
Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 

5.9.2016 v ZŠ Novomeského na Juhu 

 

Prítomní poslanci:    Neprítomní poslanci: 
     Mgr. Ján Forgáč         MBA Peter Hošták, PhD. - ospravedlnený 
     Patrik Žák, B.S.B.A.        Lukáš Ronec - ospravedlnený 
     Bc. Eduard Filo 
     Dominik Gabriel    Hostia: 
     Mgr. Ján Vojtek         Mgr. Peter Sedláček – MsP 
           Bc. Eva Hudecová – ÚMM 
           Ing. Benjamín Lisáček – ÚIS 
           Ján Korienek – ÚIS 
 
 
Program VMČ Juh: 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálu ÚMM 
3. Investičné akcie na Juhu 
4. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
5. Nové požiadavky poslancov a občanov 
6. Rôzne, diskusia a záver 

 
     Na úvod predseda VMČ Patrik Žák privítal všetkých prítomných a hostí, 
oboznámil ich s programom zasadnutia a otvoril zasadnutie výboru. 
 

     Predseda Žák dal hlasovať o celom programe. 
      
     Hlasovanie o programe zasadnutia. 

ZA  - 5,  Mgr. Ján Forgáč, Patrik Žák, B.S.B.A., Bc. Eduard Filo,     
                            Dominik Gabriel, Mgr. Ján Vojtek 
PROTI  - 0 
ZDRŽAL SA - 0 

 
     Bod číslo 2 – Prerokovanie materiálu ÚMM 
Bc. Eva Hudecová z Útvaru majetku mesta predložila materiál na prerokovanie do 

VMČ. Jedná sa o vyjadrenie k žiadosti Štefana Faixa o prenájom pozemku v k.ú. 

Trenčín, časť C-KN parc.č. 2180/5 o výmere 5 m2, za účelom majetkovoprávneho 

vysporiadania pozemku pod novinovým stánkom. 

     Ide o pozemok pod novinovým stánkom nachádzajúcim sa na zastávke MHD na 

ul. Gen. Svobodu – otoč. 

     Žiadateľ svoju žiadosť odôvodňuje tým, že sa stal novým vlastníkom novinového 

stánku na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim Annou 

Gejdošovou a kupujúcim Štefanom Faixom  zo dňa 10.8.2016.  V súčasnosti je na 

prenájom pozemku uzatvorená nájomná zmluva s pôvodným vlastníkom stánku p. 

Gejdošovou.  



 

     Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar hlavného architekta 

Mesta Trenčín a Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne dňa 16.8.2016 prerokoval predmetnú 

žiadosť a odporúča prenájom pozemku na dobu neurčitú. 

     Hlasovanie o predloženom materiáli ÚMM 
ZA  - 5,  Mgr. Ján Forgáč, Patrik Žák, B.S.B.A., Bc. Eduard Filo,     
                            Dominik Gabriel, Mgr. Ján Vojtek 
PROTI  - 0 
ZDRŽAL SA - 0 

 

     Bod číslo 3 – Investičné akcie na Juhu 

     Zasadnutia sa zúčastnili vedúci Útvaru interných služieb Ing. Benjamín Lisáček 

a referent ÚIS Ján Korienek. Informovali o stave investičných akcií na Juhu.  

 

Harmonogram investičných akcií 
2016 
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71
6 PD parkovanie pre ZŠ Novomeského 600                           

71
6 PD Saratovská chodník IA 2015 3 500                           

71
7 Jednosmerka Gen. Svobodu (č.3 - 13) 16 650 30 000                         

71
6 

PD Jednosmerka Gen. Svobodu (č.3 - 
13) 2 350                           

71
7 

Kontajnerové státie Mateja Bela 
(podzemné/nadúrovňové) 17 000 1 000                         

71
7 

Mateja Bela 22-26, prepadajúca sa 
cesta 10 000                           

71
7 

ul.Šafárikova pod ZŠ statická doprava 
IA 2015 300                           

71
7 

Osvetlenie vnútrobloku za Kultúrnym 
centrom Juh 10 000                           

71
7 

Osvetlenie parkovisko medzi ZŠ 
Novomeského a ul. Šafáriková 5 000                           

71
7 

Osvetlenie Halalovka 50 - Východná 
26 6 500                           

71
7 

križovatka ulíc M.Bela - Halalovka 
prechod pre chodcov 11 300                           

71
7 

Chodnik k Zdravot od Mateja Bela 
zakaz vjazdu stojata voda 3 000                           

71
7 

Chodník ul. Novomeského, popri areál 
ZŠ, smer Saratovská otoč 24 200                           



71
7 MŠ Jána Halašu - sociálne zariadenia 7 000                           

71
7 ZŠ Východná - strecha 10 000 47 000                         

71
7 

Rekonštrukcia chodníka od Južanky k 
MŠ Šmidkeho 4 000                           

71
7 

ZŠ Novomeského  - rekonštrukcia 
plavárne 30 000 10 000                         

71
6 PD ZŠ Východná športové ihrisko  2 500                           

71
7 ZŠ  Východná športové ihrisko 57 500                           

71
7 

detské ihrisko vnútroblok Halalovka - 
M.Bela 12 500                           

71
7 

mestské zásahy - workout a seniori 
cvičisko v parku nad Južankou 15 000                           

71
7 

Polopodzemné kontajnery ul. 
Šmidkeho 5,7,9,11 15 000                           

71
7 

Dom smútku Juh - rek.a zateplenie 
strechy - IA z r.2015 

19 000   
                        

71
7 

Rozšírenie parkoviska Saratovská 
cintorín 58 300                           

71
6 

Rozšírenie parkoviska Saratovská 
cintorín 1 700                           

71
7 

Chodník prepojenie Gen. Svobodu a 
Východná, 3 prechody s osvetlením 

60 000   
                        

71
7 

Rozšírenie parkovania pri MŠ 
Šafárikova 

50 000   
                        

71
7 

MŠ Šafárikova - Rekonštrukcia okien, 
sociálne zariadenia, strecha (možno 
fondy ) 

55 000   
                        

71
7 

MŠ Šmidkeho - rekonštrukcia terasy, 
balkóny 11 000                           

71
7 Detské ihriská - realizácia 40 600                           

71
7 Priechody pre chodcov: osvetlenie 145 000                           

71
7 

ZŠ Novomeského Rozvojový projekt 
rekonštrukcia telocvične 44 000                           

71
7 

ZŠ Východná  Rozvojový projekt 
rekonštrukcia telocvične 60 000                           

63
5 Mestský zásah Juh - stena pri kostole 2 000                           

63
7 Cyklostojany 5 000                           

63
5 

Mestský zásah Juh - pokreslenie 
schodov pri ZŠ Východná 2 000                           

 

 

Stav investičných akcií VMČ JUH 

č Názov 
Schválené 
financie v €     

1 Osvetlenie vnútrobloku za KC Juh      7 500 €  október   

2 
Osvetlenie parkoviska medzi Šafárikova - 
Novomeského      5 000 €  október   



3 Osvetlenie chodníka medzi Východná - Halalovka      5 000 €  október   

4 
Vybudovanie jednosmerky Gen. Svobodu medzi č. 3 -
13   19 000 €  október   

5 Kontajnerové státie na Mateja Bela   15 000 €  november   

6 Rekonštrukcia cesty na ul. Mateja Bela č. 22 - 26   10 000 €  hotové   

7 Prechod pre chodcov Mateja Bela, Halalovka      8 500 €  október   

8 Chodník k zdravotnému stredisku od ul. Mateja Bela      3 000 €  
12.9. 
začiatok   

9 Chodník Saratovská Šafárikova poza ul. Novomeského   10 000 €  hotové   

10 Zábrany pred vchodom do ZŠ Novomeského         400 €  hotové   

11 PD na parkovisko pred ZŠ Novomeského         600 €  hotové   

12 Sociálne zariadenia MŠ J. Halašu      3 000 €  hotové   

13 Rekonštrukcia strechy ZŠ Východná   10 000 €  
6.9. 
odovzdanie   

14 Vstupné dvere do KC Juh      3 000 €  MHSL    

 
Položky 1 -14 boli schválené na MsZ vo februári 2016 spolu 100 000 €     

15 Mestský zásah - prekreslenie schodov ZŠ Východná      2 000 €  september   

16 Rozšírenie rádiusu komunikácia J. Halašu      3 500 €  september   

17 Rekonštrukcia chodníka od Južanky k MŠ Šmidkeho      4 000 €  október   

18 PD športové ihrisko ZŠ Východná      2 500 €  do 30. 9   

19 Realizácia športové ihrisko ZŠ Východná   57 500 €  december   

20 Konvektomat ZŠ Novomeského   10 000 €  ZŠ   

21 Detské ihrisko vnútroblok Halalovka - M. Bela   12 500 €  MHSL    

22 Workout a cvičisko seniori nad Južankou   15 000 €  október   

23 Lavičky v parku nad Južankou      2 000 €  MHSL    

24 Nové vývesky VMČ Juh      5 000 €  MHSL    

25 Polopodzemné kontajnery ul. Šmidkeho 5,7,9,11   15 000 €  november   

26 Stena pri kostole - mestský zásah      2 000 €  september   

  Položky 15 - 26 boli schválené na MsZ v júni 2016 spolu 131 000 €     

 

     Ing. Benjamín Lisáček upozornil poslancov VMČ JUH na rozpočet  akcií :  vybudovanie 

jednosmerky Gen.Svobodu medzi č. 3-13, rekonštrukcia chodníka od Južanky k MŠ 

Šmidkeho a rozšírenie parkoviska Saratovská cintorín. Rozpočet nepokryje náklady na dané 

akcie a bude musieť byť navýšený. 

     Taktiež navrhli presun termínu realizácie športového ihriska ZŠ Východná na jarné 

mesiace roku 2017. 

     V mesiaci október bude zrealizované osvetlenie 3 priechodov na Juhu – 2 priechody pri 

križovatkách ul. Gen. Svobodu a M. Bela a priechod na ul. Gen. Svobodu pred kruhovým 

objazdom. 

     Bod číslo 4 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 

P. Svečulová: Sa opakovane pýta, či sa zrealizuje výsadba náhradnej zelene na 

M. Bela 22, 24, 26, 28 nad svahom. Bola to požiadavka č. 81 zo dňa 2.5.2016. 



     Odpoveď: Pri najbližšej obhliadke verejnej zelene pracovníci USaŽP a UIS 

vykonajú aj obhliadku uvedených plôch a na základe zistených skutočností bude 

vhodná výsadba (vzhľadom k priestorovým možnostiam a trasovaniu inžinierských 

sietí) určená v rozhodnutí. Rozhodnutie bude zaslané na MHSL (realizátorovi 

výrubov  a náhradnej výsadby). 

Poslanec Žák:  Sa pýta, či sa na M. Bela bude robiť zábradlie, aby sa neotáčalo 

a neparkovalo s autami na tráve.  Požiadavka č. 78 zo dňa 2.5.2016 

     Odpoveď: Realizácia zábradlia je podmienená pridelením financií v rozpočte. 

Momentálne financie v rozpočte nie sú. 

Poslanec Žák:  Sa pýta, aký  bude konečný rozsah prác na M. Bela ešte v tomto 

roku.   

     Odpoveď: Oproti súčasnému stavu budú v tomto roku /do konca augusta/ 

zabetónované 2 kaverny pod krajom chodníka. 

Poslanec Žák:  Prosí o orezanie stromu pred Západnou 18, ktorý konármi 

zasahuje nad parkovisko, keď prší, alebo fúka silný vietor, odlamujú sa konáre 

a padajú na chodník a autá.   

     Odpoveď: Zrealizované 17.8.2016 zamestnancami MHSL. 

Poslanec Žák:  Prosí o výmenu piesku na ihrisku za Západnou 18.   

     Odpoveď: Piesok do pieskoviska na ul. Západná bude doplnený v mesiaci 

september 2016. 

Poslanec Žák:  Prosí o orezanie kríkov na Východnej ulici, oproti BD 22 - 30, 

dole zo strany hlavnej cesty. Zasahujú do chodníka. Treba tam vyčistiť aj 

chodník od hliny. 

     Odpoveď: Bude vykonaná obhliadka, na základe ktorej bude navrhnuté ošetrenie 

predmetných drevín. 

P. Piffl:  Žiada informáciu, čo je výsledkom obhliadky 3 schodísk pred vchodmi 

BD M. Bela 18,20,22. 

     Odpoveď: Výsledkom obhliadky je konštatovanie, že schodiská potrebujú opravu, 

preto boli zaradené do poradovníka opráv. 

P. Piffl:  Na tráve pred BD M. Bela 12,14 parkujú autá, už si túto plochu vysypali 

aj štrkom. Pýta sa či to takto môže zostať ? 

     Odpoveď: Uvedený pozemok je vo vlastníctve Mesta Trenčín. Úprava 

vyštrkovaním nie je stavbou v zmysle stavebného zákona. Dodatočné povolenie 

takejto úpravy na účel parkovania nie je možné (hlavne z dôvodu jej 

stavebnotechnického vyhotovenia) a preto takéto vyštrkované trávniky nie je možné 



legálne užívať na účely parkovania. Mesto bude riešiť situáciu smerom k odstráneniu 

tejto úpravy. 

P. Piffl:  Žiada opravu vytlačeného asfaltu na autobusovej zastávke M. Bela 

smerom do mesta.   

     Odpoveď: Správca komunikácie urobí obhliadku a následne vykonáme opravu. 

Výstavba zastávok z asfaltového betónu nie je vhodná, všetky takéto zastávky v 

meste je potrebné prestavať, čo sa postupne vykonáva. Prestavba jednej zastávky 

stojí zhruba 15 000 Eur. 

P. Piffl:  Žiada obhliadku technického stavu mostu Gen. Svobodu nad  

Východnou ulicou.   

     Odpoveď: Obhliadku mostu vykonáme do konca augusta 2016. 

P. Piffl:  Žiada skontrolovať mladé vysadené stromčeky v parku pod Juhom aj v 

oddychovej zóne Halalovka.  Niektoré sú suché. 

     Odpoveď: Lokality sú zmapované,  suché dreviny budú odstránené a  postupne v 

rámci náhradnej výsadby doplnené. 

P. Piffl:  Žiada orezať konáre, ktoré prevísajú nad schodmi medzi garážami na 

M. Bela 18. 

     Odpoveď: Zrealizované 17. 8. 2016 zamestnancami MHSL. 

Poslanec Žák:  Sa pýta, prečo sa pred niektorými vchodmi do BD na M. Bela 

urobili pri oprave chodníka aj prístupové chodníky do BD a niekde nie. 

     Odpoveď: Pred realizáciou súvislej opravy bol stav povrchov jednotlivých 

prístupov k BD prehodnotený a vzhľadom k tomu, že poškodenia prístupov boli 

minimálne, príp. žiadne, tak sa povrch prístupov neopravil. 

Poslanec Žák:  Opakovane žiada informáciu, či sa odstráni múr pred vchodom 

BD Šmidkeho 3. 

     Odpoveď: Realizácia búrania múru pri uvedenom BD je naplánovaná do konca r. 

2016. 

P.Mendel: Žiada informáciu, kedy sa začne s realizáciou jednosmerky Gen. 

Svobodu. 

     Odpoveď: Do konca septembra bude vydané stavebné povolenie, následne na to 

sa začne s realizáciou. 

P.Mendel: Žiada informáciu, prečo sú neodvezené kopy pokosenej trávy - pri 

zastávke Pod Juhom po pravej strane ako začína zábradlie a vpravo v 

križovatke Gen. Svobodu / Východná kde sú asi 3 kopy. 



     Odpoveď: Na danej lokalite bola vykonaná obhliadka 17.8.2016 neboli zistené 

žiadne nedostatky. 

P.Mendel: Žiada vyzvať majiteľa pozemku - veľká plocha Pod Juhom p.č. 

2264/53, 54, 2264/5 k.ú. Trenčín o jeho pokosenie. 

     Odpoveď: Požiadavka bola preposlaná na MHSL, ktoré zabezpečí pokosenie. 

P.Mendel: Sa pýta, prečo bolo tak málo mačiek vykastrovaných. Informácia o 

mačkách bola to požiadavka č. 53 zo dňa 4.4.2016. 

     Odpoveď: Problémom je samotný odchyt mačiek, ktorý nie je jednoduché 

zrealizovať. Po nahlásení mačky chvíľu trvá, kým sa na miesto dostaví Mestská 

polícia, alebo dobrovoľníci, s ktorými mesto pri odchytoch spolupracuje. Mačky v 

danom čase buď na danom mieste nie sú, alebo sa nepodaria odchytiť, či už do rúk, 

alebo do pasce. 

p. Sapáček: Sa pýta či sa nedajú opraviť poškodené schody z J. Halašu, ktoré 

vedú k cintorínu na Saratovskej ulici.  Niektoré stupne sú uvoľnené, obité, 

odvodňovacie drážky sú zanesené. 

     Odpoveď: Poškodené schody sa opraviť dajú, sú zaradené v poradovníku práv. S 

najväčšou pravdepodobnosťou sa oprava vykoná tento rok. 

P. Sapáček: Žiada vyčistenie upchatých vpustí - za BD Šmidkeho 10,12 a za 

Šmidkeho 2.   

     Odpoveď: Ďakujeme za upozornenie, vpuste dáme vyčistiť. 

P. Sapáček: Na autobusových zastávkach sa namaľovali žlté čiary - zákaz 

státia. Prečo autobusy MHD parkujú na  týchto miestach napr. otoč Saratovská, 

otoč Gen. Svobodu, pred Slovenskou Sporiteľňou a.s. na Gen. Svobodu stoja 

medzi 11 - 13 hod.   

     Odpoveď: Autobusy MHD stoja na zastávkach MHD preto, že sú to zastávky 

MHD. Autobusy vyložia ľudí, následne majú zákonom predpísanú prestávku a potom 

pokračujú v jazde. Kde inde by mali autobusy stáť ako na miestach pre nich určené, 

ktorými sú práve zastávky. 

P. Nitschneider: Pred BD na Západnej 12,14,16 parkujú autá na chodníkoch. 

Pýta sa, kedy bude táto ulica dooznačovaná dopravnými značkami a prosí o 

zvýšenie kontroly tejto lokality MsP. V prípade, keď tam stoja vozidlá, cez 

chodník sa nedá vôbec prejsť. 

     Odpoveď: MsP vykonáva hliadkovú činnosť pravidelne na celom území mesta 

nevynímajúc  sídlisko Juh a samozrejme aj ulicu Západná. Priestupky, ktoré zistí 

prejednáva v zmysle zákona č. 372/1990  Zb. Z kapacitných, ale aj technických 

možností, ktoré MsP má, nemôžu hliadky prejednať všetky priestupky na území 



celého nášho mesta a preto by bolo vhodné, keby občania oznamovali priestupky 

proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky aj na tel. číslo 158 (PZ SR). Treba 

ale dodať, že parkovanie na sídlisku Juh ale aj v celom meste je dlhotrvajúci problém 

a preventívne, ale ani represívne konanie MsP podstatu tohto problému nevyrieši. V 

súčasnosti (v auguste) doriešujeme s poslancami MČ Juh umiestnenie jednotlivých 

parkovacích boxov. Po doriešení budú parkovacie miesta vyznačené - 

predpokladaný termín - september 2016.          

P. Nitschneider: Sa pýta kedy sa opravia prvky na detskom ihrisku na Západnej 

18.   

     Odpoveď: Zaradíme do poradovníka prác, termín opráv koniec septembra. 

P. Nitschneider: Žiada opravu poškodenej strechy prístrešku na smetné 

nádoby pri BD Západná 8.   

     Odpoveď: Po upresnení od p. predsedu MČ sa jedná o problém zatápania 

vnútorných priestorov stanovišťa smetných nádob. Uvedený problém sa pokúsi 

mesto vyriešiť stavebnou úpravou /odvodnením/ daného stanovišťa. 

P. Nitschneider: Žiada vyčistenie rigolov, orezanie zelene pri chodníku od MŠ 

Šmidkeho smerom do parku Pod Juhom.   

     Odpoveď: Vykonáme obhliadku a následne dáme rigol vyčistiť. Orez na danej 

lokalite bude zrealizovaný do konca mesiaca - august 2016. 

      

     Bod číslo 5 - Nové požiadavky občanov a poslancov 

     Poslanec Žák: oceľová plošina na schodoch pri Južanke, za nakladacím 
priestorom BILLA je kompletne uvoľnená. 
     Poslanec Žák: vystriekať a odstrániť rastúcu burinu na zastávke pri cintoríne v 
smere do mesta. 
     Poslanec Žák: opakovane žiada o dodatočné vyznačenie parkovania na 
Západnej ulici. 
     Poslanec Gabriel: sa pýta, kedy sa uskutoční výmena železnej hojdačky, 
nebezpečnej pre deti, ktorá sa nachádza na ihrisku pri Slamenom hostinci v hornej 
časti za novú, bezpečnejšiu. 
     Poslanec Gabriel: žiada informáciu, kedy bude osadených 5 prvkov (preliezok) 
na ihrisku medzi ul. J. Halašu a Novomeského, presne medzi domami J. Halašu 7 a 
9. 
     Poslanec Gabriel: chce vedieť termín opravy reťazovej hojdačky, ktorá je 
odtrhnutá a obmotaná okolo kovovej konštrukcie na ihrisku medzi nepárnou stranou 
Novomeského a ZŠ Novomeského. 
     Poslanec Filo: opätovne predkladá požiadavku občanov, ktorí žiadajú zrezanie 
obrubníkov parkoviska na priesečníku ulíc M. Bela a Lavičková - opakovaná 
požiadavka z februára 2015 
     P. Mendel: Kedy sa uskutoční renovácia lavičiek pred Gen. Svobodu 9? 



     P. Mendel: Sa pýta, kedy bude MHSL konať vo veci pokosenia plochy Pod 
Juhom p.č. 2264/53, 54, 2264/5 k.ú. Trenčín - požiadavka č. 152 zo dňa 1.8.2016 
     P. Mendel: na Šmidkeho 3 boli orezané kríky, ktoré podrástli a je treba opätovne 
ich upraviť - je možné nahradiť ich zeleňou menej náročnou na údržbu? 
     P. Mendel: sa pýta, koľko mačiek bolo vykastrovaných za roky 2015 a 2016 - 
požiadavka č. 153 zo dňa 1.8.2016 
     P. Buryová: žiada odstrániť, alebo orezať náletové dreviny a orezať živý plot v 
parku nad Južankou, pri škôlke na Šafárikovej ulici. 
     P. Buryová: počas pracovných dní chodí linka č. 11 o 5 min. celá hodina, počas 
víkendov o celej hodine. Nedajú sa časy odchodov zosúladiť? 
     P. Buryová: sa pýta,prečo počas víkendov nechodí žiadny spoj z Juhu I do 
mestskej časti Západ. 
     P. Sapáček: v minulej zápisnici bola chyba, v položke č. 155 mala byť ulica 
Šafárikova, nie Šmidkeho. Prosí o vyčistenie vpustí. 
     P. Ďurech: Prosí o výmenu piesku na pieskoviskách vo vnútrobloku Bazovského-
Šafárikova. Toto ihrisko potrebuje riadnu údržbu. Apeluje, aby sa mu venovalo viac 
pozornosti. 
     P. Ďurech: Dáva do pozornosti možnosť, umiestňovať na ihriská nielen herné 
prvky pre deti, ale aj cvičebné stroje pre dospelých. 
     P. Vašek: Prosí o opravu chodníka pred domami M. Bela 30-32. Okolité cesty boli 
opravené, ale táto nie.  
     P. Fazekaš: Prosí o nastriekanie zvislého značenia pred vchod Šmidkeho 3 - 
zákaz státia. Autá stoja PRIAMO pred dverami do BD.  
     P. Sedlačko: Prosí o opravu betónovej plochy pri zadnom vchode do BD 
Šmidkeho 9 v rámci bežnej údržby. Betón je rozdrobený, keď prší, tvorí sa tam 
súvislá vrstva vody a ľudia nemajú kadiaľ prejsť. 
     P. Kubičková: Opäť žiada o výrub briez v okolí bytového domu Západná 18. 
Breza je jeden z najsilnejších alergénov a nepatrí na sídliská. Najmä tie za zadným 
vchodom značne obmedzujú rodiny s deťmi. Naviac sú niektoré blízko domu a pri 
vetre hlasno narážajú do fasády a ničia ju. 
     P. Kubičková: Opäť apeluje na opravu ihriska za Západnou 18.  
     P. Pisca: Prosí o osadenie dopravnej značky daj prednosť v jazde na Východnej 
ulici. Konkrétne pred domom 25 v smere od Východnej 19-21-22-23. Autá idúce od 
týchto domov nedávajú prednosť v jazde vozidlám na hlavnej ceste, ktorá vedie z 
kopca smerom nadol. Denne sa tam stávajú dopravné kolízie. 
     P. Kováčik: Pred Šmidkeho 4 sú 2 sety schodov. Oboje sú v havarijnom stave. V 
bytovom dome býva veľa starších ľudí a jedna fyzicky postihnutá žena. Prosí o 
opravu týchto schodov. V minulosti sa na nich už stal úraz. Pred Šmidkeho 2 sa 
nedávno schody opravili. Prosí o opravu z bežnej údržby ešte do zimy, aby sa tam 
znova nikomu nič nestalo. 
     P. Papierniková: žiada orezanie kríkov pred domom Halalovka 3371, zasahujú 
do chodníkov. 
     P. Papierniková: žiada aj skontrolovanie vpustí, sú zanesené trávou a hlinou po 
kosení. 
      
     
 Bod číslo 6 – Rôzne, diskusia a záver. 
      
     Na záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť. 
      



Nasledujúce zasadnutie by sa malo konať 3. októbra 2016 v KS Juh. 
 
     Zapísala: Lenka Vojtasová 
     V Trenčíne dňa 8.9.2016 
 
 
        Patrik Žák, B.S.B.A. 
        predseda VMČ JUH 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


