
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
1.2.2016 v Kultúrnom Centre JUH Trenčín 

 

Prítomní poslanci:  
Mgr. Ján Forgáč 

Bc. Eduard Filo 

MBA Peter Hošták, PhD. 
Mgr. Ján Vojtek 

Patrik Žák, B.S.B.A 

Neprítomní poslanci:  
Lukáš Ronec – ospravedlnený 
Dominik Gabriel – ospravedlnený  

 
Hostia: 

Mgr. Peter Sedláček – MsP 

 
Program VMČ Juh: 
1. Otvorenie 
2. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov 
3. Nové požiadavky  
4. Rôzne   
5. Záver 
 
Na úvod predseda VMČ Patrik Žák privítal všetkých prítomných a hostí, oboznámil ich 
s programom zasadnutia, oznámil občanom informáciu o odstúpení garantky pani Dane 
Kušnierovej z miesta garanta VMČ Juh. Poďakoval jej za predošlú prácu a otvoril zasadnutie 
výboru. 
 
V úvode navrhol viceprimátor Forgáč nový bod zasadnutia. 
 
Hlasovanie o zaradení bodu do zasadnutia. 
 ZA   - 5, Mgr. Ján Forgáč, Bc. Eduard Filo, MBA Peter Hošták, PhD., Mgr. Ján 
Vojtek, Patrik Žák, B.S.B.A. 
 PROTI   - 0 
 ZDRŽAL SA   - 0 

 
Bod číslo 2 – Ľavého odbočenia z ul. Východná, spoločnosť Mint, s.r.o. 
 
Viceprimátor  Forgáč predložil materiál MsÚ Trenčín na prerokovanie poslancom VMČ Juh. 
Spoločnosť Mint, s.r.o. má záujem vybudovať ľavé odbočenie na začiatku ulice Východná, smerom 
z Gen. Svobodu. Nižšie je priložený geometrický výkres. Po schválení tohto bodu VMČ Juh pôjde 
tento materiál aj do finančnej a majetkovej komisie. 
 
Hlasovanie o uznesení “VMČ Juh súhlasí s investičným návrhom investora s podmienkou, že 
ak táto výstavba vyvolá akékoľvek vynútené investície a to najmä zriadiť body verejného 
osvetlenia a priechodu pre chodcov, bude tieto investičné náklady hradiť investor.” 
 
 ZA   - 5 Mgr. Ján Forgáč, Bc. Eduard Filo, MBA Peter Hošták, PhD., Mgr. Ján 
     Vojtek, Patrik Žák, B.S.B.A. 
 PROTI   - 0 
 ZDRŽAL SA   - 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bod číslo 3 – Odpovede na požadavky občanov a poslancov 

Predseda oboznámil prítomných s odpoveďami MsÚ na predošlé požiadavky. Odpovede sú na 
konci tejto zápisnice. 
 
Pripomienky VMČ Juh k odpovediam z 4.1.2016. 
 Viceprimátor Forgáč doplnil informáciu o verejnom osvetlení v oblasti ulice L. Novomeského. 
K niekoľkým výpadkom VO dochádza z dôvodu skratu na vedení v zemi. MHSL (správca VO) 
zabezpečuje zariadenie na vyhľadávanie týchto skratov. Poslanec Vojtek poznamenal, že pri 
testovaní lampy VO cez deň nesvieti lampa pred domom Novom. 9. 
 Poslanec Hošták a Žák upozornili, že chodník, ktorý treba skontrolovať na ul. Gen Svobodu 
od kruhového objazdu pod Juhom až po Mateja Bela treba skontrolovať až po Gen. Svobodu otoč. 
Je to chodník zo zámkovej dlažby, ktorá na niekoľkých miestach sadla a je potrebné ju rozobrať, 
vypodložiť a znova poskladať. 
 Viceprimátor Forgáč poznamenal, že odpoveď ohľadom výrubu 2 líp v križovatke slepej ulice 
Západná 8 nebola adekvátna skutočnosti a bude sa týmto výrubom osobne zaoberať na MsÚ. 
Ďaľej informoval, že obhorený strom pred Západnou 9 je spílený. 
 Ďaľej informoval o možnostiach stroja na opravu výtlkov vo vlastníctve mesta. Poslanec 
Vojtek sa v minulosti pýtal, či je možné týmto strojom opravovať aj povrch z asfaltobetónu/betónu. 
Poslanec Forgáč odpovedal, že to možné je, ale len zarezaním väčšej plochy betónu.  
 Ďaľej informoval o dopravnej zmene v križovatke M. Bela - Gen. Svobodu pri SLSP. Nové 
značenie na zlepšenie výhľadu z M. Bela je čiastočne dokončené a úplne dokončené by malo byť v 
mesiaci január. Konkrétne je to posunutie začiatku parkovacích miest v smere z mesta k otoču. 
Informoval VMČ o rozdiele v cene nového plánovaného kontajnerového státia na M. Bela. Rozdiel 
v cene medzi bežným kontajnerovým státiim a polopodzemným riešením je cca 6,000€. Výhody 
polopodzemných kontajnerov sú menej časté vyvážanie odpadu, pretože nádoby sú 2 -4 krát 
väčšie ako bežné. Šetríme miestom a vývoz tohto kontajnera je mierne lacnejší ako bežných 
kontajnerov. V prípade, ak sa bude vytvárať viac podobných kontajnerov, tak cena vývozu bude 
ďaľej klesať. 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
Bod číslo 4 – Nové požiadavky 

 
 Poslanec Vojtek upozornil na nefunkčnú lampu pred domom L. Novomeského 9. 
 
 Pani Búryová, ktorá organizuje seniorov najmä zo sídliska Juh upozorňuje na spôsob 
prerozdelovania dotácie mesta Trenčín na počet členov jej klubu v porovnaní s minulosťou a s 
inými klubmi. Napriek zvýšeniu počtu jej členov bola finančná čiastka z mesta neúmerne nižšia ako 
by bolo logické. Viceprimátor Forgáč sa vyjadril, že sa touto skutočnosťou bude zaoberať. 
 Pani Búryová chce požiadať mesto a poslancov o poskytnutie väčších priestorov v 
Kultúrnom Centre na Juhu pre stretnutia, ktoré každé 2 týždne organizuje pre dôchodcov. Zvýšil sa 
jej počet občanov, ktorí majú záujem sa stretávať, a preto je problematické sa do stávajúcich 
priestorov na 2 poschodí vôjsť. Naviac sú tieto priestoy na poschodí a preto je to obmedzujúce pre 
starších ľudí s pohybovím obmedzenín, alebo ochorením. Navrhuje využitie tzv. zrkadlovej sáli na 
prízemí Kultúrneho Centra, alebo veľkej zasadačky, rovnako na prízemí. Viceprimátor Forgáč 
navrhol spoluprácu so ZŠ Východná. 
 Chcela by vedieť či mesto zakúpilo mobilné pódium a či by sa mohli zapojiť so seniormi k 
pripravovanej oslave “Dní Juhu”. Poslanci Forgáč a Hošták odpovedali, že pódium mesto zakúpilo  
a spolupráca seniorov je veľmi vítaná. 
 Ďalej sa pani informovala o stave investičných akcií a to najmä o pokračovaní úpravy 
parkovacích plôch pri vstupe do športového areálu pri ZŠ Novomeského a pri plote MŠ Šafáriková. 
Poslanec Hošták a Žák jej odpovedali, že parkovanie pri MŠ je v pláne tento rok vybudovať a 
státie pri športovisku je v dlhodobejšom pláne. 
 Pani znova pripomína chodník za Šafárikovou 12-20, ktorý je poškodený. 
  
 Pán Piffl z Mateja Bela navrhol niekoľko vecí. 
 Opäť navrhuje aby Stavebný Úrad vyzval majiteľov garážii pred M. Bela 22 aby dodržiavali 
stavebný zákon a riadne zabezpečili strechy garáží a to najmä inštaláciou zábradlia. Po strechách 
sa pohybujú deti a môže ľahko prepadnúť. 
 Navrhuje vykonať obhliadku drevín vo vnútrobloku Halalovka - M. Bela. Vyrezať suché 
dreviny, oporné stojky a zasadiť náhradnú výsadbu. 
 Z križovatky M. Bela 53 x Gen. Svobodu pri Kebabizni je zlý výhľad pre vodičov stojacich v 
kopci a dávajúcich prednosť vozidlám z otoču Gen. Svobodu. 
 Opäť prosí VMČ Juh o osvetlenie vnútrobloku párne čísla M. Bela za KcA. 
 Upozorňuje na praskliny v opravenej komunikacii smerom k zadnému vchodu do zdravotného 
strediska na Halalovke. Táto komunikácia je nad schodami do ZŠ Východná, pri kontajneroch. 
 Navrhuje, aby sa jesenné opadané lístie zberalo až po opadnutí všetkých stromov. Na 
požiadavku reagoval poslanec Žák, že tento rok sa zber lístia konal po prvýkrát a to pri poslednom 
kosení. Počkať na všetky stromy je problematické. Viceprimátor Forgáč doplnil, že tento rok mesto 
plánuje kúpiť upratovacie vozidlo, ktoré bude slúžiť aj na odpratávanie lístia. Naviac bude nová 
súťaž na kosenie s podmienkami, že pri poslednom kosení bude spoločnosť zberať lístie z trávnika 
a do určitej vzdialenosti aj z priľahlého chodníka. 
 
 Pani Spáčilová upozorňuje na sieťový rozpad chodníka pred M. Bela 18. Tento chodník je vo 
svahu a stalo sa tu už niekoľko úrazov. 
 Pani chce požiadať o pomoc mesta s umiestnenou vysielacou stanicou mobilných operátorov 
na streche protiľahlého domu, ktorý je posadený nižšie ako jej dom a teda sú tieto vysielače v 
rovnakej výške ako 5, 6 a 7 poschodie domu M. Bela 18. Podobný prípad bol aj v Bratislave, kde 
po prešetrení boli tieto vysielače presunuté. 
 Dáva do pozornosti chodník, ktorý vedie ku lekárni pri Zdravotnom stredisku. V strede tohto 
chodníka vedúceho ku garážam M. Bela a schodom do ZŠ Východná je niekoľko metrov dlhý úsek, 
v ktorom po daždi ešte niekoľko dní stojí súvislá vrstva vody a znemožňuje prístup občanov cez 
tento chodník. 
 
 Pani Muráriková chce požiadať mesto o vykonanie deratizácie v okolí domu Jána Halašu 20. 
Najmä v okolí nádob na komunálny odpad. V tejto lokalite je veľký výskyt potkanov. 



 Prosí o častejšie návštevy MsP križovatky J. Halašu x L. Novomeského. Niektoré dni je 
spôsob akým parkujú ľudia neúnosný a veľmi nebezpečný najmä pre deti, ktoré tadiaľ ráno chodia 
po tme do školy. Parkovanie priamo v križovatke v troch radoch je tu úplne “normálne”. 
 
 Pán Matys sa chce informovať, či ako predseda spoločenstva vlastníkov bytov má povinnosť 
zabezpečovať riadny prejazd vozidiel záchranných zložiek (hasiči, sanitka, polícia) k objektu 
bytového domu. V dome im horelo, prišli požiarnici, ktorí sa nevedeli úplne dostať k objektu a 
vznikla debata, či je on za to zodpovedný. Viceprimátor Forgáč odpovedal, že nie, určite nie je za 
prístup záchranných zložiek zodpovedný. 
 Pri dome Západná 8 je niekoľko prasklín, prosí o ich obhliadnutie a vyreklamovanie. 
 Ďakuje za opravenie státia pre smetné nádoby, ale teraz nemajú na streche odkvapy a voda 
steká po obvode na ľudí a do priestoru pod strechou. 
 
 Pán Krušpán chcel vyjasniť, že na zasadnutí v 12.2015 nežiadal o dodanie harmonogramu 
osadenia odpadových nádob a na kovy, ale sa len spýtal, či sa takéto niečo plánuje. 
 
 Pán Mendel odovzdal poslancom písomné pripomienky, ktoré sú na konci tejto zápisnice v 
prílohách. 
 Prvá otázka je ohľadom orezu drevín na ulici Šmidkeho 3. 
 Druhá je ohľadne prístupovej cesty/chodníka zo zadu OC Južanka, ktoré je dlhodobo 
využívané na zásobovanie, ale zdá sa, že v rozpore s cestným zákonom. Z tohto bodu vyplynulo, 
že na ďaľšie zasadnutie VMČ Juh prizveme riaditeľa OC Južanka. 
 Tretia téma je venovaná zle pochopenej požiadavke o umiestnenie dopravného zrkadla na 
križovatke ulíc Gen. Svobodu a Vansova. Viceprimátor Forgáč uznal nepochopenie požiadavky a 
informoval pána Mendela o nájdení riešenia a budúcom osadení tohto zrkadla. 
 Štvrtá téma je zjednosmernenie cesty pred domami Gen. Svobodu 3-13 k čomu bola 
doložená na MsÚ v minulosti aj petícia. Pán Mendel chce vedieť, či sa táto investičná akcia plánuje 
na rok 2016. Prítomní poslanci ho oboznámili s ich zámerom túto jednosmerku vytvoriť. 
 
  Poslanec Hošták žiada a prosí MsÚ o zoznam zásobníka investičných akcii a zoznam 
plánovaných opráv komunikácii na Juhu. Chcel by odhad, ktoré z nich sa budú vykonávať v prvej 
polke roka a ktoré v druhej. 
 Ďaľej upozorňuje, že chodník pod kostolom na Východnej ulici zatápa keď prší. 
 
 
 

Na záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
 Zapísal Patrik Žák 
 V Trenčíne 1.2.2016 

  
         Patrik Žák, B.S.B.A 
         predseda VMČ Juh 
 
 
  



Prílohy zápisnice: 
 

Odpovede na požiadavky z VMČ Juh 4.1.2016 

 
Poslanec Žák žiada spevniť rozjazdené okolie MK pred Halalovkou 37. Odpoveď ÚDopr: Nakoľko 
sa jedná o rozšírenie jestvujúcej komunikácie, ktorá vzhľadom na terajšie nároky nepostačuje 
zabezpečeniu dopravnej obslužnosti,  zaraďujeme túto požiadavku do plánu investičných akcií.   
 
- opraviť chodníček okolo trafostanice pri križovatke Novomeského a Šmidkeho.Odpoveď ÚDopr: 
Požiadavku zaraďujeme do poradovníka opráv miestnych komunikácií. 
 
-  požaduje informáciu o posypových materiáloch, ktoré sú používané pri zimnej údržbe - kedy je 
použitá soľ a kedy štrk a či by nemohla byť používaná jemnejšia drť aspoň na chodníkoch. 
Odpoveď ÚDopr: Pri zimnej údržbe miestnych komunikácií (MK) v Trenčíne sa používa inertný 
materiál pozostávajúci z kameniva frakcie 4/8, ďalej chemický materiál pozostávajúci z cestnej soli 
(chlorid sodný) a zmiešaný materiál pozostávajúci z cestnej soli a z kameniva v pomere 1 : 6. Na 
MK sa používa ako posypový materiál zmiešaný materiál. V centre mesta a na chodníkoch pri 
autobusových zastávkach sa používa ako posypový materiál iba chemický posyp. Na MK pre 
motorovú dopravu zaradených v 1. poradí dôležitosti sa vykonáva posyp chemickým materiálom, 
zmiešaným materiálom, resp. inertným materiálom, v prípade poľadovice chemickou cestou. Na 
MK pre motorovú dopravu zaradených v 2. a 3. poradí dôležitosti sa vykonáva posyp len 
výnimočne - v prípadoch mrznúceho dažďa a poľadovice. Na MK určených pre nemotorovú 
dopravu sa vykonáva posyp chemickým a zmiešaným materiálom. Uvedená problematika je 
podrobne vysvetlená v Zimnom operačnom pláne - dokumente, ktorý je zverejnený na web stránke 
mesta Trenčín, je možné ho nájsť v sekcii : Občan - Doprava. Na posyp chodníkov sa momentálne 
používa rovnaká frakcia kameniva, ako na cestu pre motorové vozidlá. Menšia frakcia inertného 
posypového materiálu sa nepoužíva z dôvodov tvorenia zmrazkov. Zmrazky vznikajú tak, že 
drobnejšia frakcia materiálu spolu s prachom príjma vlhkosť napríklad z ovdušia. Pri nízkych 
teplotách následne vznikajú zamrznuté váčšie kusy, ktoré sú nepoužiteľné v rozmetacích 
mechanizmoch posypových aut. Samozrejme je možné do budúcnosti zabezpečiť posyp chodníkov 
menšou frakciou, bolo by však potrebné pred zimnou sezónou zvlášť nakúpiť tento materiál a 
takisto techniku pre posyp chodníkov touto menšou frakciou. 
 
- opraviť rozbitý chodník za J. Halašu č.16.Odpoveď ÚDopr: Požiadavku zaraďujeme do 
poradovníka opráv miestnych komunikácií. 
 
- vyčistiť chodník popri plote MŠ Halašu (zozadu Šmidkeho č. 18)Odpoveď ÚDopr: Požiadavku 
zaraďujeme do poradovníka opráv miestnych komunikácií. 
 
Poslanec Vojtek žiada vysvetliť situáciu ohľadom výpadku verejného osvetlenia na Novomeského 
ulici. Prečo to trvalo 3 dni, aký je systém pohotovosti pri nahlasovaní porúch a ako to celé funguje. 
Odpoveď MHSL: MHSL má v správe VO od apríla 2015. Systém je nastavený tak, že na stĺpoch 
VO sa zmenilo tel. č. nahlasovania porúch. Telefonáty preberajú dispečeri na krytej plavárni, ktorý  
v náväznosti na závažnosti porúch kontaktujú pracovníka MHSL telefonicky a mailovo. Pracovníci 
MHSL držia pohotovosť a v prípade závažného výpadku VO ( výpadok rozvádzača VO na celom 
úseku a pod) vyrážajú do terénu a snažia sa poruchu odstrániť. V niektorých prípadoch však nie je 
možné okamžite a presne identifikovať typ poruchy (skrat v podzemnom vedení a pod.) Preto sa 
môže stať, že odstránenie poruchy trvá o niečo dlhšie, alebo sa porucha môže zopakovať. 
 
Pán Sapáček poukázal na chodník na Šafárikovej od č.12 po č.20, ktorý je plný bublín a bolo by 
potrebné ho sfrézovať. Odpoveď ÚDopr: Požiadavku zaraďujeme do poradovníka opráv 
miestnych komunikácií. 
 
- žiada o spevnenie trávnatej plochy medzi trafostanicou a Šafárikovou č.1 Odpoveď ÚDopr: 
Predpokladáme, že sa jedná o zabezpečenie nových parkovacích miest na mieste, kde sa dnes 
nachádza zeleň, medzi vchodom Šafárikova 1  a trafostanicou vybudovanou za týmto vchodom s 
príjazdom z ulice Liptovskej. Dňa 14.1.2016 prebehla pracovná porada so zástupcom Trenčianskej 
parkovacej spoločnosti a projektantami, ktorí zabezpečujú projekt nových budúcich parkovacích 
miest v dotknutých lokalitách mesta Trenčín. V projekte pre ulicu Šafárikovu je medzi domom 
Šafárikova 1 a trafostanicou navrhnutých do budúcnosti a v projekte už zakreslených  7 nových 



parkovacích miest. Komisia ŽPDIa UP, ktorá zasadala taktiež 14.1.2016 bola s požiadavkou VMČ 
JUH a jej riešením oboznámená a zobrala ju bez pripomienok na vedomie.    
 
- kritizuje umiestnenie kontajnerov na odpad a šatstvo na Šafárikovej ul.. Síce kontajner na šatstvo 
bol kúsok premiestnený, ale jeho presun nesplnil účel. Odpoveď ÚSaŽP: Útvar dopravy opätovne 
preveril požiadavku občana a navrhol  premiestniť nádobu na šatstvo o 1 meter viac do zelenej 
plochy nad garážami, čím sa zvýši viditeľnosť na min. 35 metrov, čo je z dopravného hľadiska 
dostačujúce. Spoločnosť, ktorej nádoba patrí, nemá problém nádobu premiestniť. Pokiaľ občan 
nemá námietky proti tomuto návrhu, spoločnosť, ktorej nádoba patrí, zabezpečí presun. 
 
Poslanec Hošták žiada o informáciu týkajúcu sa opravy chodníka zo zámkovej dlažby od 
kruhového objazdu pod Juhom až po ul. M. Bela. Tento chodník treba obhliadnuť a do budúceho 
VMČ Juh dať stanovisko, ktoré úseky budú opravené. Odpoveď ÚDopr: Na uvedenom mieste 
bola vykonaná tvaromiestna obhliadka. Chodník je na niektorých miestach nerovný z dôvodu 
poklesu zámkovej dlažby, žiadna porucha však nie je havarijná. Opravu plánujeme vykonať v 
jarných mesiacoch pri vhodných klimatických podmienkach.  
 
Poslanec Forgáč žiada o projekt nového dopravného značenia na Západnej ul. formou súboru 
PDF. Materiál  zaslaný mailom dňa 8.1.2016. 
 
- k budúcemu zasadnutiu VMČ JUH prisľúbil informáciu ohľadom pripravovaných projektov TPS. 
Odpoveď viceprimátora: V danej záležitosti boli 18.1 p. viceprimátorovi odovzdané požadované 
informácie a projekty. 
 
Pán Nitschneider poukázal na nedovolené parkovanie automobilu značky  VOLVO na chodníku 
pred Západnou č. 14. Odpoveď MsP: Hliadka MsP vykonala na adrese Západná 14. opakovanú 
kontrolu a vozidlo Volvo sa na mieste nenachádzalo. MsP bude v rámci svojich možností naďalej 
vykonávať hliadkovú činnosť v uvedenej lokalite a zistené priestupky bude prejednávať v zmysle 
zákona č. 372/1990 Zb. 
 
- žiada o výrub 2 ks lipy pred Západnou č. 8. Odpoveď ÚIS: Je potrebné podať žiadosť o asanáciu 
daných drevín - najlepšie cez SVB s doložením podpisovej listiny s vyjadrením sa občanov daného 
domu k žiadosti, alebo prezenčnej listiny zo schôdze SVB,  do programu ktorej bola daná 
problematika zaradená a na schôdzi prejednaná. 
 
 

  



PODNETY PRE VÝBOR MESTSKEJ ČASTI JUH TRENČÍN od p. Mendela 

Na zasadnutí VMČ JUH 13.4.2015 p. Mendel – zo Šmidkeho č. 3, žiada dokončiť orezy druhej 

strany nad múrikom. 

 Odpoveď na VMČ 4.5.2015 ÚIS: Obhliadka drevín v okolí d.č.3 bola vykonaná za účasti zástupcu 

SVB. Boli vytipované stromy a kry k rezu za účelom odstránenia náletových drevín, preriedenia a 

zmladenia krovitých porastov, mierneho zdvihnutia korún ihličnatých stromov. Na výrub bol 

navrhnutý strom rastúci tesne pri opornom múre, ktorý je náletového pôvodu, koreňovou sústavou 

môže poškodiť múr a tiež zasahuje konármi do priestoru chodníka. 

Výsledok: Zrezaná bola len jedna divoko rastúca hruška . 

Otázka č.1: Prečo neboli orezané aj kríky vedľa tejto hrušky? Kedy budú orezané aj tieto kríky 

okolo celej príjazdovej cesty k domu na Šmidkého č.3 po celej jej trase v tvare L a nie len na jej 

časti? Prípadne ich treba nahradiť vhodnejšou zeleňou.  

————————— 

Na zasadnutí VMČ JUH 4.5.2015 som prvý krát upozornil na problém s chodníkom za OC 

Južanka, ktorý je používaný na premávku áut a zásobovanie. Tento chodník je priamo vedľa 

detského ihriska a vznikajú tam nebezpečné situácie detí a vozidiel. (Tento podnet v zápisnici 

z 4.5.2015 chýbal na čo som poukázal na zasadnutí VMČ JUH 1.6.2015 je to už aj v zápisnici). 

Na zasadnutí VMČ JUH 6.7.2015 nebolo k problému žiadne vyjadrenie tak som opätovne žiadal 

o vyjadrenie. Odpoveď  ÚHA na zasadnutí VMČ JUH 7.9.2015: Miestna komunikácia za OD 

Južanka je chodník. Po preskúmaní podkladov z minulosti ( stavebné spisy ) je zrejmé, že 

zásobovanie OD má byť riešené iným spôsobom, od parkoviska zdola, nie po chodníku. Vec bude 

riešená s OD prostredníctvom cestného správneho orgánu, správcu miestnej komunikácie a ODI. 

Ako jediné riešenie sa v súčasnosti javí osadenie uzamykateľnej zábrany. 

Na zasadnutí VMČ JUH 7.9.2015 som žiadal na chodník za OC Južanka osadenie dopravnej 

zábrany a vyznačenie, že sa jedná o chodník. Na zasadnutí som bol uistený aj p. poslancom 

Forgáčom že tam bude umiestnená zábrana o ktorej už jednajú a má sa už len odsúhlasiť jej 

konkrétny tvar ako bude vyzerať. 

Odpoveď  ÚHA na zasadnutí VMČ JUH 5.10.2015: Útvar hlavného architekta navrhol doplniť 

dopravne značenie na chodník za OC Južanka, po odsúhlasení dopravným inšpektorátom bude 

dané dopravne značenie osadené. 

Výsledok: Do dnešného dňa 1.2.2016 sa nič neudialo a nie je nainštalovaná ani zábrana ani 

žiadne značenie a naďalej na tomto CHODNÍKU prichádza k nebezpečným stretom automobilov 

často krát aj nákladných s chodcami a aj deťmi z detského ihriska. A ako bonus niekto s autom 

narazilo do lampy verejného osvetlenia ktorá je ohnutá a nefunguje už minimálne 3 mesiace, 

konkrétne ide o lampu pri vchode do časti OC Južanka ako sa vchádza k lekárom (Lampa sa nedá 

lepšie identifikovať nakoľko na nej nefiguruje už žiadne číslo).  

Otázka č.2: Prečo sa doteraz nič z tohto nezrealizovalo? 

Otázka č.3: Kto bude niesť zodpovednosť ak sa tam niekomu niečo stane pri strete automobilu 

s chodcom? 

Otázka č.4: Keď mesto a mestská polícia vie o tomto probléme prečo tam nevykonáva častejšie 

kontroly? 

Otázka č.5: Kedy mesto konečne pristúpi k sľubovaným opatreniam a budú zrealizované opatrenia 

ako mechanická zábrana pre vjazd vozidiel na chodník a označenie chodníka ako pešia zóna? 

Otázka č.6: Kedy bude opravená lampa verejného osvetlenia? 

————————— 

Na zasadnutí VMČ JUH 1.6.2015 som žiadal umiestniť dopravné zrkadlo do križovatky ulíc 

Generála Svobodu 3-12 - Vansova. Pri výjazde z Gen. Svobodu nie je vidieť do kopca na Vansovú 

ulicu. 

Odpoveď z VMČ JUH 6.7.2015: Váš podnet preveríme a v prípade opodstatnenia navrhneme 

dopravné značenie a po schválení Okresným dopravným inšpektorátom ORPZ SR Trenčín, bude 



dopravné značenie doplnené. 

Na zasadnutí VMČ JUH 6.7.2015 Otázka aký je stav tejto požiadavky? 

Odpoveď  ÚHA na zasadnutí VMČ JUH 7.9.2015: ÚHA- Križovatka ul. Gen. Svobodu a T. 

Vansovej bola riešená v r. 2011, z dôvodu nedostatočného rozhľadu v križovatke. Osadenie 

dopravného zrkadla nebolo odsúhlasené dopravným inšpektorátom, na zabezpečenie dostatočného 

rozhľadu v križovatke boli zrušené 3 parkovacie miesta na ul. Gen. Svobodu. Nakoľko zrealizované 

bolo zrušenie 2 parkovacích miest, správca Miestnych komunikácií zabezpečí zrealizovanie 

zrušenia parkovacích miest v súlade s vydaným Určením dopravného značenia z r. 2011. 

Na zasadnutí VMČ JUH 7.9.2015 Som upozornil že odpoveď ktorú som dostal sa netýkala 

križovatky na ktorú som poukazoval ale križovatky hlavnej cesty Gen. Svobodu a T. Vansovej. Ja 

som mal ale na mysli cestu ktorá vedie z parkoviska  priamo pred panelákom Generála Svobodu 3-

12 a vedie na parkovisko pred OC Južanka. Na tomto sme sa zhodli aj s prítomnými poslancami že 

bolo hodnotená iná križovatka ako bola požadovaná ktorá sa nachádza o cca 10 metrov vyššie. 

Bohužiaľ toto moje upozornenie nie je zapísané v zápisnici. 

Otázka č.7: Prečo toto moje upozornenie nebolo zapísané v zápisnici zo zasadnutia VMČ 7.9.2015 

aj keď sme sa na tom s prítomnými poslancami zhodli? 

Otázka č.8: Žiadam preveriť správnu križovatku na ktorej problém stále pretrváva.  

————————— 

Na zasadnutí VMČ JUH 5.10.2015 Som prostredníctvom svojho otca (Nakoľko som sa nemohol 

osobne zasadnutia zúčastniť) žiadal o zjednosmernenie cesty pred bytovkou na gen. Svobodu č. 3-

13 a tým zlegalizovať parkovanie pre autá. 

Odpoveď  ÚHA na zasadnutí VMČ JUH 2.11.2015: Mesto Trenčín mení parkovaciu politiku, z 

tohto dôvodu parkovanie v meste Trenčín bude riešiť Trenčianska parkovcia spoločnosť. Dané 

požiadavky sme preposlali trenčianskej parkovacej spoločnosti.  

Odpoveď od Trenčianskej parkovacej spoločnosti som do dnešného dňa 1.2.2016 žiadnu 

NEDOSTAL. 

Petícia – V rámci tohto problému s parkovaním na tejto ulici bola občanmi tejto ulice spísaná petícia 

na riešenie parkovania na tejto ulici ktorá bola odovzdaná 6.10.2015 na Mestský úrad v Trenčíne. 

Následne som ako osoba určená na styk s orgánom verejnej správy vo veci tejto petície dostal 

odpoveď  od Mesta Trenčín (kópiu odpovede prikladám) z 12.11.2015 v ktorej sa píše: 

Vybudovanie nových parkovacích miest si vyžaduje stavebné úpravy. Mesto Trenčín, útvar dopravy 

navrhne zaradiť do investičných akcií na rok 2016 vybudovanie prepojenia ul. Gen. Svobodu, 

zjednosmernenie danej ulice a vytvorenie nových parkovacích miest. 

Keďže viac informácii som doteraz od nikoho nedostal chcem sa opýtať: 

Otázka č.9: Či je táto požiadavka zaradená v investičných akciách mesta Trenčín na rok 2016 ako 

bolo písané v odpovedi na petíciu? 

Otázka č.10: Či má mesto Trenčín už vyhradené peniaze na túto investičnú akciu? 

Otázka č.11: V akom je stave táto investičná a kedy sa začne s jej realizáciou prípadne kedy bude 

hotová?  

————————— 

Žiadam o konkrétne a presné odpovede na všetkých 11 otázok. Ďakujem 

S pozdravom Miroslav Mendel                                                                                                 

V Trenčíne 1.2.2016 

 

 

 


