
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
07.09.2015 v ZŠ Novomeského  na Juhu 

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

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

 
Na úvod Mgr. Ján Forgáč, privítal všetkých prítomných a hostí, ospravedlnil predsedu,  
oboznámil všetkých s programom zasadnutia a otvoril zasadnutie výboru.  
 
Poslanci jednomyseľne odhlasovali program rokovania. 

 
 
K bodu č.2 – prerokovanie materiálu ÚMM: 
 

ÚMM žiada VMČ Juh  o opätovné prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti o predaj 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku vrátane stavby parkoviska na pozemku v k.ú. Trenčín - C-
KN parc.č. 2315/590 zastavané plochy a nádvoria o výmere 913 m2, pre vlastníkov bytov 
zapísaných na LV č. 6274 za účelom vysporiadania parkoviska postaveného pre bytový dom. 
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu predstavuje pre byty v minulosti odkúpené od Mesta Trenčín 
30/1380  a pre ostatné byty predstavuje 31/1380. 

Výbor mestskej časti Juh sa v minulosti touto žiadosťou zaoberal a predaj odporučil dňa 
08.09.2009. Útvar stavebný a životného prostredia a Útvar hlavného architekta žiadosť odporučili 
dňa 28.10.2008 a opakovane aj dňa 11.06.2015. 

            VMČ Juh žiadosť o predaj odporučil hlasovaním za všetkých 5  prítomných poslancov. 

 
 
K bodu č. 3  – informácia o cyklodoprave na Juhu: 
 
Ing. Arch. Martin Beďatš hlavný architekt mesta informoval prítomných o pripravovanom generele 
cyklodopravy, ktorý je súčasťou územného plánu mesta. V súčasnosti sa aktualizuje komisiou 
zloženou z odborníkov, zamestnancov a verejnosti. Vysvetlil celý návrh cyklogenerelu v súčinnosti 
s riešením stratégie parkovania a zvýšením počtu parkovacích miest, zjednosmernením niektorých 
komunikácií. Cieľom celého projektu je vylepšenie celkovej dopravy v meste, nielen komfortu pre 
cyklistov. Už do rozpočtu roka 2016 je plánované zahrnúť cca 60 tis. EUR na jednoduché 
bezzásahové projekty napr. obrubníky, kúsky nedokončených chodníkov, vodorovné dopravné 



značenie a pod. Prítomní mali možnosť nahliadnuť aj do výkresov s vysvetlením ako sa projekt 
bude týkať sídliska Juh.  
 
 

K bodu č. 4 – odpovede na požiadavky z minulých zasadnutí : 
 
      Požiadavky z VMČ 1.6.2015 
 

Pán Mendel zo Šmidkého ul. poznamenal, že v predošlej zápisnici chýbal dotaz ohľadne 
chodníka za OC Južanka, ktorý je používaný na zásobovanie. Tento chodník je priamo vedľa ihriska 
a vznikajú tam nebezpečné situácie detí a vozidiel. Žiada MsÚ o definovanie, či je chodník po 
ktorom zásobujú zadné prevádzky Južanky chodník, účelová komunikácia, alebo cesta. MsP Trenčín 
má informáciu že je to chodník. V prípade, ak sa jedná o chodník, VMČ JUH žiada MsÚ, aby začal 
jednať s vedením OC Južanka o bezpečnom spôsobe zásobovania prevádzok. ÚHA  

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. 

 
Poslanec Žák predložil požiadavky pani Drhovej zaslané emailom. Pani Drhová navrhuje 

posunúť časy odchodov liniek smer Juh zo zástavky Legionárska (Pri Allianz). Napr. linka 5 
odchádza 11min. linka 11 by mohla ísť 20min miesto stávajúcich 53min. Linka 17 ide 46min (ale 
mala by chodiť od 15:00 do 20:00) Linka 18 by zostala o 00min. Cieľom je aby chodili autobusy na 
Juh 1 rovnomerne počas celej hodiny. ÚHA 

ÚHA -  Zmenu odchodov liniek by znamenalo rozdielnu nadväznosť iných spojov. Nie je to v 
tomto prípade možné. Na to by bolo potrebné zmeniť nielen odchody týchto liniek (11a 17), ale aj 
odchody ostatných liniek, ktoré  na seba nadväzujú. V súčasnosti sa pripravuje nový grafikon MHD. 

 
Požiadavky z VMČ 6.7.2015 
 

Diskusia o odpovediam z 6.7.2015: 

Poslanci Žák, Hošták a Forgáč prejavili nespokojnosť s odpoveďou na požiadavku pani 
Kubičkovej orezať brezy na Západnej ulici. V odpovedi nieje jasné, či vo vhodnom termíne pre orez 
stromov bude táto úprava vykonaná. ÚSŽP  
ÚSŽP – Dňa 17.7.2015 vykonali Ing. Kuľhová zo životného prostredia a Ing. Omachelová 
z interných služieb obhliadku briez na Západnej ulici. Na mieste bolo zistené : Stromom boli 
v minulosti orezané spodné konáre, tak aby sa minimalizovalo tienenie, aj keď breza je najsvetlejší 
strom s najjemnejšou textúrou (tenké konáre, malé listy, biela kôra). Ďalšie zvyšovanie ťažiska 
rezom spodných konárov už nie je žiadúce, nakoľko by mohlo dôjsť k narušeniu prirodzenej 
stability a brezy by sa mohli stať nebezpečnými, najmä za veterného počasia. Nie je možné 
realizovať nejaký radikálny rez, nakoľko breza má mäkké drevo a rany rýchlo zahnívajú. Taktiež 
znižovanie výšky rezom terminálu je klasifikované ako poškodenie stromu. Po obhliadke navrhujú 
na výrub jeden zdvojený strom (dva kmene), rastúci nad detským ihriskom, ktorý rastie krivo 
a teoreticky hrozí potenciálne riziko vylomenia. Ostatné stromy sú zdravé, hocijakým nešetrným 
zásahom by došlo len k ich poškodeniu. Tesne pri dome rastie javor, ktorý bude postupným rastom 
a zväčšovaním koruny tieniť prízemným bytom a zároveň presychá od okraja koruny do stredu, 
evidentne je tam nejaké poškodenie a strom postupne odumrie, ten bol tiež navrhnutý na výrub. 
Informáciou pre žiadateľku je skutočnosť, že ak chce občan vyrúbať stromy pred vchodom 
bytového domu, je potrebné okrem žiadosti podanej na Mesto Trenčín aj vyjadrenie ostatných 
obyvateľov z najbližších vchodov bytovky pred ktorými sa stromy nachádzajú. V opačnom prípade 
vznikajú nepríjemné situácie, kedy polovica vlastníkov bytov s výrubom súhlasí a polovica 
nesúhlasí.   

 
Poslanec Hošták žiada doplniť informáciu o schodisku na Východnej ulici. Jedná sa o 3 schodiská 
vyznačené na mape. Z odpovede je zrejmé, že pracovník nepochopil umiestnenie. ÚIS 
ÚIS – Oprava schodísk bola objednaná, práce budú zrealizované v priebehu augusta.  



 
Poslanec Žák predložil požiadavky bytového spoločenstva Šmidkeho 2629/7 v zastúpení p. Ing. 
Záhorom o rekonštrukciu betónovo-asfaltového ihriska za zadným vchodom. Toto ihrisko slúži viac 
ako 15 panelovým domom v priamom okolí. KPrim 

Vec bude zaradená do zásobníku IA. 
P. Záhora rovnako žiada o opravenie dvoch schodísk pred vchodom do domu Šmidkeho 2627/11. 
ÚIS ÚIS – Zmluvný dodávateľ stavebných prác bol vyzvaný na spracovanie cenovej ponuky, oprava 
bude zaradená do zásobníka prác na stavebnú opravu pozemných komunikácií. Termín realizácie je 
závislý od realizácie prioritnejších opráv a stavu financií v rozpočte. 

Pani Šprtlová z Bazovského ulice zasala písomnú žiadosť o preverenie úrovne hluku 
chladiarenských zariadení umiestnených v objekte potravín na križovatke Gen. Svobodu - Liptovská. 
Od 19:00 do 7:00 podľa viacerých občanov v tejtojto lokalite ide o nadmerné hladiny hluku, ktoré 
ich obťažujú v nočných hodinách. ÚSŽP 

Viceprimátor Forgáč vysvetlil, že nie  je v kompetencii mesta kontrolovať hluk a vynucovať 
dodržiavanie noriem. Spoločenstvo vlastníkov bytov musí podať podnet na Regionálny Úrad 
Verejného Zdravotníctva (Nemocničná 4, Trenčín, 032/650 95 11) a na základe vysledku testovania 
hluku vie mesto poskytnúť súčinnosť. 

Poslanec Gabriel žiada MsÚ o oplotenie asfaltového ihriska pred kostolom z finančných 
prostriedkov, ktoré sú na to rozpočtované pre tento rok. MHSL 

MHSL – Požiadavka na realizáciu oplotenia je zaradená do harmonogramu prác s predpokladom 
realizácie do 30.9.2015. 

Žiada o orezanie kríka na ulici Halalovka 21. ÚIS 

ÚIS – Bola vykonaná obhliadka a na orez navrhnutých viacero krov a stromov pri danej 
komunikácií.  

Za blokom domov Halalovka 1,3,5 je komunikácia ku reštauračnej prevádzke. Nakoľko na KO 
parkujú vozidlá a ďaľšie ich predchádzajú, je na jednej stranne rozjazdená trávnatá plocha. Pán 
poslanec Gabriel navrhuje zpevniť túto plochu a tým rozšíriť túto komunikáciu (štrk/dlažb/asfalt). 
Odstráni sa tým aj problém ztekajúceho blata. ÚIS 

ÚIS – Na mieste bola vykonaná tvaromiestna obhliadka. Jedná sa o plochu cca 2x10m. Rozšírenie 
asfaltovej komunikácie by bolo možné prostredníctvom investičnej akcie. Vec bude doplnená do 
zásobníku IA. 

Ďaľej žiada o terénne úpravy zamedzujúce ztekaniu blata na chodník, ktorý je medzi krčmou 
Brooklyn na Novomeského ulici a škôlkou. Žiada o zaradenie do zoznamu investičných akcii, alebo o 
rekonštrukciu chodníka a ejho okolia tak, aby sa zamedzilo ztekaniu blata. ÚIS 

ÚIS – Na mieste bola vykonaná tvaromiestna obhliadka, problém je potrebné riešiť komplexnejšie 
/spevnenie svahu, príp. jeho odvodnenie/, navrhujeme zaradiť túto požiadavku do zoznamu 
investičných akcií. 

 

Poslanec Hošták požaduje termín kedy bola dokosená celá mestská časť Juh po druhý krát. MHSL 

MHSL – Druhé plošné kosenie bolo ukončené v prvej polovici júla, vrátane sídelného útvaru Juh. 

Viceprimátor Forgáč informoval, že kosenie bolo kompletne dokončené k pondelku 6.7.2015 a 
poprosil občanov, ak vedia o prípadných nepokosených miestach aby to nahlásili na MHSL (0902 
911 051) 

Chcel by vedieť či bude splnený termín 31.7.2015 dokončenia oplotenia ihriska vnútrobloku 
Halalovka od prístupovej KO garážií. MHSL 

MHSL – Oplotenie ihriska - vnútroblok Halalovka bolo dokončené dňa 28.7.2015. Navrhovaná 
výsadba živého plota bude vykonaná počas vhodných klimatických podmienok na realizáciu výsadby 
drevín, s predpokladom v mesiaci október 2015. 

Na septembrové zasadnutie oznámiť množstvo finacií, ktoré budú nevyčerpané z rozpočtu na 
opravu detských ihrísk. MHSL     Splnené - poznámka predsedu. 

 



Pán Ballúch z Vansovej ulice prosí o súčinnosť úradu s reguláciou hlučnosti pekárne IMDK v 
objekte Južanka. Hlučnosť zariadení podľa občana a jeho susedov je v nočných hodinách 
nadmerná.  

Viceprimátor Forgáč vysvetlil, že nieje v kompetencii mesta kontrolovať hluk a vynucovať 
dodržiavanie noriem. Spoločenstvo vlastníkov bytov musí podať podnet na Regionálny Úrad 
Verejného Zdravotníctva (Nemocničná 4, Trenčín, 032/650 95 11) a na základe vysledku testovania 
hluku vie mesto poskytnúť súčinnosť 

Pán ďaľej upozorňuje na nebezpečné situácie ktoré vznikajú za Južankou. Autá jazdia po 
neoznačenej komunikácií ktorá slúži ako zásobovanie priamo vedľa obľúbeného detského ihriska. 

Odpoveď vyššie … 
 

Pani Burýová informovala poslancov o jej snahe získať peniaze z grantu SPP na výstavbu 
multifunkčného ihriska pre posilňovanie a cvičenie najmä seniorov, ale aj iných vekových kategórii. 
Pani prosí o podporu mesta s vybavením povolení v prípade úspešnosti projektu. Pýta sa, či by jej 
bolo mesto pomôcť s úpravou terénu, kde by bolo ihrisko umiestné. Aktuálne navrhuje trávnatú 
plochu nad zadným vchodom Južanky na ľavo od schodiska. 

 

Pán Kubiš, ktorý prevádzkuje karate klub v priestoroch ZŠ Novomeského oslovil poslancov o 
pomoc pri vyjednaní podmienok pokračovania športového klubu karate. Nakoľko riaditeľ ZŠ 
potrebuje priestory v ktorých športové vybavenie, požiadal ich aby ich vyprázdnili. Pán Kubiš žiada 
poslancov o presťahovanie priestorov (prípadne aj menších) za rovnakých podmienok - bez úhrady 
nájomného a to do septembra, kedy začína nový školský rok. ÚŠkol 

Poslanec Forgáč a Žák sľúbili, že sa týmto problémom budú zaoberať. 

Vec je v kompetencii pána riaditeľa školy, priestor po karatistoch potreboval na zabezpečenie 
riadnej výučby, teda ako triedu a neexistovala iná možnosť, ako zrušiť poskytovanie priestoru pre 
karatistov. Jediná možnosť je zohnať si priestor inde, nie v priestoroch školy.  

 

Pani Papierniková z Halalovky 65-71 žiada o súčinnosť MsÚ pri presune smetných nádob, ktoré 
sú umiestnené na parkovacej ploche. Navrhujú, že si vybudujú na vlastné náklady stojisko pre 
smetné nádoby niekoľko desiatok metrov ďaľej. ÚSŽP  

ÚSŽP – Pokiaľ si vlastníci bytov chcú vybudovať na vlastné náklady stanovisko smetných nádob na 
mestskom pozemku, bude potrebné požiadať o súhlas Mesto Trenčín – útvar majetku mesta, ktorý 
určí podmienky, za ktorých je možné stanovisko uskutočniť. Súčasne so žiadosťou je potrebné 
predložiť katastrálnu mapu s umiestnením predmetného stanoviska a s jednoduchým technickým 
popisom. 

Následne bude potrebné podať na Mesto Trenčín – útvar stavebný a životného prostredia žiadosť o 
„Ohlásenie drobnej stavby resp. stavebnej úpravy“ (podľa povahy veci), priložiť stanovisko útvaru 
majetku mesta Trenčín a súčasne priložiť zakreslenie umiestnenia stanoviska do katastrálnej mapy 
s jednoduchým technickým popisom. Pokiaľ si vlastníci bytov chcú vybudovať stanovisko smetných 
nádob na vlastné náklady, bude k ohláseniu na stavebnom úrade potrebná aj zápisnica zo schôdze 
vlastníkov bytov, v ktorej bude s uvedeným zámerom súhlasiť 2/3 väčšina všetkých vlastníkov. Pred 
podaním žiadosti odporúčame obrátiť sa osobne na zamestnancov stavebného úradu pre 
upresnenie potrebných dokladov. 

Rovnako prosí pracovníkov MsÚ a zmluvných partnerov, aby nevysádzali kríky priamo pri chodníky, 
pretože as rozrastajú a zbytočne zarastajú do chodníkov. Ak potom MsÚ nestíha strihať všetky a 
stále, zavadzajú. MHSL 

MHSL – MHSL, m.r.o., v roku 2015 zatiaľ nerealizovalo náhradnú výsadbu drevín a krov. Náhradná 
výsadba je naplánovaná na jesenné obdobie. Požiadavku berieme na vedomie a zároveň ďakujeme 
za upozornenie. 

 

Pani Prokešová z Kyjevskej ulice sa zaujíma o investičnú akciu presunu smetných nádob na 
Kyjevskej. Žiada o ohradenie smetných nádob a prístrešok. ÚSŽP  

V rozpočte je stale suma 1000 €. Je potrebné povedať, kde a ako to občania chcú. 



Poslanec Hošták reagoval, či by bol SVB ochotné sa finančne podielať na vystavaní tohto prístrešku. 

 

Pán Mendel zo Šmidkeho ulice by chcel vedieť termín, kedy bude dorobené zábradlie na schodoch 
pred Šmidkeho 3. ÚIS/MHSL 

MHSL – MHSL, m.r.o., osadí zábradlie v prvej polovici mesiaca september 2015. 

 

Lampa verejného osvetlenia za Južankou nieje vyrovnaná. MHSL 

MHSL – Stožiar osvetlenia nie je súčasťou verejného osvetlenia, patrí k objektu OC Južanka. 

Pán žiada, aby do ďaľšieho VMČ bolo dodané stanovisko k zásobovacej ceste za Južankou, či je to 
chodník, účelová KO a pod. ÚHA 

Rovnako dostal na výbore odpoveď na zrkadlo na križovatke ulíc Vansova-Gen Svobodu. Pôvodná 
odpoveď bola, že MsÚ preverí s policajným zborom a na základe toho rozhodnú. Aký je stav tejto 
požiadavky? ÚHA 

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. 

Pán Sapáček z ulice Šafárikovej upozorňuje na trčiace vodiče pri trafostanici medzi Šafárikova 10 a 
12. Žiada MsÚ o vyzvanie ZSE o odstránenie. MHSL 

MHSL – Nakoľko sa jedná o trafostanicu ZSE, je potrebné aby garant zaslal požiadavku občana na 
priame vybavenie ZSE.  

Dňa 08.09.2015 boli ZSE telefonicky upozornené na tento podnet a bolo prisľúbené následné 
odstránenie trčiacich vodičov. 

Prosí o vykonanie obhliadky všetkých svetelných zdrojov verejného osvetlenia na Šafárikovej. 
Niektoré majú pškodené spodné rozvodové dvierka a pod. MHSL 

MHSL – Obhliadka stožiarov verejného osvetlenia na ul. Šafárikova bola vykonaná. Odstránenie 
uvedených nedostatkov bolo zrealizované – dvierka boli správne osadené. 

Pred Šafárikovou 7 stojí autovrak zelená Felícia. MsP 

MsP o vraku vie a v spolupráci so správcom MK bude odtiahnutý do konca októbra. 
 

Žiada o stretnutie s pracovníkom MsÚ priamo na mieste ulice Šafárikovej ohľadne umiestňovania 
žltých čiar a ich dodržiavanie. Kontakt na p. Sapáčka má predseda VMČ Juh, nech ho kontaktuje 
úrad. ÚHA 

Pracovník MsÚ sa skontaktoval s p. Sapáčkom a dohodli sa na spôsobe riešenia daného problému. 

 

Pán Jánsky z Mateja Bela 8 prosí o zasunutie smetných nádob, ktoré stojá z časti na KO do svahu 
kde je rovina. ÚSŽP 

Posádka Marius Pedersen, a. s. bude požiadaná, aby nádoby zasunula najviac ako je to možné 
smerom k svahu. 

Pán Jánsky upozorňuje aj na samovoľné posúvanie kontajnerov z hornej časti ulice M. Bela v novo-
rekonštruovanej križovatke. Ak nemajú smetné nádoby dostatočne zabrzdené kolesá, stáva sa, že 
sa zosúvajú. Navrhuje umiestniť malý oporný múrik - obrubník. ÚIS 

ÚIS – V priebehu augusta bude na mieste vybudovaná opora, ktorá zamedzí zosuvu nádob. 

Upozorňuje na nevhodnú dopravnú situáciu v križovatke M. Bela - Gen Svobodu. Auto vychádzajúce 
z M. Bela odbočujúce do ľava do mesta nevidí dostatočne na pravo cez stojacie auta. ÚHA 



Na zabezpečenie dostatočného rozhľadu v križovatke ul. M. Bela a Gen. Svobodu boli dopravným 
inšpektorátom odsúhlasené zrušenie 3 parkovacích miest. Zvislé dopravné značenie bolo presunuté, 
treba doplniť vodorovné dopravné značenie. Realizáciu zabezpečí útvar interných služieb. 

 

Požiadavky z VMČ 10.8.2015 
 
Pán Januška sa dopytoval na stav cyklo chodníka smerum ku Tescu od Villa parku pod 

Juhom. Podľa neho by mal viesť porpri koryte potoka/kanála takýto chodník. 
Viceprimátor Forgáč mu odpovedal, že oceňuje jeho záujem a jeho prítomnosť na cyklokomisii. 

Vysvetlil že pozemky v okolí tohto potoka niesú vo vlastníctve mesta a nevieme vlastníkov prinútiť, 
aby takýto chodník vybudovali na vlastnom pozemku. Rovnako nie je možné realizovať provizórny 
chodník vyštrkovaním, bez majetkovoprávneho vysporiadania, procesov mna stavebnom úrade atď. 

 
Pani Sedláčková z Liptovskej ulice upozornila na niekoľko chýbajúcich prechodov najmä pre 

deti v tejto lokalite.Prvý prechod by bolo vhodné umiestniť kolmo na hlavný vchod do škôlky na 
Šafárikovej ulici. Druhý prechod pri potraviny CBA na Liptovskej ulici. Od nových domov vedie 
prechod k CBA ale od CBA kolmo do kopca v smere ulice Liptovskej prechod chýba. Pani navrhuje 
zvýšiť bezpečnosť celej ulice Halalovka. Najmä pre deti, ktoré od otoču autobusov na Gen. 
Svobodu chodia smerom dole po schodoch na ihrisko pri Slamennom hostinci. Konkrétne by sa 
jednalo o prechod v oblasti domu Halalovka 11. ÚHA 

ÚHA - Vyznačenie priechodu pre chodcov musí spĺňať požiadavky podľa  STN 73 6110 
Projektovanie miestnych komunikácií, podľa ktorej sa úrovňové priechody navrhujú ako 
pokračovanie chodníka alebo cestičky pre chodcov alebo cyklistov cez miestnu komunikáciu. 
Chodníky sa majú intenzívne osvetliť a svetelný zdroj sa má umiestniť 1,5 m pred priechod. 

Pri hlavnom vchodom pred MŠ Šafárikova a na ul. M. Bazovského pri potravinách CBA sa  v daných 
miestach nenachádza osvetlenie pred navrhovaným priechodom pre chodcov v požadovanej 
vzdialenosti . 

Na ul. Halalovka pri dome č.11 nie je chodník po oboch stranách z toho dôvodu tam nie je možné 
priechod pre chodcov umiestniť. 

Zákon 8/2009 Z. z. umožňuje chodcom prechádzať aj mimo priechodu pre chodcov, ak s ohľadom 
na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia vodičov na zmenu smeru alebo 
rýchlosti jazdy. 

 
Pani Búryová upozorňuje na zarastenú značku prechod pre chodcov pred hlavným vchodom 

do ZŠ Novomeského. 
ÚSaŽP– Požiadavka na orez drevín pred vchodom do ZŠ Novomeského bola preposlaná na správcu 
verejnej zelene, ktorý na základe obhliadky v teréne práce zadá firme starajúcej sa o verejnú zeleň. 

Odbočka na ulici Šafárikova vedúca ku škole a športovému areálu je podľa nej slepá a mala by 
byť označená značkou slepej ulice. ÚStavŽiv + ÚIS + ÚHA 

ÚHA - Pred domom č. 12 na ul. Šafárikova sa na stĺpe VO nachádza dopravná značka slepá cesta, 
Nakoľko  značku nie je vidno, lebo je zarastená,  útvar interných služieb zabezpečí orezanie 
konárov. 

 
Pán Piffl upozorňuje na Mateja Bela 20 chýba na streche garáží oplotenie. Žiada MsÚ o 

vyzvanie majiteľov garáží, aby ho doplnili. ÚStavŽiv 
ÚIS – Zábradlie na garážach pred vchodom č. 20 na ul. M.Bela sa nachádza na súkromných 
parcelách -  na strechách súkromných garáží a je súkromným majetkom. Foto v prílohe mailu. 
Chýbajúce zábradlie môže doplniť iba majiteľ garáže. 



Pred Mateja Bela 18 treba opraviť schodisko, podľa neho sa nejedná o veľkú opravu, mala by 
sa dať z bežnej údržby. ÚIS 

Nakoľko je ulica Východná veľmi široká komunikácia pre 2 jazdné pruhy, navrhuje, aby po 
každej strane bola zúžená a v rámci bezpečnosti boli vytvorené cyklochodníky. ÚHA 
ÚHA - Východná je predmetom riešenia cyklogenerelu, zároveň je predmetom riešenia statickej 
dopravy. Obe akcie koordinujeme, aby boli vyprojektované súbežne a bez vzájomného konfliktu. 

Žiada MsÚ o odstránenie tyče pre značku na ktorej nie je značka pred domom Šafárikova 12. 
MHSL 
MHSL - Tyč bude v septembri odstránená.  

Pán sa dopočul o pláne sterilizovať mačky na území mesta Trenčín. Žiada MsÚ, aby spravili 
obhliadku na ul. Mateja Bela 18 a sterilizovali mačky v tejto lokalite. ÚIS 
ÚIS - V septembri bude vykonaná obhliadka danej lokality a zrealizovaný odchyt mačiek, ktoré 
budú následne sterilizované.  

 
Pán upozorňuje na novú stromovú výsadbu v lokalite Mateja Bela - Halalovka, tieto stromy sú 

vyschnuté. ÚStavŽiv 
UIS - Stromy vyschli dôsledkom  neodborného kosenia  trávnikov v ich tesnej blízkosti.  Kôra drevín 
bola po  obvode poškodená a tým sa prerušil transport živín z koreňovej sústavy do koruny a späť. 
 Dreviny sa budeme snažiť v rámci  náhradnej výsadby realizovanej  za  asanované stormy v tejto 
oblasti sídliska postupne nahrádzať  novými.    
 

K bodu č. 5 – nové požiadavky poslancov a občanov:  

p. Búryová – urguje orez stromov okolo dopravnej značky pred hlavným vchodom do ZŠ 
Novomeského a pred domom Šafárikova 12 MHSL  

p. Sapáček – navrhuje pre vyriešenie neprehľadnej dopravnej situácie novej  križovatky M. Bela 
a gen. Svobodu na pravej strane pri vychádzaní z križovatky obmedziť parkovanie len pre osobné 
autá ÚHA - MsP 

poslanec Hošták – predložil tieto podnety:                                                                              
Predstavuje kruhový objazd pod Juhom v súčasnom technickom stave bezpečnostné riziko pre 
občanov MČ Juh? Fakticky ide o jedinú komunikačnú tepnu a hlavnú únikovú cestu pri záplavách, 
požiari alebo ďalších nebezpečných situáciách kruhový objazd. ÚHA 

Odstrániť unimobunky, ktoré sú už asi desať rokov na konci Halalovky. Vraj sú plné smetí, spávajú 
v nich bezdomovci a podobne. MHSL 

 Vyznačiť parkovanie na Ulici J. Halašu – pozdĺž komunikácie. Aj na tejto ulici je vraj tiež veľký 
problém s parkovaním. ÚIS 

 Zo Šafárikovej ulice sa nedá prejsť na Novomeského. Ľudia sa pýtajú, či by prepojenie ulíc nebolo 
pre sídlisko výhodné. ÚIS 

 Poskytnúť informácie o možnosti rozšírenia parkovacích kapacít v lokalite M. Bela. ÚIS - KPrim 

Informácia o technickom stave ulice Gen. Svobodu – viacerí popisujú túto komunikáciu ako 
tankodrom.  ÚIS 

Písomná informácia k téme Západná ulica a podnety pána Prekopa. Mgr. Forgáč 

Materiál k cyklogenerelu  poslať poslancom  mailom. ÚHA- poslané 08.09.2015 

p. Mendel – žiada na chodník za OC Južanka osadenie dopravnej zábrany a vyznačenie, že sa 
jedná o chodník ÚHA – MsP 



                 - dôrazne žiada prejednať premiestnenie parkovania pre svoju invalidnú matku, ktoré 
bolo presunuté na hlavnú komunikáciu a  v súčasnosti jej nevyhovuje. Žiada riešenie, ktoré by 
uprednostňovalo chorých a invalidných občanov. ÚHA 

                  - urguje osadenie zábradlia na schodoch pred Šmidkeho č.3 MHSL 

p. Sapáček – žiada odstrániť smetné nádoby v ceste na Šafárikovej č. 14 ÚSaŽP 

p. Piffl – urguje opravu schodiska pred M. Bela č. 18  MHSL 

                                                                                                        

 
Na záver Mgr. Ján Forgáč  poďakoval prítomným za účasť a ukončil diskusiu a 
zasadnutie. 
 
 
Zapísala  Bc. Dana Kušnierová  
V Trenčíne 07.09.2015 
                
 
                                                                          
                                                           Mgr. Ján Forgáč – viceprimátor a poslanec VMČ Juh 
                  

 

 

 

 

 

   

 
 
                                                                                             
                             
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
                             
 


