
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
03.12.2012 v Kultúrnom stredisku na Juhu 

 
 
 
 
Prítomní poslanci:  
Ing. Peter Gašparovič,  MUDr.Stanislav Pastva, JUDr. Milan Kováčik, Patrik Žák, Ján Babič   
 
Neprítomní poslanci:  
Branislav Zubričaňák, Eduard Hartmann – ospravedlnený – v zahraničí 
 
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 návrhu programového rozpočtu na rok 2013 - 2015 
3.  Odpovede na požiadavky občanov z minulého zasadnutia VMČ 
4.  Požiadavky poslancov a občanov 
5.  Rôzne a diskusia 

 
   
K bodu 2. – prerokovanie návrhu programového rozpočtu na rok 2013 - 2015: 
 
     Návrh programového rozpočtu na rok 2013 – 2015 nebol prerokovaný, nakoľko poslanci 
neobdržali materiál oficiálnou cestou t.j. od prednostu MsÚ alebo od kancelárie primátora. Vhľadom 
na dôležitosť dokumentu je  potrebné viacej času na jeho preštudovanie. 
 
 
       
K bodu 3. – odpovede na  požiadavky občanov a poslancov: 
 

     p. Hartmann – žiada vyčistenie žľabov na Východnej ul. Stanovisko UIS: Po skončení odvozu 
pohrabaného lístia z celého Trenčína budú žľaby vyčistené za pomoci VPP pracovníkov a MHSL  

                    - žiada o výrub borovice na Východnej ul. 2426, ktorá narúša schodisko. Stanovisko 
UIS: Na výrub danej dreviny mala prísť na útvar ÚIS žiadosť občanov domu, pred ktorým strom 
rastie. Nakoľko sa tak nestalo a VMČ Juh opakovane výrub požaduje, ÚIS podá vlastný návrh na 
výrub predmetného stromu. Po ukončení konania na ÚSŽPDI a vydaní povolenia na výrub, bude 
drevina asanovaná.  
                    - žiada o informáciu o príprave nových prechodov pre chodcov na sídlisku Juh. 
Stanovisko ÚŽPDaI:  Na sídlisku Juh sa nepripravujú nové návrhy priechodov pre chodcov. 
Priechody pre chodcov sa navrhujú podľa požiadaviek občanov a posúdení správnosti osadenia 
priechodu na jednotlivých miestach. Vyznačenie priechodu pre chodcov musí spĺňať požiadavky 
podľa  STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, podľa ktorej sa úrovňové priechody  



 
 
navrhujú ako pokračovanie chodníka alebo cestičky pre chodcov alebo cyklistov cez miestnu 
komunikáciu. Podľa vyhlášky 9/2009 z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky možno dopravnú 
značku priechod pre chodcov použiť len v kombinácií s verejným osvetlením, ktoré musí byť 
umiestnené min. 1,5 m pred dopravným značením priechod pre chodcov. 
 
p. Mendelová – žiada vyriešiť umiestnenie odpadových kontajnerov na ul. gen. Svobodu 7 a 9, 
nakoľko sú teraz umiestnené v križovatke. Navrhuje vybudovanie prístrešku v zeleni pred týmito 
vchodmi. Stanovisko ÚSŽPDaI:  Nádoby na odpad určené pre obyvateľov bývajúcich na ul. gen. 
Svobodu 7 a 9 museli byť odstránenie z pôvodného stanovišťa, nakoľko sa nachádzali na 
súkromnom pozemku a vlastník pozemku žiadal o ich odstránenie. Vzhľadom k tejto situácii boli  
predsedovia dotknutých SVB požiadaní o návrh riešenia umiestnenia zberných nádob. Zároveň bolo 
zvolané aj osobné stretnutie priamo na mieste, kde za prítomnosti predsedov dotknutých SVB, 
referentov za dopravu, referenta za investície a referenta za životné prostredie bolo hľadané čo 
najrýchlejšie a najprípustnejšie riešenie. Vzhľadom k tomu, že vybudovanie nového stanovištia 
nebolo zaradené do rozpočtu a  občania ani nechceli mať nádoby priamo pod oknami, bolo 
dohodnuté umiestnenie nádob, tak ako je v súčasnosti zrealizované. Niektoré nádoby boli 
umiestnené na vybudované stanovište bližšie k Južanke, niektoré na stanovište bližšie ku konečnej 
zástavke.  
 
p. Drhová – písomne kritizovala: nevyhovujúci stav chodníkov a schodov  na Novomeského ul., 
znečistené detské ihriská na Juhu I. Stanovisko  UIS: O stave daných chodníkov a schodov vieme, 
ich oprava je zaradená do poradovníka opráv r. 2013. Väčšina DI bolo vyčistených v rámci 
jesenného upratovania. Žiaľ nekontrolované správanie bezdomovcov a mládeže má za následok 
neustále znečisťovanie verejnej zelene, vrátane DI. DI sa pokúsime vyčistiť cez VPP. 
 
 
K bodu 4. – nové požiadavky poslancov a občanov: 

 
p. Babič – požaduje uverejniť ospravedlnenie v zápisnici VMČ v rozsahu zodpovedajúcom       
vyjadreniu na moju osobu v zápisnici z 5.11.2012 UIS 

- uviesť zdroje ušetrenej sumy 25.000.- €, ktorá bola získaná úspornými opatreniami ÚIS 
- uviesť účel, na aký bola ušetrená suma použitá    

      -   žiada, aby VO na ul. Ku Štvrtiam bolo funkčné do 24.00 hod. UIS 
 
p. Nitschneider – ako zástupca obyvateľov SVB Západná č. 10, 12, 14 podal písomné požiadavky: 
- vykonať orezy stromov do výšky VO, tak, aby bolo účelné UIS 
- opraviť chodník od detského ihriska za SLSP k domu na Západnej ul. č. 14 UIS 
- vyčistiť uličné vpuste od napadaného lístia UIS 
- vykonať orezy stromov v parku v smere od Saratovskej medzi novou bytovkou a podnikom        
Amman, kde sú schody do parku až k asfaltovému chodníku v parku UIS 
- vykonať orezy kríkov okolo SLSP k autobusovej zastávke UIS 
- osadiť tabule „ Zákaz vodenia psov „ na detské ihriská a zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu 
UIS 
- vyviezť všetok piesok z detských ihrísk a nahradiť ho novým UIS 
- vymeniť poškodené latky na lavičkách okolo ihriska UIS 
- vyriešiť vývoz smetí, nakoľko firma Marius Pedersen sa nemôže dostať ku kontajnerom kvôli 
zaparkovaným autám ÚŽPDaI 
Požaduje vyčleniť poslanca, ktorý sa bude venovať problematike na tejto ulici. VMČ 
 
p. Gálik, p. Lukáčová, p. Bugala, p. Tamajková – spoločne vystúpili za Jednotu dôchodcov 
a vyslovili nespokojnosť s navyšovaním platieb za služby v sociálnom zariadení na Lavičkovej ul. 
 
JUDr. Kováčik – odpovedal prítomným a vysvetlil, že tento problém je v riešení sociálnej komisie 
                 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Na záver Ing. Gašparovič poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh 
V Trenčíne 03.12.2012 
                
 
                                                                                            
 
                                                                                        Ing. Peter Gašparovič 
                                                                                            Predseda VMČ Juh 
                                                                                       
                             
 


