
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
02.03.2015 v ZŠ Novomeského  na Juhu 

 
 
 
Prítomní poslanci:  
Patrik Žák B.S.B.A., Mgr. Ján Forgáč, MBA Peter Hošták, PhD., Bc. Eduard Filo, Mgr. Ján Vojtek, 
Dominik Gabriel   
 
Neprítomní poslanci:  
Lukáš Ronec –  ospravedlnený 
 
Prítomná: 
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh  
 
Prítomní hostia: 
Ing. Jarmila Maslová – ÚHA, Ing. Ján Kováčik – MsP Juh, Bc. Eva Hudecová - ÚMM a občania podľa 
prezenčnej listiny 
 
Program VMČ Juh: 
 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálu predkladaného ÚMM 
3. Informácia o kanalizácii na Západnej ul. a o pripravovaných inv. akciách na Juhu 
4. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
5. Nové požiadavky poslancov a občanov 
6. Diskusia a záver 

   
Na úvod Patrik Žák B. S. B. A., predseda VMČ Juh, privítal všetkých prítomných a hostí,  
oboznámil ich s programom zasadnutia a otvoril zasadnutie výboru.  
 
Poslanec Hošták požadoval o doplnenie programu o doplnenie zápisnice z februárového zasadnutia, 
ktoré bolo odhlasované a tiež bol po tomto doplnení jednomyseľne schválený program zasadnutia. 
Doplnenie zápisnice bude vyvesené vo výveskách a na webe. 

 
K bodu 2. – prerokovanie materiálu predkladaného ÚMM: 
 
ÚMM žiada o vyjadrenie k žiadosti  Ing. Antona Prna a manž. Renáty k odpredaju časti pozemkov 
v k.ú. Trenčín, časť C-KN parc.č. 3398/2, časť C-KN parc.č. 2175/120 a časť C-KN parc. č. 
2175/121   o celkovej  výmere cca 16 m2, za účelom zarovnania línie pozemku cintorína 
s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. Ide o pozemok medzi oplotením mestského cintorína 
a pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. Pri oplotení  pozemku  žiadateľa by medzi týmito dvoma 
pozemkami vznikol priestor cca 0,8 m široký a 20 m dlhý. Útvar stavebný a životného prostredia 
MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín dňa 12.2.2015 odporučil odpredaj 
pozemku v zmysle žiadosti. VMČ Juh túto žiadosť jednomyseľne odporučil. 
 

K bodu 3. – informácia o kanalizácii na Západnej ulici a o pripravovaných 
investičných akciách na Juhu: 
 
Mgr. Forgáč – informoval o vykonanom  monitoringu prostredníctvom TVK, ktorého výsledky budú 
preverené a na aprílovom zasadnutí bude podaná správa o ďalších postupoch. Odborníci musia 
posúdiť výmenu cestného telesa nosnej časti MK a nakoľko bola neodborne vykonaná celá MK, je 
vymleté  jej podložie a má to vplyv aj na poruchovú kanalizáciu. Celá investičná akcia je 
odhadovaná na cca 120 tis. EUR bez PD. Viceprimátor spoločne s Ing. Prekopom prisľúbili účasť na 
posúdení monitoru. 



Ďalej hovoril o „Zásobníku investičných akcií“, ktoré vypracoval investičný útvar za posledné 2 roky. 
Sú v ňom zahrnuté  projekty, ktorých opravy a rekonštrukcie požadovali občania, VMČ a útvary. 
Mesto 1,5 roka pracovalo na monitore statickej dopravy a bol vykonaný pasport parkovania na 
území mesta. Bude predmetom rokovaní či tento systém bude outsorcingovaný, alebo si ho bude 
mesto spravovať samo. 
Nakoľko sa februárového zasadnutia VMČ Juh viceprimátor nemohol z pracovnej zaneprázdnenosti 
zúčastniť predložil dnes zoznam pripravovaných investičných zámerov na Juhu s predpokladanými 
nákladmi: 
- MK Šafárikova ul. – statická doprava, posunutie chodníka a zriadenie nových parkovacích miest  ( 
Pán poslanec Hošták žiada o nacenenie a uvedenie počtu novovzniknutých miest vo variante zábere 
chodníka a šikmého/kolmého státia a vo verzii bez záberu chodníka a pozdĺžneho státia) 
- ul. Saratovská  - okolo cintorína zrušenie zeleného pásu medzi MK a chodníkom a vybudovanie 
pozdĺžneho parkovania 60 tis 
- ul. Západná – MK a kanalizácia 
- chodník Saratovská – Partizánska, 90 tis.  
- ul. Mateja Bela – prepadávajúca sa MK na M. Bela č. 22, 30 tis. (Pán Piffl navrhol v tejto časti           
vybudovanie chodníka so zábradlím) 
- chodník v parku pod Juhom ( vyšliapaný krížom) 52 tis. 
- otoč na gen. Svobodu + 2 zastávky MHD 194 tis. 
- chodník a priechod pre chodcov pri bytovke Panoráma 4,5 tis. 
- statická doprava Novomeského ul. + križovatka 82 tis. ( podmienené zmenou ÚP) 
- priechody pre chodcov na Juhu rekonštrukcia existujúcich 35 tis. 
- cyklokoridory na Juhu 52 tis. 
- chodník gen. Svobodu od otoču pod Juhom po NS Južanka 51 tis. 
- priechod pre chodcov M. Bela  - Halalovka (horná časť pri polyfunkčnej budove) 2 tis. 
- ZŠ Východná – strecha, okná 110 tis. 
- MŠ Šmidkeho, Šafárikova, Halašu – 0,95 mil. 
- chodníky cintorín 
- MK gen. Svobodu povrch 
- Kyjevská ul. smetné stanovište 
- zvýšenie energetickej efektivity budovy v majetku Mesta Trenčín v správe KC Aktivity 
Prezentovaný materiál bude poskytnutý aj v písomnej podobe.  

 

K bodu č.4 – odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia: 
 

Pán poslanec Hošták – požaduje do Zásobníka investičných akcií na Juhu doplnenie ku každej 
akcii podrobnejší popis. VMČ Juh prijal jednohlasné uznesenie prítomných poslancov: Do budúceho 
zasadnutia VMČ Juh t. j. do 02.03.2015 žiadame MsÚ Trenčín Útvar SŽPDaI o podrobnejší popis 
každej navrhovanej investičnej akcie na Juhu napr. racionál akcie, ekonomickú opodstatnenosť, 
resp. návratnosť, z čoho bolo pri jednotlivých sumách vychádzané – odhad alebo projekt a čo má 
byť z navrhovanej investičnej čiastky hradené. V zásobníku chýbajú projekty potrebných investícií 
na Juhu napr. riešenie statickej dopravy na Juhu, rekonštrukcia KS Aktivity, ZŠ Východná, mnohé 
chodníky a MK. Stanovisko ÚSŽPDaI: Jednotlivé investičné zámery v zásobníku IA  odprezentuje 
osobne zástupca MsÚ.  

Pán Prekop – chce v rámci investícií urgentne riešiť havarijný stav celej Západnej ul., prepadliny 
cesty, statickej dopravy, vypracovať projektovú dokumentáciu a zaradiť do investičného plánu. 
Stanovisko ÚSŽPDaI: Mesto Trenčín vie o stave MK Západná a preverilo všetky možnosti 
a riešenia opravy daného stavu mestskej komunikácie. Prepad vozovky je v takom rozsahu, že sa 
nedotýka kanalizácie, čiže bude postačovať rekonštrukcia samotnej MK. Po vyhodnotení všetkých 
poškodení, ktoré na MK vznikli sa tieto musia najprv zapracovať do projektovej dokumentácie, 
ktorá bude riešiť celkovú rekonštrukciu. V prípade schválenia finančných prostriedkov na MsZ 
(hrubý odhad je 120 000,- EUR) by oprava odhadom mohla prebehnúť v jesenných mesiacoch 
tohto roku, možno o niečo skôr. 



 Pán Ježík – poukázal na to, ako boli obchádzané investičné zámery pri MŠ, ktoré sú zanedbané 

a chátrajúce. Stanovisko ÚSŽPDaI: O jednotlivých investičných akciách rozhodujú svojím 
hlasovaním poslanci MsZ. Za posledné 3 roky sa spravilo dokopy 14 investičných akcií na 
jednotlivých materských škôlkach v Trenčíne. Boli to väčšinou výmena okien a oprava striech. 
Mesto sa snaží každý rok investovať aj do materských škôlok a prioritu dostávajú havarijné stavy 
na jednotlivých MŠ. Požiadavky jednotlivých riaditeľov sumarizuje a vyhodnocuje útvar školstva 
a následne ich predkladá na schválenie poslancom MsZ. V roku 2015 sú doposiaľ naplánované 
a schválené kapitálové výdavky na materské školy v hodnote 63 566,- EUR. Mesto Trenčín sa 
taktiež uchádzalo o Eurofondy pre 6 vypracovaných projektov na rekonštrukciu MŠ, avšak ani jeden 
nebol štátom schválený. 

 
Pán Sapáček – požaduje osobnú obhliadku bloku ulíc Šafarikova, Saratovská, Vansovej s cieľom 
posúdenia ich stavu a okolia 
 
Pán poslanec Žák – navrhol toto stretnutie za účasti poslancov a občanov na 02.03.2015 pred 
konaním VMČ o 16.00 hod. pred potravinami CBA na ul. gen. Svobodu (otoč Juh II.) Tento návrh 
bol jednomyseľne odhlasovaný. Tento termín bude zvlášť vyvesený vo výveskách. Garant VMČ Juh 
zabezpečil vyvesenie spolu so zápisnicou  dňa 05.02.2015.  
 
Pán poslanec Hošták – žiada pri odpovediach na požiadavky z UIS špecifikovať termín „ 
Zaradené do zoznamu opráv na rok 2015“ – či to bude vykonané v rámci bežných opráv, či je to 
narozpočtované, či to bude riešené zmenou rozpočtu a pod. Stanovisko UIS: koncom zimného 
obdobia t.j. na prelome mesiacov marec až apríl bude správcom pre MK spolu so zmluvným 
partnerom Marius Pedersen vykonaná kompletná obhliadka všetkých miestnych komunikácii. 
Cieľom tejto obhliadky je zistiť aktuálny stav MK, ich rozsah poškodenia po zime,  vyhodnotenie 
a zaradenie do zoznamu postupných opráv pre tento rok. K tomuto bude priložený ešte aj zoznam 
evidovaných požiadaviek na opravy z jednotlivých VMČ, občanov, spoločenstiev a pod. 
Ďalším kritériom pri realizácii opráv je aj poradie dôležitosti tzn. cesty po ktorých vedú autobusové 
linky MHD, zberné komunikácie v jednotlivých mestských častiach slúžiace k zásobovaniu 
obchodnej siete potravinovými článkami a k poskytnutiu prvej lekárskej a hasičskej pomoci. 
Predpokladaný začiatok opráv komunikácií  teplou asfaltovou zmesou AB (asfaltobetón) je cca od 
10. apríla, kedy je už predpoklad vhodných klimatických podmienkach ako aj  zahájenie výroby AB 
u výrobcu („obaľovačka“). 
Rozsah všetkých týchto prác a opráv je závislý aj od finančných prostriedkov, ktoré  sú schválené v 
programovom rozpočte mesta. (v rámci bežných opráv) 
Na základe všetkých uvedených kritérií nie je možné v tomto období špecifikovať - určiť presný 
termín jednotlivých opráv, ani  sa ešte nedá predpovedať či schválená suma v rozpočte bude 
dostatočná na zrealizovanie opráv prípadne sa vyjadrovať k riešeniu  zmenou rozpočtu.   
 
Pán  zo Západnej ulice chce vedieť riešenie havarijného stavu kanalizácie na Západnej ul. 
                                 - žiada o posyp chodníkov na Západnej ulici Stanovisko UIS: V rámci zimnej 
údržby bol už chodník posypaný. 
 
Pán poslanec Žák – informoval prítomných o stretnutí občanov na inkriminovanom mieste 
a o prísľube vypracovania posudku tohto stavu zo strany TVK. 
 
Pán poslanec Žák ďalej informoval spoločne s p. poslancom Hoštákom o plánovanom 
rezidenčnom parkovaní v Trenčíne za prítomnosti výberového konania. Možno výsledok nebude 
populárny voči občanom, nakoľko Mesto na tento projekt momentálne financie nemá, ale bude 
hľadať skúseného investora. 
 
Pán Prekop – žiada informáciu podania trestných oznámení na predošlé vedenie Mesta ohľadom 
hospodárenia v meste Trenčín  Stanovisko útvaru právneho: Aj napriek tomu, že  trestné 
oznámenie bolo podané ešte v roku 2011, v súčasnosti stále prebiehajú vyšetrovacie úkony v tejto 
veci. Mesto Trenčín nemôže nijakým spôsobom ovplyvniť činnosť vyšetrovateľov a samotný priebeh 
a dĺžku vyšetrovania a nevie ani odhadnúť výsledok vyšetrovania. Preto Vám v tejto veci nevieme 
poskytnúť bližšie informácie. 
  



– hovoril o nedostatku parkovacích miest a o zákone o parkovacích plochách 
- chce vedieť čo sú povinní upratovať nájomníci bytov a čo je povinné Mesto v zmysle zákonov čo 
sa týka okolia bytoviek na Západnej ul.č. 12 . Stanovisko ÚSŽPDaI :  Mesto Trenčín má prijaté 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o podmienkach 
zvláštneho užívania verejných priestranstiev v meste Trenčín, ktoré upravuje povinnosti vlastníkov, 
správcov, užívateľov pozemkov, verejných priestranstiev, nehnuteľností a iných objektov, ako aj 
obyvateľov a návštevníkov mesta Trenčín, s cieľom zabrániť  narušovaniu vzhľadu a a prostredia 
mesta a znečisťovaniu verejného priestranstva. Uvedené VZN je uverejnené na stránke mesta 
www.trencin.sk  
 
Pán poslanec Vojtek – informoval o znížení dlhu Mesta o 15 mil. a pláne zníženia na tento rok 
o ďalšie 2 mil. EUR 
 
Pani Prokešová – chce opäť riešiť premiestnenie odpadových kontajnerov na Kyjevskej ul. 
smerom na bočnú stranu  bytovky oproti. ( Kyjevská č. 6) Stanovisko ÚSŽPDaI:  Už minulý rok 
sa riešila táto požiadavka, s tým, že najprv Útvar investícií musí vybudovať spevnenú plochu pre 
nádoby a následne sa budú môcť nádoby presunúť. Požiadavku treba adresovať aj na investície 
a preveriť či je zaradená do rozpočtu. 
                 - žiada o úpravu drevín rezom 2 briez pred bytovkou Kyjevská č. 2 a preriedenie aleje 
smrekov v tejto lokalite ( pri potravinách Jednota COOP) Stanovisko UIS: V priebehu marca 2015 
bude vykonaná obhliadka briez  a navrhne sa riešenie.  Preriedenie  aleje smrekov súvisí 
s výrubom. Preto je potrebné podať žiadosť o výrub a priložiť podpisovú listinu s vyjadrením sa 
občanov daného bytového domu k výrubu.  
 
Pán Solín – žiada aby na zasadnutie VMČ bol prizvaný aj zástupca Polície SR. viceprimátor 
             - chce vedieť termín súdneho pojednávania vo veci kotolne na Liptovskej ul. 
 
Pán poslanec Žák – odpovedal p. Solínovi, že termín pojednávania ešte nebol vytýčený a keď 
bude známy podá informáciu o dátume 
                      -    žiada umiestniť do vývesiek kontakty na dispečing zimnej údržby. Garant VMČ 
Juh zabezpečil, aby od dňa 05.02.2015 boli vo všetkých výveskách zverejnené tieto kontakty. 
 
 Pán Sapáček – písomne tlmočil požiadavky občanov Šafárikovej ul.: 
                   -  poďakoval za opravu zábradlia pri cintoríne 
                  - ako pokračuje rokovanie s TSK ohľadom parkoviska pri Domove dôchodcov na 
Liptovskej ul. ( povolenie parkovania od 17 hod. do 08. hod.) 
                  - podľa čoho a ako prideľuje Mesto parkovacie miesta ZŤP, ako ich kontroluje a či 
vykonáva aj prehodnocovanie oprávnení po zmene zdravotného stavu. Stanovisko ÚSŽPDaI: 
Parkovacie miesto sa pre občanov s ŤZP vyhradzuje na základe parkovacieho preukazu pre fyzickú 
osobu so zdravotným postihnutím. Na vyhradenom parkovacom mieste môže parkovať vozidlo, 
ktoré osobu, pre ktorú je parkovacie miesto vyhradené doprevádza. Vozidlo musí mať na 
viditeľnom mieste umiestnený platný parkovací preukaz.  
Parkovací preukaz sa vydáva na základe posudkového záveru o sociálnych dôsledkoch ťažkého 
zdravotného postihnutia v oblasti mobility a orientácie fyzickej osobe s TZP, ktorá je podľa 
lekárskeho posudku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny odkázaná na individuálnu prepravu 
osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí. 
Vyhotoví ho a vydá úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe právoplatného rozhodnutia o 
parkovacom preukaze. Vzhľad parkovacieho preukazu je jednotný pre všetky štáty Európskej únie. 
Doba platnosti parkovacieho preukazu je neobmedzená, ak fyzickej osobe s TZP nezanikne nárok 
na parkovací preukaz. 
Mesto Trenčín požiadalo  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o preverenie platnosti ŤZP preukazov 
a parkovacích preukazov. Na základe informácií  z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny budú 
parkovacie miesta pre občanov s ŤZP, ktorým zanikol parkovací preukaz zrušené. 
                  - žiadal opätovne odstránenie dopravného značenia Zákaz státia pred garážami 
Šafárikova pri škôlke. Stanovisko ÚSŽPDaI: Dopravné značenie na ul. Šafárikova pod garážami 
bolo osadené na základe žiadosti majiteľov garáží, z dôvodu problémov pri vychádzaní z garáži. 
Vozidlá, ktoré stáli na danej prístupovej komunikácií zamedzovali bezpečnému výjazdu z garáži. 

http://www.trencin.sk/


Dopravné značenie bol schválené dopravným inšpektorátom a povolené cestným správnym 
orgánom. 
                - požiadavka na osadenie dopravného značenia ZÓNA, Zákaz státia nákladným 
automobilom pod 3,5 t v čase 18,00 hod. do 08,00 hod. Zároveň obmedziť max. rýchlosť na 30 
km/ hod., začiatok ulica Liptovská nad otočom, Bazovského, Šafárikova, Vansovej pri NS Južanka 
ukončenie. Stanovisko ÚSŽPDaI: Celé mesto Trenčín je v zóne so zákazom státia v čase od 
21,00 do 6,00 pre nákladné automobily a autobusy okrem miest na to určených. Toto značenie sa 
nachádza na vjazdoch do Trenčína. S rozšírením zákazu sa v súčasnej dobe neuvažuje. Taktiež sa 
neuvažuje so zmenou maximálnej povolenej rýchlosti. Rýchlosť 50 km/h je stanovená zákonom pre 
obce a pri jej dodržaní má vodič dostatočný reakčný čas pre riešenie situácií v premávke 
v podmienkach obytného územia. 
                   - odstrániť vrak Škody Felícia pred Šafárikovou č.7. Stanovisko UIS: Vrak je v štádiu 
riešenia a v prípade, ak sa k nemu neprihlási majiteľ bude odstránený. 
 

Pán Januška – žiada zistiť porovnanie koľko šlo za posledné 4 roky peňazí na investície spojené s 
dopravou pre autá v porovnaní s dopravou pre peších a cyklo. Stanovisko ÚSŽPDaI: Všetky 
dopravné investičné akcie sa dotýkajú tak automobilovej dopravy, ako aj chodcov, ale následne je 
vyčíslené akým pomerom sa investície spravili (i keď naozaj MK sa dotýkajú tak chodcov ako aj 
vodičov). Investičné akcie pre chodcov boli v hodnote cca 584 000,- EUR (Rekonštrukcia 
podchodu pri hoteli Elizabeth; Cestná svetelná signalizácia – Kukučínova; Zastávka MHD 
Legionárska - rekonštrukcia podložia; Chodníky v parku pod Juhom; Schody a chodníky na Juhu; 
Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu; Zabezpečenie MHD v Opatovej-dočasné dopr. riešenie; 
Prechod pre chodcov na ul. Kpt.Nálepku; Rekonštrukcia chodníka pre chodcov na ulici Legionárska; 
Chodník na Východnej; Chodník pre chodcov MK Legionárska v Biskupiciach; Pod Sokolice - nový 
chodník pri Maxe; Rekonštrukcia schodov na ul.Šmidkého vs. Halašu). Investičné akcie pre 
automobilovú dopravu boli v hodnote cca 985 000,- EUR (Mestské komunikácie, križovatky 
rekonštrukcie v r.2012; Vstup do Nemocnice; MK Zelnica – rekonštrukcia; MK J. Kráľa - súvislá 
oprava povrchu; MK oproti ZŠ Dlhé Hony (BALA) - súvislá oprava povrchu; MK Partizánska - súvislá 
oprava povrchu; MK Na Kamenci - súvislá oprava povrchu; Rekonštrukcia ostatných MK v meste 
v r.2013; Povrch ulice Zlatovská a napojenie na nový cestný most; Križovatka Ul. Legionárska a 
Dlhé Hony – rozšírenie; Povrch MK Kuzmányho, Moyzesova, Kmeťova - súvislá oprava; Povrch MK 
Slnečné nám. - súvislá oprava; Povrch MK Riznerova  - súvislá oprava; Povrch MK Nozdrkovce - 
súvislá oprava; MK Prúdy (Nové Zlatovce) - súvislá oprava; MK Opatovská - súvislá oprava; MK 
Vážska - súvislá oprava; Rekonštrukcia križovatky ul. M.Bela a gen.Svobodu; Ul. Halalovka - 
dobudovanie statickej dopravy; Rekonštrukcia ul. Šafárikova a dobudovanie statickej dopravy; MK 
10. Apríla - súvislá oprava) 
 
Pán Solín – žiada, aby na zasadnutie VMČ bol prizvaný aj zástupca Polície SR. Odpoveď 
viceprimátora:  Požiadavka bola  prerokovaná s vedením Polície SR , ktorá nás požiadala o 
písomné otázky , na ktoré by dali  odpovede. Následne prebehla diskusia,  ktorá k sformulovaniu 
otázok  neviedla , a preto bol požiadaný  zástupca MsP,  aby  do budúceho VMČ naformuloval aké 
problémy by chceli riešiť  spoluprácou so Políciou SR. 

 
 
 
K bodu č. 5. – nové požiadavky poslancov a občanov: 
 
 
Pani Drhová – požaduje vyvážene upraviť grafikonu liniek č. 11, 17, 18 MHD z Legionárskej ul. 
smerom na Saratovskú ul. ( v čase od štvrť do trištvrte každú hodinu nejde žiadny spoj) ÚHA 
 
Pán Prekop – žiada mapu ohľadom zodpovednosti za údržbu pozemku zelene a komunikácii na 
Západnej ul. č 12 ( podľa pasportu) ÚIS 
 
Pán poslanec Žák – žiada vedieť termín kedy pošle ÚPSVaR zoznam preverených preukazov ZŤP 
ÚHA 



                        - žiada odstrániť „búdu“ na otoči MHD na gen. Svobodu 
 
Pán Prekop – dal prísľub na odstránenie tejto „búdy“ a žiada vyriešiť na  tomto mieste stanovisko 
pre vodičov SAD KPrim 
 
Pán poslanec Hošták – žiada odstrániť reťaze na tomto mieste MHSL 
 
Pán Prekop – žiada pri potravinách CBA na Západnej ohradenie trávnika v majetku mesta Trenčín 
kvôli neprispôsobivým občanom. Plocha je za výveskou MsÚ, pred výkladom potravín 
 
Pán Piffl – požaduje o vyčistenie žľabov od Južanky po Lidl cez park, popri pešom chodníku ÚIS 
 
Pani Zverbíková – žiada vykonať deratizáciu proti potkanom na Novomeského ul. č. 6 spredu 
ÚSŽP 
 
Pán Ďucha – žiada vyčistiť chodník od Južanky po podnik Brooklyn, pod plotom  MŠ Novomeskeho 
– je tam 5 cm bahna ÚIS 
               - požaduje orezať koruny stromov okolo VO na Šmidkeho a Novomeského, koruny 
stromov zacláňajú pri svetelných zdrojoch ÚIS 
 
Pani Bieliková – žiada pridať kontajnery na triedenie odpadu na Novomeského č.6 – pre 6 
vchodov je tam po 1 kontajnery a ten je po 2 dňoch zaplnený ÚSŽP 
 
Pán Prekop - upozorňuje na lampu VO nad SLSP pri betónovom ihrisku, medzi garážami a domom 
č. 16. Podľa neho nebola prebraná do správy spoločnosti Siemens keď preberala sieť VO. Svetelný 
zdroj nemá na sebe nálepku s číslom, je nenatretý a funguje len vďaka údržbe občanov. 
Upozorňuje MsÚ aby si postrážil tento svetelný zdroj pri preberaní siete späť pod správu mesta – 
ÚIS 
 
Pán Nitschneider – žiada orezať kríky na Západnej pri SLSP ÚIS 
 
Pán Januška – žiada upraviť grafikon MHD počas víkendov. Zo sídliska nejde žiaden spoj na 
stanicu tak, aby bol na železničnej stanici do 05:00 UHA 
 
 
 
            
     

 
 
Na záver Patrik Žák B. S. B. A.  poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie. 
 
Zapísala  Bc. Dana Kušnierová  
V Trenčíne 02.03.2015 
                
 
                                                                          
 
 
                                                             Patrik Žák B. S. B. A. – predseda VMČ Juh 
                  
 
                                                                                             
                             
          
                                                                                  


