 o výmere 15,6 m2, 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod novinovým stánkom. 
Ide o pozemok na ul. Saratovská pri otoči. Vzhľadom k tomu, že k termínu 1.6.2012 skončila 
platnosť nájomnej zmluvy, menovaná požiadala o jej predĺženie. 
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ a Útvar hlavného architekta Mesta 
Trenčín dňa 21.6.2012 odporučil predĺženie prenájmu pozemku na dobu neurčitú. VMČ Juh počtom 
4 hlasov návrh odporučil. 
 
       
K bodu 3. – odpovede na  požiadavky občanov a poslancov: 
 
p. Hartmann – požaduje výrub borovice na Východnej 2426, ktorá je naklonená a ohrozuje chodcov 
                  -  požaduje opravu nevyhovujúceho stavu  chodníka – cesty za obchodom Mini Market  
                  -  požaduje opravu príjazdového chodníka na konci ul. M. Bela vedúceho na parkovisko 
pri ihrisku na Halalovke Stanovisko UIS: Bolo by vhodné, aby  občania  daného obytného domu  
podali oficiálnu žiadosť  o výrub predmetného stromu (tlačivo na  web. stránke  mesta) 
a adresovali ju na  ÚIS. Následne sa uskutoční za účasti ich zástupcu obhliadka a navrhne sa 
riešenie.  Ak drevina  ohrozuje,  bude  na základe  oznámenia na ÚSŽPDI pri MsÚ v Trenčíne  
 



 
 
 
asanovaná (aj  vo vegetačnom období). Požiadavky zaraďujeme do zoznamu prác na nasledujúce 
obdobie. 
 
p. Ďuriš – žiada o osadenie dopravnej značky „ Pozor chodci !“ na chodníku pred obchodmi Mini 
Market a Mäsiarstvo Hôrka, nakoľko prechádzajúce autá ohrozujú bezpečnosť chodcov. Stanovisko 
USŽPDaI: Dopravný referent zakreslí návrh dopravného značenia Pozor chodci na ul. M. Bela na 
prístupovej ceste k mäsiarstvu a v prípade jeho odsúhlasenia Okresným dopravným inšpektorátom 
Trenčín bude dopravné značenie doplnené. 
            - žiada, aby „ostrovček“ za kaderníctvom Janka bol upravený na parkovacie miesta 
Stanovisko USŽPDaI: V blízkej budúcnosti Mesto Trenčín neplánuje žiadne investičné akcie do 
výstavby parkovacích miest na území mesta. Pripravuje sa ale to, aby riešenie parkovania na celom 
území mesta prevzala súkromná spoločnosť, ktorá by investovala aj do výstavby nových 
parkovacích miest na sídliskách. 
 

 
p. Polačik – požaduje overiť informáciu o tom, že mesto ide v lokalite ul. Halalovka budovať nové 
garáže Stanovisko USŽPDaI: Výstavba radových garáží na Halalovke bola verejnou vyhláškou na 
výveske Mesta Trenčín, oznámenie o začatí územného konania + územné rozhodnutie nájdete na 
internete – boli splnené všetky zákonné podmienky na oboznámenie občanov (verejná vyhláška pre 
oznámenie bola na vývesnej tabuli 15 dní, konania s miestnym šetrením sa nikto nezúčastnil okrem 
stavebného úradu, projektanta a samotného investora, rozhodnutie bolo taktiež na vývesnej tabuli 
a upovedomenie o podaných námietkach je tiež na vývesnej tabuli.  
 
 
p. Brúsil – nakoľko na ul. Východná sa nenachádza žiadne detské ihrisko, pod domom 6968 je 
nevyužitá plocha požaduje tento priestor zrovnať a zatrávniť Stanovisko UIS. Plochu  pôjdeme 
obhliadnuť a na základe finančných  možností mesta  plochu  upravíme a zatrávnime.  Momentálne 
na to nie je vhodný čas, nakoľko prudké dažde môžu novo založený trávnik  totálne zničiť. 
Vhodnejší by bol  september – ako po stránke priebehu teplôt, tak aj zrážok. 
 
             -  žiada o informáciu koľko prostriedkov v roku 2011 vybrala Prvá parkovacia spoločnosť 
Trenčín za parkovanie a na aké účely ich použila. Stanovisko PPS a.s. Trenčín. V roku 2011 boli 
výnosy z parkovného 226 835 €, náklady predstavovali 146 488 €, zisk po zdanení vo výške 63 144 
bol celý presunutý na Mesto Trenčín. Z výnosov sa platila bežná, stavebná a zimná údržba 
parkovísk, mzdové náklady, odpisy.... V roku 2012 TPS plánuje komplexnú opravu Palackého ulice 
a obnovu vodorovného dopravného značenia na spravovaných parkoviskách. 
 
 
p. Boncová – požaduje vyriešiť resp. odstrániť betónovú plošinu na mieste, kde bola odstránená 
predajňa Škrupinky, nakoľko na nej parkujú autá, ktoré ničia zeleň a niektorí vodiči na nej  autá aj 
umývajú  
                   - položila otázku, či by nebolo možné odstrániť altánok na detskom ihrisku medzi 
domami na Liptovskej ul. Nakoľko neprispôsobiví občania zneužívajú tento altánok, robia v jeho 
okolí neporiadok a narúšajú kľud. Stanovisko UMM: V rámci detského ihriska na Šafárikovej ulici, 
parc. č. 2180/4, pod inventárnym číslom INVHI-DI 7/615/2110 je v prvkoch  Oddychové sedenie – 
altánok v hodnote 1417,- € . 
V prípade jeho premiestnenia treba vyplniť interný doklad o presune majetku a v prípade 
odstránenia  dať návrh na likvidačnú komisiu, ale nemyslím, že ten altánok je starý a vhodný na 
fyzickú likvidáciu, veď stál cez 1000 eur. Nevidíme zmysel jeho odstánenia.  Veď keď budú chcieť 
neprispôsobiví občania robiť neporiadok, tak si presadnú na lavičku, alebo niekde inde a jeho 
 odstránením sa určite nič nevyrieši. 
 

p. Šabo – poukázal na neudržiavanie horného chodníka nad fitnescentrom Jarábek. Stanovisko UIS: 
Správca miestnych komunikácií pozná stav daného chodníka, požiadavku zaraďuje do poradovníka 
čistiacich prác vykonávaných prostredníctvom VPP pracovníkov 



 
 
 
p. Babič – žiada vypracovať podmienky a pravidlá prevádzky verejných ohnísk Stanovisko MHSL: 
Na  lesy mesta Trenčín je vypracovaný Požiarny štatút mestských lesov. 
Čo sa týka upozornení na nebezpečenstvo vzniku požiaru a povinnosť 
využívať len určené ohniská na opekanie je to napísané na každej vstupnej  
a jednej centrálnej tabuli v Lesoparku Brezina, podľa zákona o lesoch. 
Ohniská sú označené tabuľkou VEREJNÉ OHNISKO. Pokiaľ boli poškodené 
či už tabule alebo označenie ohnísk, budú tieto nahradené inými. 
 
 
K bodu 4. – nové požiadavky poslancov a občanov: 
 
p. Mendel – požaduje orezy stromov na ul. Gen. Svobodu 9, nakoľko zakrývajú VO 
 
p. Babič -  požaduje pravidelné a dôsledné upratovanie a vyvážanie odpadu v lesoparku Brezina  
 
 
 
 
 
 
Na záver Ing. Gašparovič poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh 
V Trenčíne 02.07.2012 
                
 
                                                                                            
 
                                                                                        Ing. Peter Gašparovič 
                                                                                            Predseda VMČ Juh 
                                                                                       
                             
 


