
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
02.11.2015 v KC AKTIVITY  na Juhu 

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

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálu  ÚMM 
3. Odpovede na požiadavky z minulých zasadnutí 
4. Nové požiadavky poslancov a občanov 
5. Rôzne, diskusia  a záver 

 
Na úvod Patrik Žák – predseda VMČ Juh, privítal všetkých prítomných a hostí,   
oboznámil všetkých s programom zasadnutia a otvoril zasadnutie výboru.  
 
Poslanci jednomyseľne odhlasovali program rokovania. 

 
 
K bodu č.2 – prerokovanie materiálu ÚMM: 
 
ÚMM žiada o vyjadrenie k zámeru zámeny pozemkov medzi Mestom Trenčín a TABUN s.r.o. 
nasledovne : 
     Spoločnosť TABUN s.r.o. je vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Orechové, E-KN 
parc. č. 23/1 o výmere 372 m2 a E-KN parc.č. 23/3 o výmere 868 m2, ktoré sú v skutočnosti 
využívané MŠ Orechové ako záhrada prislúchajúca k materskej škole. 
     Mesto Trenčín je vlastníkom pozemkov : 

- C-KN parc. č. 726/2 o výmere 158 m2 v k.ú. Zlatovce, pozemok je zaťažený inžinierskymi 
sieťami 

- C-KN parc. č.  726/3 o výmere 339 m2 v k.ú. Zlatovce, pozemok je zaťažený inžinierskymi 
sieťami 

- C-KN parc. č. 2315/10 o výmere cca 2500 m2, v k.ú. Trenčín – ide o pozemok náletovú 
zeleň na stavebnej suti, medzi Ul. Halalovka a Južnou. 

Účelom zámeny pre Mesto Trenčín  je vysporiadanie pozemkov, ktoré sú využívané MŠ Orechové 
a pre žiadateľa – využitie v súlade s planým ÚPN. 
Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín a Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne 
dňa 26.10.2015 odporučil zámer zámeny pozemkov  na Zlatovskej ulici, pričom rozdiel v hodnotách 
pozemkov odporučil riešiť zámenou časti pozemku na Juhu. 
VMČ Juh jednomyseľne odhlasoval návrh zámeny pozemku na Zlatovskej ul. s finančným 
vyrovnaním spoločnosti TABUN s.r.o. 

 
 
K bodu č. 3  – odpovede na požiadavky z minulých zasadnutí: 
 



Poslanec Filo – žiada zrezať obrubníky a spraviť parkovisko priechodným na Lavičkovej ul. pred 
vchodom č. 6. Odpoveď ÚIS:Prepojenie parkoviska s ul. Lavičkovou nie je možné vykonať len 
stavebnou úpravou. Je potrebné mať spracovanú projektovú dokumentáciu pripojenia, vyjadrenie 
dopravného inšpektorátu, osadiť dopr. značenie... Požiadavku zaraďujeme do plánu investičných 
akcií. 
 
Poslanec Gabriel – dal podnet ako riešiť zanedbaný pozemok pri 3 bytovkách pri ZŠ Východná: V 
Trnave majú VZN, ktoré umožňuje stanovenie pokuty do výšky 6600 EUR, keď zanedbaný pozemok 
susedí s mestským pozemkom, alebo musí byť priľahlý k verejnému priestranstvu. Pýta sa, či nám 
umožňuje legislativa stanoviť takúto pokutu, alebo zmeniť VZN. Odpoveď ÚP: Mesto môže 
vydávať všeobecne záväzné nariadenie v 2 oblastiach: 
a) vo veciach územnej samosprávy (takéto nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej 
republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas 
Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným 
zákonom). 
b) vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy - len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho 
medziach (také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými 
zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným 
zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a 
ostatných ústredných orgánov štátnej správy). 
VZN vo veci režimu verejnej zelene môže mesto prijať podľa § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, teda vo veciach územnej samosprávy. VZN môže 
upravovať  ochranu verejnej zelene. Hoci pojem „verejná zeleň“ nie je v žiadnom predpise 
definovaný, nemôže byť verejná zeleň stotožnená s akoukoľvek zeleňou nachádzajúcou sa na 
území mesta (môže sa jednať len o zeleň na verejných priestranstvách vo vlastníctve alebo správe 
obce, resp. mesta). To znamená, že VZN môže upravovať len vzťahy týkajúce sa „verejnej zelene“, 
a nie zasahovať do režimu ostatnej zelene. 
Vo VZN mesta Trnava však tomu tak nie je, lebo ustanovenia citovaného VZN  zasahujú do 
vlastníctva iných právnických a fyzických osôb (vlastníkov alebo oprávnených užívateľov pozemkov 
priamo  priľahlých k verejnému priestranstvu) a stanovujú im povinnosti a pokuty nad rámec 
zákonného oprávnenia (napr. udržiavať plochy zelene v takom zdravotnom a estetickom stave, 
ktorý nenarúša celkový vzhľad susediaceho verejného priestranstva a ďalšie).   
Záverom dodávame, že mesto môže vydať VZN ale len vo vzťahu k verejnej zeleni, teda môže 
upraviť len vymedzené otázky týkajúce sa verejnej zelene, ale nemôže ukladať povinnosti 
vlastníkom, resp. užívateľom priľahlých pozemkov, tieto povinnosti by boli nad rámec zákona, 
pretože sa netýkajú verejnej zelene, ale zelene, ktorá je v súkromnom vlastníctve. Obec, resp. 
mesto môže vo VZN  upraviť len záležitosti týkajúce sa správy a údržby verejnej zelene.  
Tento podnet bol zároveň odstúpený aj na riešenie na Útvar stavebný a životného prostredia, ktorý 
vyzve majiteľa k zjednaniu nápravy. 

Poslanec Hošták Opätovne predložil požiadavku zrezať dva obrubníky v priestore chodník 

Východná, kde v rámci uskutočnenej investičnej akcie sú dva obrubníky zrezané a dva (protiľahlé 
obrubníky) zostali v pôvodnom stave. Odpoveď ÚIS: Rekonštrukciu chodníka zaraďujeme do 
plánu investičných akcií. Zrezanie obrubníka bude vykonané v priebehu novembra. 

Detské ihrisko v lokalite M. Bela 27 – žiada odstrániť alebo iným vhodným spôsobom zabezpečiť 
kovovú tyč po kolotoči – je naolejovaná a pre deti nebezpečná. Odpoveď MHSL: Kovová tyč bude 
odstránená v 44 týždni. 

Detské ihrisko v priestore medzi Lavičkovou ulicou a kostolom Sv. Rodiny – žiada o informáciu kedy 
budú uskutočnené práce, ktorých realizácia sa mala vykonať v priebehu tohtoročnej sezóny. 
Konkrétne ide o opravu prístreškov na altánkoch, a opravu poškodených prvkov – lanová hojdačka 
(jednoduché lano s uzlom na ktorom sa dá hojdať) a doplnenie chýbajúceho "podsedáku" na 
prevažovačke. Odpoveď MHSL: Požiadavka bude zrealizovaná do polovičky mesiaca november. 

 Predložil podnet občanov zo Západnej ulice - na základe vysvetlenia ÚSŽP v odpovedi k 
“požiadavke pani Kubičkovej orezať brezy na Západnej ulici” vyplýva, že orezanie brezy nie je 



možné – do úvahy prichádza iba výrub predmetného stromu. Vychádzajúc z tohoto stanoviska 
žiadajú obyvatelia bytov ktoré sú tienené predmetnou brezou o jej výrub. Odpoveď ÚIS: 
Momentálne je v konaní na  výrub v tejto lokalite: 1 ks breza, 1 ks javor a 14 ks zemolez. Realizáciu 
zabezpečí MHSL. 

Pán Peťovský z Kyjevskej č.8 žiada orezať javor a brezy, ktoré môžu poškodiť autá na 
parkovisku. Odpoveď ÚIS: Začiatkom novembra bude vykonaná obhliadka, na základe ktorej 
bude zvolený vhodný spôsob orezu. Následne vykoná realizáciu MHSL. 
 
Chce vyriešiť umiestnenie nádob na KO na Kyjevskej č. 2-4. Odpoveď ÚSaŽP: Investor budovy, 
kvôli ktorému vznikol problém s nádobami, vybudoval plochu pre nádoby na určenom mieste, ale tá 
sa občanom nepáčila. Po uskutočnení novej plochy zabezpečí ÚSaŽP presun smetných nádob na 
novozriadenú spevnenú plochu. 
  
Poslanec Žák žiada vyčistiť chodník v parku od vyrastajúcej buriny. Odpoveď MHSL: Požiadavka 
bude zrealizovaná počas kosenia v parku, ktoré je naplánované na mesiac november. 
 
Opraviť rozpadnutý asfalt na chodníku Saratovská 2  Odpoveď ÚIS: Povrch chodníka je už 
opravený.  
 
Chodník nad schodami Západná 2636 smerom k MŠ Šmidkeho je poškodený. Odpoveď ÚIS: 
Povrch chodníka z liateho asfaltu je poškodený na viacerých miestach, lokálne opravy nie sú 
efektívne. Požiadavku na jeho súvislú opravu zaraďujeme do plánu investičných akcií. 
 
Vyznačiť pozdlžne parkovacie plochy na Západnej ul. zozadu domu Saratovská 2. Odpoveď ÚHA: 
Mesto Trenčín mení parkovaciu politiku, z tohto dôvodu parkovanie v meste Trenčín bude riešiť 
Trenčianska parkovcia spoločnosť. Dané požiadavky sme preposlali trenčianskej parkovacej 
spoločnosti. 
 
Umiestniť kôš pre psov nad domom Východná 6968/26, sú tam vychodené cesty venčiteľov psov 
smerom na polia. Odpoveď ÚSaŽP: Opodstatnosť požiadavky preveríme. Ak to bude možné, 
nádobu osadíme. 
 
V polovici Východnej vzadu bol umiestnený kôš pre psov, nevôjdu sa do neho bežné smeti, treba 
umiestniť kôs na komunálny odpad.Odpoveď ÚSaŽP: Nádoba na psie exkrementy je už ako z 
názvu vyplýva, určená na psie exkrementy, nie na „bežné smeti“. Čo dotyčný občan chápe pod 
bežnými smeťami?  Papierová vreckovka, či drobný obal z cukríka, alebo z nejakého keksíka, sa 
určite zmestí aj do takejto nádoby. Nádobu na komunálny odpad nie je nutné osádzať, nakoľko 
tých je na ul. Východná dostatočný počet. V minulosti sme mali umiestnený bežný kameninový 
kastlík  na komunálny odpad na konci Východnej ulice, ale vzhľadom k tomu, že bol využívaný na 
všeličo iné, len nie na drobný odpad, na ktorý bol určený, a pravidelne sa  pri ňom nachádzali 
nelegálne skládky, stiahli sme ho a ani neplánujeme ho tam opäť osadiť. 
 
Podnet na ZSE, treba vyrezať zeleň pod vedením na Východnej ulici a na vrchu Lavičkovej pri 
domove dochodcov . Odpoveď ÚSaŽP: Výzva bude zaslaná na ZSE. 
 
Ing. Vaško prostredníctvom Mgr. Forgáča navrhuje pred Novomeského č.9 odstrániť 
nerešpektovanú DZ "Zákaz zastavenia" a priestor pred nádobami na odpad vyznačiť žltou čiarou. 
Odpoveď ÚHA a ÚIS: Na základe obhliadky, referent dopravy navrhol dopravné značenie. Po 
odsúhlasení dopravným inšpektorátom bude dané dopravné značenie zrealizované. V prípade, ak 
bude vydané rozhodnutie Cestného správneho orgánu, ktoré bude schválené ODI, správca MK 
zrealizuje požiadavku obratom. 
 
Chodník pred Novomeského 9 je nepriechodný a zastavaný autami - žiada riešiť túto situáciu. 
Odpoveď ÚHA: Podľa zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke §52 Osobitné ustanovenia o 
chodcoch bod (2): Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať: to neplatí, 
ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením nie je určené inak alebo ak ide o zastavenie 



alebo státia vozidla, pri ktorom ostáva voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m. V prípade ak nie je 
dodržaná táto podmienka volajte mestskú políciu. 
 
Premiestniť nerešpektovanú DZ " Zákaz vjazdu" z Novomeského 9 za bránu MŠ Dúha. Odpoveď 
ÚHA: Dopravná značka tam bola osadená z dôvodu umožnenia vjazdu vozidiel zásobovania škôlky 
a záchranných zložiek. 
 
Vyriešiť pohyb fajčiacich  študentov TUAD v pri bočnom vchode ZŠ Novomeského a na priľahlom 
detskom ihrisku. Odpoveď MsP: Mestská polícia vie tomto probléme a počas hliadkovej činnosti 
sa budeme vo zvýšenej miere zameriavať na kontrolu dodržiavania čistoty a poriadku v danej 
lokalite. 
 
Vyrúbať  3 ks briez - 2 v smere k ZŠ a 1 v smere k MŠ pri bytovke Novomeského č.9. Odpoveď 
ÚIS: Žiadosť o výrub drevín vo VZ je treba písomne zaslať na tlačive, ktoré je dostupné na web 
stránke mesta a priložiť potvrdenie od alergológa. Následne bude navrhnuté riešenie. 
 
Pán Oravec žiada opraviť rozpadnutý nájazd pre vozíčkarov a 2 schodíky k tomu nájazdu pred 
Halalovkou č.17 a osadiť k schodom na Halalovke č. 19 zábradlie, nakoľko sú nebezpečné. 
Odpoveď ÚIS: Požiadavky zaraďujeme do poradovníka opráv miestnych komunikácií. 
 
Pýta sa, či by nebolo možné na veľkom  priestore Halalovka a Južná vybudovanie parkoviska. 
Odpoveď ÚHA: Mesto Trenčín mení parkovaciu politiku, z tohto dôvodu parkovanie v meste 
Trenčín bude riešiť Trenčianska parkovcia spoločnosť. Dané požiadavky sme preposlali trenčianskej 
parkovacej spoločnosti. 
 
Pán Mendel žiada zjednosmernenie cesty pred bytovkou na gen. Svobodu č. 3-13 a tým 
zlegalizovať parkovanie pre autá. Odpoveď ÚHA: Mesto Trenčín mení parkovaciu politiku, z tohto 
dôvodu parkovanie v meste Trenčín bude riešiť Trenčianska parkovcia spoločnosť. Dané požiadavky 
sme preposlali trenčianskej parkovacej spoločnosti. 
 
Poslanec Žák navrhuje vytvoriť nové parkovacie miesta pre invalidných občanov na kraji Vansovej 
ul. v odbočke na gen. Svobodu. Odpoveď ÚHA: Mesto Trenčín mení parkovaciu politiku, z tohto 
dôvodu parkovanie v meste Trenčín bude riešiť Trenčianska parkovcia spoločnosť. Dané požiadavky 
sme preposlali trenčianskej parkovacej spoločnosti. 
 
Pán Kováčik -  žiada opraviť rosypaný chodník na M.Bela č.30. Odpoveď ÚIS: Uvedená 
požiadavka si vyžaduje väčší zásah, nie len lokálnu opravu. Požiadavku zaraďujeme do plánu 
investičných akcií. 
 
Pýta sa, prečo mesačník INFO prišiel občanom 3.10. a jesenné upratovanie na Juhu sa konalo 26.9. 
a nikto o tom nevedel. Odpoveď KP: Obyvatelia sídliska Juh sa mohli o prvom termíne jesenného 
upratovania dozvedieť už z INFA č. 8, ktoré vyšlo 4. septembra z článku "Jesenné upratovanie 
začne na Juhu". 
 
Pani Svečulová sa pýtala, či je v riešení prepadajúci sa svah a schodisko na M. Bela č. 18-32. 
Odpoveď ÚIS: Požiadavka na opravu schodov je zaradená v poradovníku opráv miestnych 
komunikácií, vrátane opravy prepadávajúceho sa svahu 
 
Pán Piffl poukázal na zničenú cestu za Minimarketom na M. Bela. Odpoveď ÚIS: Uvedená 
požiadavka si vyžaduje väčší zásah, nie len lokálnu opravu. Požiadavku zaraďujeme do plánu 
investičných akcií. 
 
Opätovne žiada o osadenie 2 ks verejného osvetlenia za KC AKTIViTY. Odpoveď KPrim a MHSL: 
Požiadavku občana bude v rámci balika vyčleneného v budúcoročnom rozpočte pre VMC Juh 
navrhovať do investicných akcii poslanec Forgáč. Nakoľko sa jedná o doplnenie nových stožiarov a 
dotiahnutie nového podzemného vedenie, je potrebné dať požiadavku na  odd. investícií. MHSL 
bude informovať pracovníkov investičného oddelenia o požiadavke p. Piffla. 
 



Žiada opraviť prepadlinu v chodníku v blízkosti autobusovej zastávky pred bývalou pekárňou 
Heglas. Odpoveď ÚIS: V mieste prepadu bolo umiestnené dočasné dopr. značenie. Oprava bude 
zrealizovaná začiatkom novembra.  
 
Pán Michna žiada zmeniť volebnú miestnosť pre obyvateľov Západnej do MŠ Šmidkeho alebo do 
KC Aktivity. Odpoveď ÚP: Podľa zákonnej úpravy platí, že na odovzdávanie hlasovacích lístkov a 
na sčítanie hlasov voličov utvára starosta obce, primátor mesta, v hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave a v meste Košice starosta mestskej časti  volebné okrsky a určuje volebné 
miestnosti v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. Starosta obce pri určovaní volebnej 
miestnosti prihliada na to, aby do volebnej miestnosti mali čo najľahší prístup aj zdravotne 
postihnutí voliči. Volebný okrsok sa utvára tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov. 
S požiadavkou o zmenu volebnej miestnosti sme sa stretli len raz (v r.2014 žiadala p. Michnová) a 
predmetom žiadosti bola iná zmena, ako teraz navrhuje p. Michna.  
Volebnú miestnosť pre obyvateľov Ul. Západná neodporúčame premiestniť do MŠ K.Šmidkeho. V 
prípade, ak by sme chceli vyhovieť tejto požiadavke, existujú viaceré spôsoby riešenia. 
Prvý spôsob by znamenal rozdelenie pôvodného okrsku tak, že by sa voliči z Ul. Západná vyčlenili z 
terajšieho okrsku a vytvoril by sa nový okrsok len pre voličov z Ul. Západná. Podľa počtu voličov z 
Ul. Západná (približne 700 voličov) nie je predpoklad vytvorenia nového volebného okrsku len pre 
voličov z Ul. Západná v MŠ K. Šmidkeho, kde v ostatných voľbách nebol vytvorený volebný okrsok 
(vznikol by príliš malý okrsok a zároveň na ZŠ Novomeského by zostali voliči z Ul. Saratovská 2a 4 - 
čo je približne len 200 voličov. Zvyšných 200 voličov by sa teda muselo pričleniť k iným, už teraz 
takmer plným okrskom (čo by zase znamenalo, že niektoré okrsky by mali okolo 1300 voličov). 
V ostatných rokoch chodia voliči z Ul. Západná voliť do ZŠ Novomeského, kde bývajú vytvorené 4 
okrsky. Je nehospodárne vytvárať 1 volebnú miestnosť v objekte, kde nie je iná volebná miestnosť, 
pokiaľ to nie je nevyhnutné (toto by predstavovalo zvýšené náklady na personál, ktorý by otváral 
priestory škôlky, upratovanie, osvetlenie atď.).  Preto sa snažíme vytvárať väčší počet volebných 
miestností vo väčších objektoch. Aj z hľadiska vybavenia škôlok (detský nábytok, postieľky...) je 
jednoduchšie umiestniť volebnú miestnosť do školy.  
Druhý spôsob by bolo rozdelenie jedného okrsku do dvoch menších (po 700 a 200 voličov), čo by 
znamenalo aj náklady na členov komisii, zapisovateľa atď., pričom by aj okresný úrad mohol 
namietať ich nehospodárnosť (okrsok pre 200 voličov by bol nehospodárnym a taktiež to 
nevyhovuje podmienke uvedenej v zákone, že volebný okrsok zahŕňa spravidla 1000 voličov.   
Tretím riešením by bolo presun celého okrsku (t. z. aj voličov zo Saratovskej 2 a 4  do volebnej 
miestnosti MŠ Šmidkeho). To by zase mohli namietať obyvatelia zo Saratovskej 2 a 4, ktorí by 
museli chodiť ďalej ako sú doposiaľ zvyknutí. Tiež tu platí argument o šetrení nákladov, ak je viac 
volebných miestností v jednom objekte tak, ako je uvedené vyššie.  
Ďalším z návrhov žiadateľa bolo zaradenie Ul. Západná medzi volebné okrsky v KS JUH. Nakoľko 
kultúrne stredisko JUH  má obmedzené kapacity, pričom pravidelne sa tam pre voľby vytvárajú  4 
volebné miestnosti pre 4 volebné okrsky, nie je možné vytvoriť v objekte ďalšiu volebnú miestnosť.  
V  prípade presunu Ulice Západnej do jedného zo štyroch okrskov, ktoré sa vytvárajú  v KS JUH,  
by v okrsku, kde by sa nachádzala Ulica Západná bol nepomerne vyšší počet voličov ako v okrsku 
na ZŠ L. Novomeského , kde by zostali len voliči z Ul. Saratovská 2a 4 (čo je približne len 200 
voličov), čo nevyhovuje podmienke uvedenej v zákone, že volebný okrsok zahŕňa spravidla 1000 
voličov.   
 Chápeme, že takto máte volebnú miestnosť ďalej od Vášho domu, avšak nie je možné 
plne uspokojiť požiadavky všetkých voličov týkajúce sa vzdialenosti ich volebnej 
miestnosti od ich bydliska.  V Trenčíne sú aj prípady, kedy voliči musia prekonávať ešte 
väčšie vzdialenosti do volebnej miestnosti (napr. Orechové, Istebník...). Vzhľadom k 
periodicite volieb však veríme, že dokážete prekonať aj túto dlhšiu vzdialenosť do 
volebnej miestnosti.  
 
Do križovatky Západná – Saratovská pri potravinách osadiť dopravnú značku “Zákaz 
zastavenia”.Odpoveď ÚIS: Žiadame upresnenie polohy dopravnej značky a dôvod osadenia 
dopravného značenia. 
 
Riadne vyznačiť parkovisko na Západnej ul. aby sa tam neparkovalo bezhlavo. Odpoveď ÚHA: 
Mesto Trenčín mení parkovaciu politiku, z tohto dôvodu parkovanie v meste Trenčín bude riešiť 



Trenčianska parkovcia spoločnosť. Dané požiadavky sme preposlali trenčianskej parkovacej 
spoločnosti.   
 
Dal návrh, aby sa z nevyužívaných vyasfaltovaných detských ihrísk urobili parkovacie plochy. 
Odpoveď ÚHA: Mesto Trenčín mení parkovaciu politiku, z tohto dôvodu parkovanie v meste 
Trenčín bude riešiť Trenčianska parkovcia spoločnosť. Dané požiadavky sme preposlali trenčianskej 
parkovacej spoločnosti. 
 
Pán Orlický žiada riešiť rušenie nočného kľudu obyvateľov na Vansovej č.2 pekárňou IMDK a 
taktiež vyriešiť rušenie nočného kľudu po zatvorení prevádzky Vinéria v Južanke -  terasa s 
lavičkami nie je ohradená a neskoro v noci posedávajú na nich  hluční občania. Odpoveď MsP: 
Náčelník MsP sa skontaktoval s riaditeľkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, nakoľko 
jediným možným spôsobom ako preukázať rušenie nočného kľudu z uvedenej prevádzky je 
vykonanie merania hladiny hluku, pričom bol o tejto možnosti e-mailom informovaný p. Orlický.  
Mestská polícia sa v rámci hliadkovej činnosti vo večerných a nočných zameriava na kontrolu 
prevádzok, hlavne v súvislosti s dodržiavaním nočného kľudu a zatváracích hodín, avšak nie je 
možné skontrolovať počas noci všetky prevádzky a preto je potrebné, aby bolo rušenie nočného 
kľudu telefonicky nahlásené na stálu službu MsP - tel. 159, ktorá na miesto vyšle hliadku za účelom 
vyriešenia daného priestupku a zabezpečenia verejného poriadku.   
 
Pán Oravec sa pýta, či je naplánovaná rekonštrukcia ihriska na Východnej ul. Dal podnet, aby sa 
vytypovala športová aktivita, ktorej má dané ihrisko slúžiť a tým smerom sa potom uberala 
rekonštrukcia. Odpoveď KPrim: Požiadavku občana bude v rámci balika vyčleneného v 
budúcoročnom rozpočte pre VMČ Juh navrhovať do investičných akcií poslanec Forgáč. 
 
Pán Nitschneider sa poďakoval za rekonštrukciu na Západnej ul. a žiada vyčistiť priestor od 
náletových drevínod SLSP po Západnú č.8.  Odpoveď ÚIS: Začiatkom novembra bude lokalita 
obhliadnutá a navrhnutý vhodný spôsob odstránenia náletových drevín. Realizácia bude následne 
vykonaná MHSL a VPP pracovníkmi. 
Požadované orezy drevín budú zaradené do poradovníka prác. Predpokladaný čas realizácie: 
november 2015 
   
 

K bodu č. 4 – nové požiadavky poslancov a občanov : 
 
Poslanec Žák - žiada kontrolovať parkovanie áut na chodníku na Novomeského 9 
 
-  upresnil požiadavku ohľadom osadenie dopravnej značky "Zákaz zastavenia"- miesto je pri 
stanovisku smetných nádob na boku ( Saratovská 2) 
 
- na Západnej 10 -14 žiada o vyznačenie ľavej strany cesty žltou čiarou 
 
- pred zelenými potravinami FRESH  na ul. Gen. Svobodu je osadená DZ “ Zákaz parkovania okrem 
majiteľa pozemku” – žiada overenie legálnosti tejto DZ 
 
- žiada o kontrolu rešpektovania žltej čiary pred Šafarikovou 12   
 
Poslanec Hošták - žiada presný termín opravy svahu na M. Bela 18-32  ohľadom požiadavky p. 
Svečulovej 
 
- žiada o spätnú odpoveď od TPS ohľadom vyriešenia jednotlivých požiadaviek občanov a 
poslancov  v oblasti parkovacej politiky na Juhu, aby neupadli do zabudnutia – akým spôsobom TPS 
eviduje jednotlivé podnety 
 
- žiada priamu odpoveď na otázku ohľadom výrubu brezy na požiadavku p. Kubičkovej zo Západnej 
18 
 



- požaduje dôrazne kontrolovať a hliadkovať vozidlá, ktoré neoprávnene vchádzajú do areálu ZŠ 
Východná 
 
Pani Prokešová – z Kyjevskej  2 žiada presun smetných nádob na ošatenie a sklo k trafostanici 68 
– 010 k ostatným nádobám na KO 
 
Pán zo Šafarikovej sa pýta kedy bude zrealizované spevnenie plochy na chodníku pod ZŠ 
Novomeského – pri zadnom vchode do ZŠ 
 
Pán Sapáček – žiada orez brezy a lipy na Šafarikovej 6, nakoľko zasahujú do VO 
 
- žiada vyriešiť odstránenie vraku auta Favorit pred Šafarikovou 7 ( majiteľ auta je osoba zbavená 
svojprávnosti a opatrovníkom je mesto) 
 
- tiež žiada odstránenie vraku hnedá Škoda 120 na Halašu 8 
 
- na Šafarikovej 2 sa prepadáva kanál a sú tam 2 výtlky 
 
Poslanec Gabriel –navrhuje presunutie kontajnerov na KO a oblečenie za Halalovkou 1 – pri 
bývalej veterinárnej ambulancii o pár metrov doprava na chodník pri schody, ktorými sa schádza do 
kaviarne PANELÁK 
 
Pán Chromiak – mailom  upozornil a dal podnet na súvislú opravu chodníka na gen. Svobodu od 
zastávky MHD smerom ku kostolu – okolo firmy ERES 
 
 
                                                                                         

 
 
Na záver Patrik Žák – predseda VMČ Juh  poďakoval prítomným za účasť a 
ukončil diskusiu a zasadnutie. 
 
 
Zapísala  Bc. Dana Kušnierová  
V Trenčíne 02.11.2015 
                
 
                                                                          
                                                           
 
                                                                                 Patrik Žák B. S. B. A. 
                                                                                          Predseda VMČ Juh 

 

 

 

 

 

   

 
 
                                                                                             



                             
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
                             
 


