
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
05.08.2013 v kultúrnom stredisku na Juhu 

 
 
 
 
Prítomní poslanci:  
Ing. Peter Gašparovič,  JUDr. Milan Kováčik, MUDr. Stanislav Pastva, Patrik Žák, Eduard Hartmann,  
 
Neprítomní poslanci:  
Ján Babič -  ospravedlnený, Branislav Zubričaňák 
 
Prítomní: 
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh  
 
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.  
 
Poslanci jednohlasne odsúhlasili, aby sa zasadnutie VMČ Juh v mesiaci september 2013 uskutočnilo 
v priestoroch ZŠ Novomeského. 
 
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 občanovz minulého 
zasadnutia: 
 
p. Babič -  požaduje zmenu dopravného značenia na Južnej ul. – povolená 20 km rýchlosť alebo 
osadenie retardéra.  Stanovisko ÚSŽPDaI: Miestna komunikácia ul. Južná je slepá ulica dĺžky cca 
220m.Osadenie dopravného značenia so zníženou rýchlosťou na danej ulici považujeme za 
neúčelné a montované retardéry Mesto Trenčín neumiestňuje na základe sťažností obyvateľov, 
pretože retardéry poškodzovali podvozky vozidiel. 
             -  žiada zverejnenie presného termínu presťahovania kotolne na Liptovskej ul. Stanovisko 
ÚSŽPDaI: Spoločnosť Liptovská s. r. o., podala žiadosť o kolaudáciu na kotolňu na biomasu, kedže 
stavebný úrad prerušil žiadosť o kolaudačné konanie na 3 mesiace pod č. 29195/73067/2013-3/Mi 
 a dňa 15.7.2013 prišla žiadosť z Liptovskej o predlženie termínu, nakoľko RUVZ stanovil termín 
merania hlučnosti technológie kotolne do konca roka, kolaudáciu zo zákona nemožno zastaviť, tak 
až po obžraní kolaudačného rozhodnutia zo stavebného úradu môže byť kotolňa daná do užívania. 
             - pri odpovediach na požiadavky z ÚIS žiada uvádzať konkrétne dátumy ich realizácie. 
Stanovisko ÚIS: Ako sme sa už niekoľko krát vyjadrovali, termíny sú ovplyvňované dobou realizácie 
prioritnejších požiadaviek, riešením havarijných situácii, počasím, financiami a pod. Vzhľadom 
k tomu je často problematické stanoviť konkrétny dátum realizácie. Napriek tomu sa budeme 
snažiť, ak to bude možné uviesť aspoň predpokladaný termín realizácie. 
             - žiada odstrániť kovové zvyšky po dopravných značkách na začiatku Južnej ul., nakoľko 
tam hrozí nebezpečenstvo  úrazu. Stanovisko ÚIS: Na uvedenom mieste stála pôvodne DZ C6b – 
prikázaný smer. Objednávka na jej opätovné osadenie bola už vystavená. Predpokladaný termín 
realizácie do konca júna. 
 



 
p. Hartmann – žiada o pokosenie cípu na ul. Svobodu pri kruhovom objazde v križovatke. 
Stanovisko ÚIS: V rámci kosenia sídliska Juh  bola aj táto parcela pokosená. 
                  - upozornil na havarijný stav komunikácie na parkovisku pred OC Južanka. Stanovisko 
ÚIS: Predpokladáme, že sa jedná o poškodenie komunikácie pred parkoviskom, nie na parkovisku. 
Oprava danej komunikácie je zaradená do investičných akcií a mestom plánovaná formou súvislej 
opravy počas mesiaca júl/august. V súčasnosti je hotová cenová ponuka (12 440 €), pripravuje sa 
projekt a následne realizácia. 
 
Ing. Gašparovič – požaduje vykonať orezy na Východnej ul., nakoľko konáre zasahujú do vozovky. 
Stanovisko ÚIS: Po ukončení kosenia sídliska Juh sa bude opäť pokračovať v orezoch na ul. 
Východnej. Ľavá strana je už orezaná po odbočku na ul. Halalovka.  Pravá strana sa bude postupne 
orezávať a niektoré stromy budú vo výrubovom období aj asanované, nakoľko prehusťujú porast, 
niektoré sú poškodené, naklonené a neplnia svoju funkciu, alebo bránia v raste a rozvoji iným, 
hodnotnejším stromom v ich blízkosti. 
 
p. Hrotková – žiada orezať stromy, ktoré zakrývajú dopravné značky na Novomeského ul. 
Stanovisko ÚIS: Dreviny zakrývajúce dopravné značky budú orezané do 28.6. 
 
p. Sapáček – žiada o vyznačenie nového prechodu pre chodcov na Liptovskej ul. smerom k Domu 
dôchodcov. Stanovisko ÚSŽPDaI: 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. Na danom mieste nie je chodník po oboch 
stranách z toho dôvodu tam nie je možné priechod pre chodcov umiestniť. 
                 - žiada odstrániť „ostrovček“ z Liptovskej ul. na Šafarikovu a v tom mieste vyznačiť 
parkovacie státie. Stanovisko USŽPDaI: Dopravný režim na ul. Šafáriková je schválený Okresným 
dopravným inšpektorátom a povolený cestným správnym orgánom. Popri ostrovčeku sa nesmie 
parkovať. Vozidlá, ktoré stoja popri ostrovčeku porušujú pravidlá cestnej premávky. Ostrovček je 
vybudovaný z dôvodu bezpečnosti vozidiel, pretože v danej križovatke je viacero pripojení 
vedľájších komunikácií.  Odstránením ostrovčeka by na danom mieste nemohli vzniknúť parkovacie 
miesta, pretože celý priestor je križovatkou.   
                 - žiada pokosiť a pozametať okolie Šafarikovej a Novomeského ul. Stanovisko ÚIS: 
Trávniky na týchto uliciach sú pokosené s výnimkou súkromných plôch.  
Šafárikova a Novomeského ul. je pozametaná od ostatkov zimného posypu mimo súkromných plôch 
na garážach a miestach, kde sú dlhodobo zaparkované vozidlá, ktoré budú ešte ručne dočistené 
prostredníctvom verejno-prospešných pracovníkov v priebehu mesiaca júl. 
 
p. Krušpán – požaduje vyznačenie nového prechodu pre chodcov z ul. gen. Svobodu nad kostolom 
doprava – odbočka na parkovisko a ku garážam. Stanovisko ÚSŽPDaI: Danú požiadavku je 
potrebné upresniť. Priechod pre chodcov na ul. Gen. Svobodu ku kostolu už existuje.   
 
p. Piffl – žiada vyčistiť žľab v ohybe chodníka z ul. Svobodu na Západnú ul. Stanovisko ÚIS: 
Požiadavku zaraďujeme do zoznamu prác pre nasledujúce obdobie – júl. 
 
 
 
K bodu 3. – nové požiadavky poslancov a občanov: 
 
 
p. Hartmann – žiada odpratať zvyšky konárov, ktoré olámala búrka v noci zo 4.8.2013 na 5.8.2013 
MHSL 
 
 
 



Ing. Gašparovič – opätovne žiada orez konárov zasahujúcich do vozovky na Východnej ul. v úseku 
pre chodcov z ul. Svobodu ÚIS 
 
p. Mišáková – žiada o kompletnú opravu celého chodníka na Východnej ul. ÚIS 
 
Ing. Gašparovič – informoval prítomných o príprave projektu chodníka na Východnej ul. a následné 
vyznačenia prechodov pre chodcov, avšak celú situáciu  obmedzujú vlastnícke vzťahy majiteľov 
pozemkov v tejto oblasti. 
 
p. Fischerová – poukázala na vyvierajúcu vodu na konci Východnej ul. ÚSŽPDaI 
                   -  vyslovila nespokojnosť s nekvalitným odvozom komunálneho odpadu – ostávajú na 
miestach odpadky. ÚSŽPDaI 
 
P. Baronová – obyvatelia z Halalovky č. 19 a 21 požadujú odvoz orezaných konárov a pokosenej 
trávy z priestorov pred obytným domom. ÚIS 
 
p. Oravcová – poukázala na neporiadok, rozbité poháre v okolí Slameného hostinca, ako aj rušenie 
nočného kľudu v okolí tohto pohostinstva  
                  -  žiada o výmenu piesku na detskom ihrisku na Halalovke, nakoľko je znečistené 
rozbitým sklom, ohorkami a exkrementam.i MHSL 
 
Ing. Kováčik, MsP – reagoval na podnet a citoval VZN č. 6/2011, ktorým boli stanovené 
prevádzkové hodiny terás a vyzval všetkých, aby pri akýchkoľvek problémoch volali hliadky MsP 
 
p. Nitschneider  - žiada:  opraviť nevyhovujúci stav chodníka od SLSP na Juhu na Západnú ul. ÚIS 
                       - orezať kríky za blokom 2498 na Západnej ul. ÚIS 
                       - vyčistiť schody na Západnej ul. smerom do kostola a orezať kríky, aby 
nezasahovali do tohto chodníka. ÚIS 
                       - na ihriskách na Západnej ul. vymeniť piesok, opraviť lavičky MHSL 
                       - vyčistiť parkovacie plochy od zimného posypu na Západnej ul. ÚIS 
 
 
 
 
 
 
 
Na záver predseda Ing. Gašparovič poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
Zapísala  Bc. Dana Kušnierová  – garant VMČ Juh 
V Trenčíne 05.08.2013 
                
 
                                                                                            
 
                                                                                        Ing. Peter Gašparovič 
                                                                                            Predseda VMČ Juh 
                                                                                       
                             
          
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                                       
                             
 


