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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 2.5.2017 v Kultúrnom stredisku na Juhu 

 
Prítomní poslanci:    Hostia:  
Bc. Eduard Filo    Mgr. Peter Sedláček - MsP 
Mgr. Ján Forgáč    Bc. Eva Hudecová - ÚMM 
Dominik Gabriel    Ján Korienek - ÚIS 
MBA Peter Hošták, PhD.   Ing. Róbert Hartmann - ÚD 
Mgr. Ján Vojtek    Ing. Jozef Plocháň 
     
Neprítomní poslanci: 
Lukáš Ronec - ospravedlnený 
Patrik Žák, B.S.B.A. - ospravedlnený  
 
Prítomná: Lenka Vojtasová – garant VMČ Juh 
 
 
Program VMČ Juh: 
 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálu ÚMM 
3. Parkovacia politika – Horný Juh 
4. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
5. Nové požiadavky poslancov a občanov 
6. Rôzne, diskusia a záver 

 
Na úvod predseda VMČ Bc. Eduard Filo privítal všetkých prítomných 

a hostí a otvoril zasadnutie výboru, informoval o programe a skonštatoval, že 
výbor je uznášaniaschopný. 

 
Hlasovanie o znení programu 

 
 
ZA                         – 5, Mgr. Ján Forgáč, Bc. Eduard Filo, Dominik Gabriel, 

MBA Peter Hošták, PhD., Mgr. Ján Vojtek                                                      
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 
 
 
 
Bod číslo 2 – Prerokovanie materiálu ÚMM 
 
         Bc. Eva Hudecová z Útvaru majetku mesta predložila žiadosť  
o vyjadrenie k výpožičke pozemku v k.ú. Trenčín, časť C-KN parc.č. 2193/1 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 780 m2 pre Lidl Slovenská republika, 
v.o.s., za účelom realizácie projektu „Detské ihrisko Žihadielko“, na dobu odo dňa 
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účinnosti Rámcovej zmluvy o obstaraní diela uzatvorenej medzi Mestom Trenčín 
a spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s.  po dobu realizácie projektu. 
Ide o pozemok nachádzajúci sa v parku na Juhu, vo výmere 780 m2 je zahrnutá 
výmera pozemku pod detským ihriskom a obslužná plocha počas jeho výstavby. 
 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 
  

ZA                         – 5, Mgr. Ján Forgáč, Bc. Eduard Filo, Dominik Gabriel, 
MBA Peter Hošták, PhD., Mgr. Ján Vojtek                                                      

PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 
 

Druhou bola žiadosť spoločnosti UNILUX o zmenu nájomcu pozemku 

nachádzajúceho sa v k.ú. Trenčín časť C-KN parc.č. 2337/49 o výmere 4 m2 a to zo 

spoločnosti UNILUX s.r.o. na spoločnosť RockMeat s.r.o. 

Ide o pozemok pod novinovým stánkom na Ul. Halalovka. Z dôvodu zmeny 

vlastníka novinového stánku pôvodný nájomca požiadal o ukončenie nájomnej 

zmluvy a zároveň nový vlastník požiadal o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy. 

Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar hlavného 

architekta Mesta Trenčín a Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne odporučil  prenájom 

pozemku pre nového vlastníka RockMeat s.r.o.. 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 
 

ZA                         – 5, Mgr. Ján Forgáč, Bc. Eduard Filo, Dominik Gabriel, 
MBA Peter Hošták, PhD., Mgr. Ján Vojtek                                                      

PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 

Tretím predloženým materiálom bola žiadosť  Bc. Milana Barteka a Ing. Soni 

Vavríkovej o odkúpenie pozemkov v k.ú. Trenčín a to : 

- C-KN parc.č. 2180/537 o výmere 16 m2 a C-KN parc.č. 2180/538 o výmere 30 
m2 pre Bc. Milana Barteka 

- C-KN parc.č. 2180/536 o výmere 5 m2 a C-KN parc.č. 2180/535 o výmere 46 
m2 pre Ing. Soňu Vavríkovú 

- C-KN parc.č.  2180/423 o výmere 71 m2 do podielového spoluvlastníctva 
žiadateľov, každému v podiele ½-ica 
Účelom predaja je zlepšenie a zabezpečenie prístupu k nehnuteľnostiam vo 

vlastníctve žiadateľov a scelenie pozemkov. 

Ide o pozemky nachádzajúce sa na sídlisku Juh v spojnici ulíc Saratovská 

a Partizánska. 
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Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar hlavného 
architekta Mesta Trenčín a Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne dňa 12.4.2017 odporučili 
odpredaj pozemkov v zmysle žiadosti. 

 
Hlasovanie o predloženom materiáli: 
 
ZA                         – 5, Mgr. Ján Forgáč, Bc. Eduard Filo, Dominik Gabriel, 

MBA Peter Hošták, PhD., Mgr. Ján Vojtek                                                      
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 
 

 Bod číslo 3 – Parkovacia politika – Horný Juh 

 Zasadnutia sa zúčastnili vedúci Útvaru dopravy Ing. Róbert Hartmann, Ján 
Korienek z Útvaru interných služieb a projektant Ing. Jozef Plocháň, ktorí prišli 
informovať o príprave parkovacej politiky na Hornom Juhu.  
 Ing. Hartmann informoval, že v noci zo 6.4.2017 na 7.4.2017 sa uskutočnilo  
sčítanie áut v oblasti Horný Juh. Výsledok: 1596 osobných áut, 32 dodávok a 194 áut 
v súkr. garážach. Po prepočte bolo zistené, že chýba 294 miest.  

P. Sapáček sa pýtal, v akom štádiu je vytváranie parkovacích miest na 
Šafárikovej ul. J. Korienek odpovedal, že je vydané stavebné povolenie a hľadá sa 
realizátor. 

P. Majcher sa spýtal, kedy bude spustené spoplatnené parkovanie na Juhu. 
Viceprimátor Forgáč odpovedal, že spustenie sa plánuje predbežne na október. 

Predseda VMČ Bc. Filo skonštatoval, že celkovo sa na Juhu plánuje 
vybudovať cca. 500 nových parkovacích miest. 250 na Dolnom a 250 na Hornom 
Juhu. Celková investícia na ich vybudovanie bude cca. 1 mil. Eur. 
 
Bod číslo 4 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 

Poslanec Filo: na základe požiadavky občanov predkladá požiadavku o 
natretie kovových schodov pred vchodom Lavičková 8. 

Odpoveď: Z kapacitných dôvodov MHSL momentálne neuvažuje o nátere 
uvedených schodov. 

Poslanec Filo: prosí o preverenie možnosti osadenia pieskoviska s prekrytím 
do areálu Kultúrneho strediska Juh - detské ihrisko. 

Odpoveď: Preveríme, dáme naceniť a určíme ďalší postup po informovaní p. 
poslanca. 

Poslanec Gabriel: žiada vykonať obhliadku dvoch schodísk na ulici Gen. 
Svobodu otoč. Istá pani upozornila, že schody nie sú vyčistené a údajne tam chýba 
zábradlie (bolo zničené, alebo ukradnuté).  Žiada  o vykonanie obhliadky oboch 
schodísk, ich vyčistenie  a opravu zábradlia tam, kde chýba.  

Odpoveď: Vykonáme obhliadku na prelome mesiacov apríl/máj a zvolíme 
ďalší postup. 

Poslanec Gabriel: žiada o vyčistenie ihriska vnútroblok - Šafárikova, 
Bazovského, Liptovská - od neporiadku, smetí a hlavne všetkého, čo tam zanechali 
po sebe psíčkari, resp. psy. A tiež žiada osadenie zákazu vodenia psov (ak tam ešte 
nie je). 

Odpoveď: Zamestnanci MHSL zrealizovali vyčistenie + osadenie zákazových 
tabúľ vodenia psov+ vyčistenie 3ks pieskovísk na D.I.ul.Bazovského 12.4.20017 (v 
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pláne je doplniť piesok a opraviť poškodené herné prvky) zákazové tabule boli v roku 
2016 osadené. 

Poslanec Gabriel: Žiada z prostriedkov bežnej údržby komunikácií opravu  
časti komunikácie na ul. Mateja Bela pri novom prechode pre chodcov (vyznačená 
časť na obrázku).  Prosí o informáciu, či je možné tento úsek opraviť z bežnej údržby 
a zároveň, kedy by mohlo dôjsť k samotnej realizácií . 

Odpoveď: Vykonáme obhliadku na prelome mesiacov apríl/máj a zvolíme 
ďalší postup. Termín realizácie v súčasnosti nevieme odhadnúť. 

P. Majcher:  žiada urobiť  chodník za zadným vchodom ul. Halalovka 33, 35, 
37, 39. Nachádza sa tam ľuďmi vychodený chodník cez trávu. 

Odpoveď: Mesto Trenčín neplánuje v danej lokalite výstavbu nového 
chodníka. Vychodenie chodníkov neznamená nárok na ich spevnenie/výstavbu. 
Ekvivalentom vychodeného chodníka je chodník zo zámkovej dlažby pod Slameným 
Hostincom vedený okolo modrej bytovky. 

P. Majcher:  je možné zakázať prejazd pred hl. vchodmi Halalovka 33, 35, 37, 
39?  Vodiči si tadiaľ skracujú cestu a bezhlavo jazdia. 

Odpoveď: Prekonzultujeme s dopravným inšpektorátom osadenie značiek 
„prejazd zakázaný“. Osadenie značiek však pravdepodobne situáciu nevyrieši, 
nakoľko prichytiť vodičov pri priestupku je viac menej nemožné. Vhodnejšie by bolo 
zjednosmernenie cesty v smere do kopca, čo by prejazdom zabránilo. Väčšina 
domácich vodičov však (podľa spôsobu parkovania) jazdí práve týmto smerom. 

P. Majcher: žiada pred Halalovkou 39 rozšíriť komunikáciu asi o 50 cm. Je 
viditeľné, o ktoré miesto sa jedná. 

Odpoveď: Komunikácia má šírku 3,5m, čo je postačujúce aj pre prejazd 
nákladných vozidiel. Šírka zodpovedá jazdnému pruhu na rýchlostnej ceste, čo je na 
miestnych komunikáciách nadštandard. 

P. Majcher: upozorňuje, že pred Halalovkou 33 je sadnutý/prevalený kanál, 
priamo pred vchodom. Nedávno ho robili. 

Odpoveď: Spravíme obhliadku a práce budeme reklamovať u správcu 
kanalizácii - t.j. TVK a.s. 

P. Nitschneider: žiada orezať kríky na ul. Gen. Svobodu križovatka so 
Saratovskou, pri Slov. sporiteľni, pri detsk. ihriskách na Západnej ul. - "podkova". 

Odpoveď: Zamestnanci MHSL sa budú uvedenou lokalitou zaoberať v 
mesiaci jún, kedy sú naplánované orezy stromov a krov na sídlisku JUH. 

P. Januška: Halalovka 2388/2,4,6 - Občania podali  petíciu proti výstavbe 
parkoviska pred ich domom. Na základe toho žiadajú, aby mesto zatiaľ stavbu 
pozastavilo. 

Odpoveď: V pondelok 24.4.2017 o 18:00 sa poslanci VMČ a zástupca útvaru 
dopravy stretnú s obyvateľmi daných bytoviek a o situácii budú diskutovať priamo na 
mieste. Na základe požiadaviek sa urobia patričné závery. 

P. Búryová: navrhuje osadiť poslednú plánovanú lavičku nad Južankou pri 
bočnej bráne materskej škôlky v cípe. 

Odpoveď: Posledná plánovaná lavička bola osadená 18.4.2017 tak, ako bolo 
navrhnuté a odsúhlasené poslancami Juh. 

P. Buček: sa pýta, či mesto výhľadovo (2-5 rokov) plánuje spoplatniť, 
obmedziť vstup áut do mesta s prihliadnutím na emisie. 

Odpoveď: Tejto požiadavke v súčasnosti a ani v krátkodobom výhľade 
niekoľkých rokov nie je možné vyhovieť. Centrom mesta prechádza štátna cesta 1. 
triedy I/61 - je to cesta celoštátneho významu určená na tranzit. 

P. Buček: bude záchytné parkovisko ? Ak áno, kde a kedy? 
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Odpoveď: S jedným záchytným parkoviskom sa uvažuje v priestore okružnej 
križovatky pred poľom - je tu pomerne dobrá obsluha MHD. Ďalšie záchytné 
parkovisko je uvažované v Biskupiciach pri novom moste - tu je však potrebné 
doriešiť obsluhu MHD. Tieto parkoviská by sme chceli budovať z fondov EU. Pre ich 
čerpanie je potrebné vypracovať plán udržateľnej mobility - čo je strategický 
dokument umožňujúci čerpanie eurofondov. Rokovali sme i s OC Laugarício, a 
možnosti využiť ich parkovisko ako záchytné - OC sa však tomu bráni. Ako záchytné 
parkoviská môžu slúžiť i parkoviská na Mládežníckej ulici - parkovisko pri krytej 
plavárni ešte nie je skolaudované a parkovisko pri Kolibe zatiaľ nie je napojené na 
cestnú sieť. Práce by mali byť dokončené do konca roka. Taktiež sa zaoberáme 
využitím konca Východnej ulice ako odstavného parkoviska pre autobusy a prípadne 
i pre osobné vozidlá. 

P. Buček: navrhuje vyhotovovať zvukový záznam zo zasadnutí VMČ  a 
zverejňovať ho na webe. 

Odpoveď: Z technického pohľadu to nie je problém. Treba však záznam 
vyhotoviť, skonvertovať ho do prijateľného  formátu (hlavne z kapacitných dôvodov, 
asi do mp3) a následne zavesiť na náš web do príslušnej sekcie. Treba  však ešte 
prihliadnuť na kvalitu záznamu. 

P. Pivoluska: na M. Bela 18 bol zasadený strom na spojov. trubku, ktorá 
smeruje do ďalšieho kanála. V minulosti sa už taký prípad vyskytol, trubka sa 
upchala, nastala havária. Občania žiadajú presadenie stromu. 

Odpoveď: Strom je zasadený v zmysle vydaného rozhodnutia ako náhradná 
výsadba za povolenie výrubu viacerých vzrastlých stromov na danej lokalite. Je 
umiestnený tesne vedľa betónového kanalizačného potrubia a vzhľadom na typ 
stromu – šľachtený kultivar so zapestovanou korunou dosahujúci v dospelosti výšku 
len cca 6m a neveľký koreňový systém neohrozuje funkčnosť potrubia. 

P. Kubičková: prosí MHSL, aby poskytlo farbu a náradie p. Nitschneiderovi 
na opravu ihriska na Západnej ulici. 

Odpoveď: MHSL danému pánovi poskytlo materiál na obnovu D.I. Západná 
(farba, štetce riedidlo, šmirgle) apríl 2017. 

P. Mendel: žiada o zverejnenie zásobníku opráv. 
Odpoveď: zásobník je v prílohe "poradovník opráv MK". 
P. Mendel: žiada o zverejnenie plánu opráv na rok 2017 v poradí podľa 

aktuálnosti. 
Odpoveď: Zásobník nie je zoradený podľa akútnosti. To či je oprava akútna, 

aký technologický postup sa zvolí a pod. sa rieši priamo pri obhliadkach s 
dodávateľom opráv. Žiadny poradovník neexistuje a existovať nebude, takže ho 
nevieme zverejniť. 

P. Mendel: reaguje na odpoveď na otázku č. 61 zo 6.3. 2017 - odstránenie 
múrika na Šmidkeho 3. Pýta sa, prečo sa to teda neriešilo už predtým, keď táto 
požiadavka bola vznesená už 6.6.2016. Pri vedľajších vchodoch boli múriky 
odstránené. 

Odpoveď: Odstránenie múriku sa dostalo do zásobníka opráv útvaru dopravy 
neskôr ako odstránenie múrikov pri vedľajších vchodoch, takže aj bolo zrealizované 
neskôr. Stavebné zásahy sa robia v poradí urgentnosti. Stav múrika nebol v takom 
stave, aby sa jeho asanácia musela vykonať v bezodkladnom čase. 

P. Mendel: na pozemku pod Juhom síce zmizol odpad po bezdomovcoch, ale 
pribudli ďalšie kopy ihličia, kopy pokosenej trávy, rôzny stavebný odpad, vrecia 
s odpadom. 
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Odpoveď: V spolupráci s Mestskou políciou, MHSL a Útvarom interných 
služieb sa preveria uvedené nelegálne skládky. 

P. Mendel: upozorňuje, že na parkovisku pri cintoríne je dlhodobo odstavené 
auto, ktoré zaberá miesto. 

Odpoveď: Jedná sa o vozidlo, ktoré má platnú TK aj EK a na uvedenom 
mieste stojí v súlade so zákonom.  

P. Mendel: taktiež na Východnej ulici je vrak auta, ktorý treba odstrániť. 
Odpoveď: MsP dňa 24.3.2017 zaslala žiadosť o odstránenie vozidla 

správcovi miestnej komunikácie, ktorý v súčasnosti vykonáva všetky potrebné úkony 
smerujúce k odstráneniu uvedeného vraku z  komunikácie. Za UD: O tomto vraku 
vieme. Vozidlo je nepojazdné, a ako také ohrozuje životné prostredie. V blízkej dobe 
bude odtiahnuté zmluvným partnerom. 

P. Mendel: pri vraku auta na Východnej ul. sa nachádzajú zrezané stromy, 
ktoré zasahujú do cesty. Bolo by vhodné ich odstrániť. 

Odpoveď: Odstránené. 
P. Mendel: žiada odstrániť stojan po telef. automate vedľa pohostinstva 

Brooklyn. 
Odpoveď: Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. ako vlastník telefónneho 

automatu bola vyzvaná k odstráneniu stojanu.  
P. Mendel: navrhuje, aby sa stav telef. búdok prekontroloval v rámci celého 

Juhu a nefunkčné, aby boli odstránené. 
Odpoveď: Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. bola vyzvaná ku kontrole 

všetkých telefónnych búdok, ktoré majú umiestnené na pozemkoch Mesta Trenčín a 
zároveň k odstráneniu všetkých nefunkčných búdok.   

P. Mendel: pri chodníku od Brooklynu smerom k Južanke chýba druhá lampa. 
Kedy bude osadená? 

Odpoveď: Chýbajúci stožiar verejného osvetlenia v predmetnej lokalite bude 
osadený do 15.5. 2017. 

P. Mendel: na tom istom chodníku  smerom k Južanke na rohu škôlky sú 
neodvezené zbytky orezaných stromov a kríkov.  

Odpoveď: Zrealizované.  
P. Mendel: oproti vchodu do Brooklynu sa nachádza značka vyhradeného 

parkoviska, avšak chýba označenie, pre koho je miesto vyhradené. 
Odpoveď: Dodatková tabuľa bola odstránená z dôvodu nezaplatenia dane za 

prenájom parkovacieho miesta jeho majiteľom. Odstránenie značky „vyhradené 
parkovisko“ zabezpečíme v dohľadnej dobe. 

P. Mendel: na ul. K. Šmidkeho pri polopodzemných kontajneroch je 
poškodená cesta. Po výkopových prácach bola zasypaná iba štrkom, nie je 
doasfaltovaná. 

Odpoveď: Jedná sa o poruchu plynovodu. Nakoľko do začiatku apríla sa 
nevyrábala asfaltová zmes, porucha bola zaasfaltovaná až v apríli. Pôvodcom 
rozkopávky bola spol. Stavby plus s.r.o. 

P. Krchňavý: má garáž na ul. Východná. Aj pozemok pred garážou je jeho. 
Chcel vedieť, či bude pokutovaný, ak nechá auto zaparkované pred svojou garážou 
na svojom pozemku. Ako bude MsP vedieť, že aj pozemok je súkromný? 

Odpoveď: Vozidlo odstavené na súkromnom pozemku by pokutované nemalo 
byť. MsP disponuje mobilnou aplikáciu, ktorou si vie priamo na mieste overiť 
vlastníctvo pozemku. Súkromný pozemok, ktorý nie je oplotený, by mal byť označený 
cedulkou „súkromný pozemok“. 
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Bod číslo 5 – Nové požiadavky poslancov a občanov 

P. Majcher: obyvatelia ul. Halalovka 33,35,37,39 požadujú, aby za ich domom 
bol vybudovaný chodník. Podľa odpovede ÚIS zo dňa 3.4.2017 je ekvivalentom  
vychodeného chodníka  chodník zo zámkovej dlažby pod Slameným hostincom 
vedený okolo modrej bytovky, čo podľa názoru obyvateľov nie je tak.  

P. Majcher: na odbočke smerom na Východnú ul. sa za prechodom vo 
vzdialenosti  cca. 20 m nachádza hrb, ktorý znepríjemňuje vodičom prejazd. Je 
možné ho sfrézovať? 

P. Majcher: cesta na ul. Gen. Svobodu je v katastrofálnom stave. Neplánuje 
mesto jej celoplošné vyasfaltovanie? 

P. Pivoluska: kto sa zaručí za to, že koreňový systém vysadeného stromu 
naozaj neohrozí potrubie? A ak nastane havária, kto uhradí prípadnú škodu? - 
reakcia na odpoveď na požiadavku č. 80 zo dňa 3.4.2017 

P. Mendel: reaguje na odpoveď na požiadavku č. 83 zo dňa 3.4.2017 ohľadne 
zoradenia zásobníku opráv podľa akútnosti. Ako je možné,že nie sú akcie zoradené 
podľa akútnosti a prečo sa k tomu, či je oprava akútna vyjadruje dodávateľ opráv?  

P. Mendel: na mestskom pozemku pod Juhom neustále pribúda odpad. Kedy 
bude konečne priestor vyčistený? Za posledné obdobie pribudli  biele igelitové vrece 
plné použitého cementu a 3 plné igelitové vrecia odpadu. Nemôže sa na pozemok 
umiestniť tabuľa "Zákaz vynášania odpadu"? Alebo aké iné riešenie Mesto navrhuje, 
aby sa zabránilo vytváraniu skládok na danom pozemku? 

P. Mendel: sa pýta, aká bola odpoveď od spoločnosti Slovak Telekom o 
odstránení nefunkčných telef. búdok na Juhu. Viceprimátor Forgáč: navrhuje, aby 
danú situáciu riešil Útvar právny, ktorý vyzve spoločnosť Slovak Telekom,a.s. k 
okamžitému odstráneniu alebo sfunkčneniu telef. zariadení na celom sídlisku Juh. 

P. Mendel: na požiadavku č. 92 zo dňa 3.4.2017 o odvezení zbytkov orez. 
stromov a kríkov MHSL odpovedalo, že vývoz bol zrealizovaný. V deň konania 
zasadnutia VMČ dňa 2.5.2017 boli kopy orez. stromov a kríkov stále na tom istom 
mieste. 

P. Mendel: prečo nebola odstránená značka "vyhradené parkovisko" už vtedy, 
keď bola odstránená dodatková tabuľa? Je problémom urobiť odstránenie oboch 
častí naraz? - reakcia na odpoveď na požiadavku č. 93 zo dňa 3.4.2017 

P. Mendel: žiada prečistiť kanalizačnú vpusť, ktorá sa nachádza pri dome na 
Šmidkeho 3, hneď vedľa múra, ktorý sa nedávno búral. 

P. Mendel: žiada opravu chodníka za vchodom na ul. Gen. Svobodu 3 
smerom k Južanke. 

P. Sapáček: na viacerých miestach ostali tyče po značkách "vyhradených 
parkovísk". Je možné ich naraz odstrániť na celom Juhu?  

P. Bona: na ul. Kyjevská 5,7 sa za domom nachádza detské ihrisko vo veľmi 
zanedbanom stave. Bude mesto toto ihrisko opravovať, alebo ho zruší? 

P. Bona: sa pýta , koľko parkovacích miest bude vyznačených na pozemku pri 
budove bývalej Jednoty na Kyjevskej ulici. 

P. Bona: sa pýta, kto kontroluje vykonávanie prác ako napr. sadenie stromov, 
zametanie a pod. Pracovníci pri presádzaní stromu, strom vykopali, presadili, 
pôvodnú jamu ale nezakopali. Parkovisko pri bývalej predajni Jednoty na Kyjevskej 
ulici bolo zle pozametané. Komu môže volať v takýchto prípadoch?  

P. Bona: upozornil na zlý stav komunikácie pri otoči dole na ul. Soblahovskej. 
Po rozkopávke bola jama zasypaná iba kameňmi. Bude dané miesto doasfaltované? 
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P. Veselá: obyvatelia M. Bela 6,8 žiadajú vybudovať schodisko pred domom 
dole zo svahu. Pôvodné schodisko je zle schodné a nebezpečné. 

P. Veselá: prosí o ostrihanie kríkov pri chodníku medzi ul. M.Bela 
a Kyjevskou.  

P. Veselá: upozornila na zlý stav mosta nad parkom na Saratovskej ul. 
Kontroluje niekto jeho bezpečnosť? 

P. Piffl: sa pýta, či je možné na ul. M. Bela 18 vybudovať chodník vedľa 
schodov, ktorý bude slúžiť na schádzanie napr. pre mamičky s kočíkmi.  

P. Piffl: žiada o opravu schodov, ktoré vedú  z parkoviska pri Južanke, ako je 
bočný vchod.  

P. Piffl: upozorňuje, že  novo zasadené stromy za Kultúrnym strediskom 
všetky vyschli. 

P. Piffl: žiada uviesť presný termín osádzania stĺpikov na ul. M. Bela - 
opakovaná požiadavka č. 7 zo dňa 9.1.2017 

P. Piffl: žiada o opravu oplotenia okolo športového ihriska za Kultúrnym 
strediskom - M.Bela 10,12. 

Pani Fleming: žiada o opravu chodníka pred domom na ulici Kyjevská 
1,3,5,7. 

P. Kadák: sa pýta, či je možné pozrieť si niekde na internete mapu s 
pripravovanými parkovacími miestami na Juhu. 

P. Kadák: sa pýta, ako sa bude robiť zimná údržba vyznačených 
spoplatnených parkovacích miest. 

 
 
Bod číslo 6 – Rôzne, diskusia, záver 

 
V rámci diskusie p. viceprimátor Forgáč informoval o stretnutí s obyvateľmi 

Halalovky 2,4,6, ktorí podali petíciu proti výstavbe parkoviska pred ich domom. Na 
stretnutí sa našlo alternatívne riešenie parkovania na ul Gen. Svobodu, s ktorým 
súhlasili obe strany. 

P. viceprimátor taktiež informoval zástupcov obyvateľov ul. Saratovská 8, ktorí 
žiadali orezy stromov, že MHSL prisľúbilo tieto orezy vykonať v júni t.r. 

 
 
Na záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť. 

 
 
Nasledujúce zasadnutie  sa bude  konať dňa 5.6.2017 o 17,30 hod. v ZŠ 

Novomeského. 
 
Zapísala: Lenka Vojtasová                                       
V Trenčíne 10. 5. 2017                                          
                                                     
                                                                              Bc. Eduard Filo 
                                                                           predseda VMČ JUH 

 
 

 
 
    


