
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
06.05.2013 v kultúrnom stredisku na Juhu 

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

   
   
   
 
K bodu 2. –  odpovede na požiadavky poslancov a občanov z minulého 
zasadnutia VMČ: 
 
Ing. Gašparovič – tlmočil požiadavky RSDr. Grupáča ohľadom opravy nevyhovujúceho stavu 
schodov pri MŠ za garážami na konci Šafarikovej ul. Stanovisko UIS: Poškodené schody 
zaraďujeme do zásobníka opráv pre r. 2013. 

- žiada zmenu osadenia dopravnej značky „Pozor deti!„ pri vchode do ZŠ 
Novomeského od vchodu nad Južankou, nakoľko nie je dobre viditeľná. ÚSŽPDaI 
stanovisko nezaslalo. 
 

JUDr. Kováčik – navrhuje, aby bola uskutočnená spoločná obhliadka poškodených schodov 
a chodníkov do konca mesiaca apríla s prizvaním zodpovedných pracovníkov, príp. zástupcov firmy, 
ktorá bude opravy realizovať a spoločne sa určia priority opráv. ÚSŽPDaI + UIS – V pondelok 
29.4. 2013 o 10. 00 hod sa správca miestnych komunikácií aj so zástupcom spoločnosti 
Marius Pedersen zúčastnli uvedeného stretnutia. 
 
p. Krušpán – požaduje posúdiť a presne stanoviť dopravné značenie v hornej časti Partizánskej ul. 
– panelová cesta na Juh. Určiť túto časť ulice ako pešiu zónu, alebo riešiť kolízne situácie osadením 
dopravnej značky „ Zákaz vjazdu“  mimo áut dopravnej obsluhy. ÚSŽPDaI stanovisko nezaslalo. 
 
p. Pfifl – požaduje čistenie krajov komunikácií po zimnom posype. Stanovisko UIS: Čistenie 
komunikácií od zimného posypu bolo spustené vo väčšom rozsahu začiatkom apríla 
         -  žiada vyčistenie dažďovej vpuste na križovatke z Východnej ul. na ul. Svobodu smerom do 
mesta. Stanovisko UIS:  Požiadavku zaraďujeme do zoznamu prác pre najbližšie obdobie. 
 



 
 
K bodu 3. – Nové požiadavky poslancov a občanov: 
 
p. Hartmann – žiada odomknutie bránky ZŠ Východná, nakoľko musia mamičky prekladať deti cez 
plot. Bránka bola údajne uzamknutána základe nedovoleného venčenia psov v areáli školy.  MsP 
odporučila bránku zamykať na noc a ráno pred ranným príchodom žiakov ju odomknúť. Poslanci 
žiadajú zamykanie všetkých 3 brán na noc a ráno a počas prevádzky školy nech sú odomknuté. 
                   - žiada kontrolu priebehu čistenia chodníkov a ciest. Nie je jasné, či po vykonaných 
prácach je aj kontrola. Žiada o pravidelné info o objednaných a uskutočnených prácach aj o ich 
geografickom umiestnení. UIS 
 
Ing. Gašparovič – tlmočil upozornenie p.Tatiany Bičanovskej zo Šafárikovej ul., nakoľko po 
ukončení stavebných prác zateplenia domu nebolo okolie uvedené do pôvodného stavu. Bola 
vyslovená požiadavka, aby bola vykonávaná kontrola každého vydania rozhodnutia alebo povolenia 
ohľadom stavebných prác. Mail bol preposlaný ÚSŽPDaI. 
 
p. Krušpán – požadoval odpoveď na svoj dotaz z aprílového zasadnutia VMČ. ÚSŽPDaI 
 
p. Piffl – opäť požaduje časový horizont opráv výtlkov a poškodení chodníkov na Juhu. UIS 
          -  Žiada aj o  výzvu pre majiteľov garáží ohľadom opravy plotov na strachách garáží, ktoré 
sú v havarijnom stave. Napr. Mateja Bela 20 – 22.  
           -  opäť žiada vyčistenie kanalizácie a odtokových vpustí na Východnej ulici UIS 
           -  pripomenul potrebu vybudovania VO vo vnútrobloku KC na Juhu – M. Bela párne čísla 
ÚSŽPDaI 
 
 
 
Na záver predseda Ing. Gašparovič poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
Zapísal Patrik Žák – poslanec MsZ Trenčín 
V Trenčíne 06.05.2013 
                
 
                                                                                            
 
                                                                                        Ing. Peter Gašparovič 
                                                                                            Predseda VMČ Juh 
                                                                                       
                             
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
                             
 


