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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 3.4.2018 v ZŠ Východná 

 
Prítomní poslanci:    Hostia:  
Bc. Eduard Filo    Mgr. Milan Sláviček - MsP 
Mgr. Ján Forgáč     
Dominik Gabriel        
MBA Peter Hošták, PhD. 
Mgr. Ján Vojtek     
Patrik Žák, B.S.B.A. 
     
Neprítomní poslanci: 
Lukáš Ronec – ospravedlnený 
 
 
Prítomná: 
Lenka Vojtasová – garant VMČ Juh  
 
 
Program VMČ Juh: 
 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálu Útvaru mobility 
3. Informácia o investičnej akcii – Rekonštrukcia cesty Gen. Svobodu 
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                         – 6,  Bc. Eduard Filo, Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, 

     MBA Peter Hošták, PhD., Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák ,   
     B.S.B.A.                                                  

PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 
 
 
Bod číslo 2 – Prerokovanie materiálu Útvaru mobility 

 
Bc. Filo predložil materiál Útvaru mobility, v ktorom ÚM požiadal o vyjadrenie 

sa k zriadeniu letnej terasy „Vinéria“ na ul. Gen. Svobodu v Trenčíne v termíne od 1. 
5. 2018 do 31.10. 2018 v zmysle VZN č. 5/2014 a 12/2013.  
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     Hlasovanie o predloženom materiáli:  
 
 
ZA                         – 6,  Bc. Eduard Filo, Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, 

     MBA Peter Hošták, PhD., Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák ,   
     B.S.B.A.                                                  

PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 
 
Bod číslo 3 – Informácia o invest. akcii – Rekonštrukcia cesty Gen. Svobodu 
 

Predseda VMČ Juh Bc. Filo prečítal informáciu o pripravovanej investičnej 
akcii – Rekonštrukcia cesty Gen. Svobodu, ktorú výboru poslal Ján Korienek z ÚIS.  

„V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie danej akcie, po skončení 
procesu obstarávania bude skompletovaný harmonogram prác a následne bude 
zaslaný VMČ JUH.“ 
 
Bod číslo 4 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 

 
P. Mendel: reakcia na požiadavku č.20 z 5.2.2018 - lipu na ul. Gen. Svobodu 

9 žiadajú obyvatelia domu odstrániť z dôvodu škôd, ktoré spôsobuje. Strom 
spôsobuje škody na paneláku, keď kvitne, lepkavý mok padá na autá, poškodzuje 
obuv. Na koho sa majú obrátiť obyvatelia v prípade týchto škôd? Obyvatelia podali 
na MsÚ petíciu, ktorou žiadali odstrániť daný strom. P. Omachelová navrhla orez, ale 
ten taktiež nebol doteraz urobený.  Viceprimátor Mgr. Forgáč: žiada odborné 
vyjadrenie k tejto záležitosti.  

Odpoveď: Strom je v dobrom zdravotnom stave, plní svoje funkcie.  Orezom 
bude upravená -  redukovaná koruna a tým odstránený problém zasahovania 
konárov do fasády.  Problematika medovice je nielen u líp, ale aj u javorov (tvoria 
veľkú časť stromov v Trenčíne) aj iných druhov stromov. To by sme museli  navrhnúť  
likvidáciu všetkých. Medovica je produkt vošiek, ktoré do korún vynášajú živočíchy, 
napr. mravce.  Ale  dá sa odstrániť vodou, podobne ako kvetový nektár.  Z dôvodu 
rozširovania parkoviska sa museli niektoré dreviny odstrániť.  Dobre by bolo 
zostávajúce  ochrániť a až po vybudovaní  novej  NV – drevín s menšou korunou,  
riešiť problematiku výrubu stromov s väčšou korunou.  Preto bol navrhnutý pre daný  
funkčný strom  orez a nie výrub. Odborný orez za účelom zredukovania a vyváženia 
koruny bude vykonaný po ukončení súťaže na výkon orezov vo verejnej zeleni. 

P. Mendel: pož. č. 22 z 5.2.2018 - kontajner bol odvezený, pozemok nebol 
uvedený do pôvodného stavu. Aj okolité trávniky sú rozjazdené od áut stav. firmy.  

Odpoveď: Firma je povinná na základe rozhodnutia urobiť úpravu pozemku a 
odovzdať Útvaru interných služieb MsÚ do 15.4.2018. 

P. Mendel: žiada o riešenie odparkovaných autobusov na miestach, ktoré nie 
sú pre ne vyhradené  - pož. č. 23/5.2.2018. Žiada, aby Mesto v danej veci konalo 
napr. výzvou, upozornením na SAD Trenčín. 

Odpoveď: Požiadame SAD, aby upozornilo vodičov. 
P. Mendel: dňa 28.2.2018 o 19,01 hod. nahlasoval na MsP  odparkované autá 

za Južankou. Čo s tým? Podľa dohody môžu autá chodiť za Južanku do 11,00 hod. 
počas doobedňajšieho zásobovania prevádzok v OC. Taktiež autá poza Južanku 
jazdia tak, že okolitý trávnik je celý rozjazdený, všade je blato.  
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Odpoveď: Na základe oznámenia na tel. číslo 159 bola dňa 28.2.2018 v čase 
cca 19:17 hod na miesto vyslaná hliadka za účelom preverenia nahláseného 
parkovania na chodníku za OC Južanka.  Vozidlo s EČ    IL 594 CL, patrilo 
opravárovi, ktorý v tom čase vykonával opravu v danom OC. Automobil stál v 
platnosti dopravnej značky B1 a dodatkovej tabuľky (okrem dopravnej obsluhy), ktorú 
v tomto prípade neporušil, nakoľko dodatková tabuľka  "okrem dopravnej obsluhy" 
obmedzuje platnosť značky pod ktorou je umiestnená aj na vozidlá, ktoré 
zabezpečujú opravárenské služby. Pre takéto vozidlá neplatí dopravná značka pod, 
ktorou je tabuľka umiestnená. Na základe podnetu p. Mendela budú hliadky MsP 
vykonávať kontrolu za OC Južanka častejšie a o výsledku budeme informovať 
zástupcu primátora p. Mgr. Forgáča. 

P. Majcher: za domom na Halalovke 2343 č. 37,39 na chodníku smerom dole 
k poliklinike pri oprave lampy odstránili dlažbu. Lampa je opravená, kedy bude 
chodník uvedený do pôvodného stavu? 

Odpoveď: Chodník opravíme v rámci stavebnej údržby, podnet je zaradený v 
zásobníku opráv. 

P. Majcher: pož. č. 25 z 5.2.2018 - žiadal o orezanie veľkého stromu na 
Halalovke 2343. Na základe odpovede na túto požiadavku sa pýta, či už bola 
vykonaná obhliadka a aké je teda navrhnuté riešenie? 

Odpoveď: Obhliadka bola vykonaná, odborný orez za účelom zredukovania a 
vyváženia koruny bude vykonaný po ukončení súťaže na výkon orezov vo verejnej 
zeleni. 

P. Vojtěch: na ul. Gen. Svobodu 5 bola vyrúbaná marhuľa. O výrub marhule 
požiadala  jedna obyvateľka domu, ktorá tvrdila, že jej plody rozbili okno. Ako to, že 
bol povolený výrub tohto stromu iba na základe žiadosti jednej z obyvateliek domu? 

Odpoveď: Bola vykonaná obhliadka, na základe zdravotného stavu stromu a 
jeho polohy voči bytovému domu bol nevyhnutný výrub stromu a nie orez. 

P. Sapáček: nová zastávka na Soblahovskej ul. je rozpraskaná. Žiada o jej 
opravu. 

Odpoveď: Stavebný úrad: Na bežnú údržbu povrchu spevnenej plochy nie je 
potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu. Za UI: Spoločnosť TVK odstraňovala na 
tejto zastávke poruchu. Povrchové úpravy budú realizovať vo vlastnej réžií čo 
najskôr. 

P. Sapáček: pri CBA pri otočisku na ul. Gen.Svobodu je vonkajší priestor 
znečistený. Prosí o vyčistenie. 

Odpoveď: Zabezpečíme v koordinácii s UIS cez VPP pracovníkov. 
P. Ličko: na ul. Saratovská - otočisko chýba obrubník. 
Odpoveď: Na otočisku je plánovaná úprava parkovacích miest, 

predpokladáme opravu aj chýbajúceho obrubníka. 
P. Ličko: sa pýta na možnosť uverejňovať vo výveskách na juhu aj informácie 

o výruboch, stavebných konaniach, atď. 
Odpoveď: Viceprimátor  Mgr. Forgáč: Obce, mestá sú povinné zverejňovať 

oznámenia o konaní. Tieto oznámenia sú zverejnené na webe a na dvoch 
informačných tabuliach na MsÚ. O zverejňovaní všetkých informácií na výveskách v 
jednotlivých mestských častiach sa neuvažuje.   

P. Ličko: sa pýta, či by bolo  možné navrhnúť bezpečnejšie riešenie prechodu 
pre obyvateľov, ktorí vystúpia na konečnej zastávke - otočisku Gen. Svobodu a idú 
smerom na Liptovskú.  

Odpoveď: Od daného miesta je najbližší priechod vzdialený 30m. Tento 
priechod sa bude v tomto roku nasvecovať.  Budovať nový priechod vo vzdialenosti 
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30m nepovolí dopravný inšpektorát – ten nové priechody povoľuje v min. 
vzdialenostiach 100m 

P. Ličko: sa pýta, či pri novej bytovke na Saratovskej ul. vznikne aj nejaký 
nový priestor pre deti. 

Odpoveď: Bc. Filo: investor podľa zmluvy vybuduje parkovacie miesta, 
zrevitalizuje blízke detské ihrisko a vybuduje chodník. Poslanec MBA Hošták, PhD.: v 
blízkosti novej bytovky z druhej strany bude obnovený vnútroblok, kde budú osadené 
aj prvky pre deti. 

P. Prekop: žiada dokončiť orezanie kríkov pri Slovenskej sporiteľni na ul. Gen. 
Svobodu. Od roku 2017 nie je toto orezanie ukončené. 

Odpoveď: Zabezpečíme kompletizáciu orezov kríkov pri SLSP. 
P. Prekop: pri autobusovej zastávke MHD "Mateja Bela" na ul. Gen. Svobodu 

je potrebné vykonať orez stromov tak, aby pri vetre nepoškodzovali stánok. 
Odpoveď: Zabezpečíme daný orez. 
P. Prekop:  na zastávke MHD "Mateja Bela" na ul. Gen. Svobodu je pri 

stojane s cestovným poriadkom odpadkový kôš na odhadzovanie zostatkov z cigariet 
pred nastúpením, ale ľudia čakajúci na spoj,  nestoja a nefajčia pri stojane, ale pri 
zábradlí, ktoré zo zástavky smeruje do sídliska. Je tam nesmierne veľa odhodených 
cigariet. Žiada o doplnenie ešte jedného odpadkového koša na to to miesto. 

Odpoveď: Po preverení situácie bolo zistené, že na označníku cestovného 
poriadku na tejto autobusovej zástavke chýba odpadkový kôš, ktorý dodáva SAD. Na 
SAD bolo zaslané upozornenie, aby nádobu zabezpečili. Keď bude nádoba dodaná, 
presunieme kameninovú nádobu, ktorá momentálne nahrádza nádobu na označníku, 
na navrhované miesto k zábradliu. 

P. Prekop: na uvedenej zastávke "Mateja Bela" na ul. Gen. Svobodu chýbajú 
sklá, je potrebné prekrytie zástavky opraviť. 

Odpoveď: Uvedená zastávka nie je v správe euroAWK.  Požiadavka bola 
zaslaná na MHSL so žiadosťou o  opravu zastávky. 

P. Prekop: na Západnej 8 – vedľa kontajnerového objektu – sú umiestnené 
zberné nádoby, ktoré sa vyprázdňujú mechanickou rukou na vozidle. Konáre stromu 
sú veľmi nízko a vozidlo má problém vykonať manipuláciu bez kolízie s konármi. 

Odpoveď: Zabezpečíme daný orez. 
P. Prekop: V kontajnerovom stojisku už niekoľko rokov požadujeme úpravu 

tak, aby voda netiekla na plochu medzi smetné koše. Žiadosť doposiaľ nie je 
vybavená a pri vysýpaní odpadu sa ľudia brodia v blate. Je samozrejmé, že pri 
prehodnotení stavu územia Ul. Západná a Saratovská 2 dôjde k úprave tohto 
priestoru, ale , ak by bola možnosť krátkodobého vyspravenia prostredia v prístrešku, 
bola by úprava považovaná za krok k spokojnosti obyvateľov. 

Odpoveď: Vyčistenie priestoru pod prístreškom zabezpečíme v koordinácii s 
UIS cez VPP pracovníkov. 

P. Prekop: Naša požiadavka na prejednanie postupu a rozsahu revitalizácie 
"nášho rajónu" (Západná ul.) so zodpovednými pracovníkmi MÚ /teda nie politikmi – 
poslancami/ a prizvaným projektantom predložená v roku 2015 je stále v platnosti 
a teraz už len čakáme, kedy sa „pohnú ľady“. Nesystémové riešenia v takej podobe, 
ako sa realizujú doposiaľ – keď zostanú peniaze niečo podhodíme, alebo keď treba 
napĺňať mestskú kasu vyberaním za parkovné  -  sú pre nás neprijateľné. 

Odpoveď: Útvar územného plánovania nemá vedomosť zo strany poslancov 
na spracovanie revitalizácie, resp. inej formy projektovej dokumentácie či štúdie 
týkajúcej sa sídliska Juh.  
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Pán Prekop: žiada o stanovenie poslanca, ktorý bude v dennom kontakte pre 
„náš rajón“ a bude pružne reagovať pre „potreby rajónu“. Od roku 2015 trvá 
požiadavka na stanovenie takéhoto poslanca. Ku dnešnému dňu nebolo vyhovené 
tejto požiadavke.  

Odpoveď: Zodpovedajú poslanci priamo na VMČ. 
Odpoveď poslancov na zasadnutí: Poslanci z VMČ Juh pripomenuli, že sú 

poslancami mesta Trenčín, kandidujúci za celé sídlisko Juh. Ich kontakty sú verejne 

dostupné.  

P. Lukačka: žiada o dosadenie jedného stromčeka do stromoradia na 

Východnej 26. Stromček už dávnejšie vyschol a už je aj zrezaný. 

Odpoveď: V rámci náhradnej výsadby sa budeme snažiť doplniť chýbajúci 
strom. 

P. Lukačka: žiada o úpravu svahu, odstránenie / zasypanie stavebného 
odpadu na Východnej 26. 

Odpoveď: Vykonáme obhliadku a navrhneme riešenie. 
 

Bod číslo 5 – Nové požiadavky poslancov a občanov 

 

Poslanci: mnohé rigoly na Juhu sú zanesené trávou, blatom, lístím. Bude sa 
robiť nejaká celoplošná kontrola rigolov? Ak áno, kedy a v akom rozsahu? 

Poslanci: v r. 2016 p. poslanec Ščepko dával podnet k priechodu pre chodcov 
pod Juhom na Gen. Svobodu za kruhovým objazdom.  Pýtal  sa vtedy, či je možné 
rozšíriť stredový ostrovček. To by znamenalo vyššiu bezpečnosť chodcov. Dnes 
prechádzajú cez 4 jazdné pruhy, rozšírením stredovej časti by sa zredukovali na 3 
jazdné pruhy. 
Odpoveď vtedy znela: "Rozšírenie ostrovčeka by bolo rozumné riešenie zvyšujúce 
ochranu chodcov. Pre realizáciu je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu a 
zaradiť akciu medzi investície mesta. Akcia by sa mohla uskutočniť spolu s 
rekonštrukciou príjazdovej cesty na Juh, ktorú požadujú občania tejto mestskej časti. 
(ÚD)". 
Počíta sa teda s touto možnosťou v súčasnosti, keď je plánovaná výmena asfaltu , 
alebo to ostane v tomto stave? Poslanec Gabriel: prosí o vyjadrenie Útvar mobility, 
resp. projektantov tejto IA a porovnanie s plánovaným riešením tejto časti cesty. 

P. poslanec Hošták: žiada o vyčistenie vpuste – chodník za Lekárňou Juh. 
P. poslanec Hošták: žiada o vyčistenie rigolu pri chodníku z ul. Východnej k 

Námestiu sv. rodiny. 
P. poslanec Filo: v kríkoch pri križovatke ulíc Gen. Svobodu a Saratovská sa 

pravidelne zhromažďuje odpad, ktorý sa tam zachytáva. Je možné kríky odstrániť/ 
orezať a priestor vyčistiť? 

P. poslanec Filo: pred bytovkou na ul. Halalovka 4 prosia obyvatelia o orez 
kríkov. 

P. poslanec Filo: V okolí novovybudovaného parkoviska za domom na 
Halalovke 9 a 11 prosia obyvatelia o úpravu terénu, ktoré poškodili pracovné stroje 
pri výstavbe parkoviska. 

P. poslanec Gabriel: žiada o opravu výtlkov, komunikácií a chodníkov - zjazd 
Gen. Svobodu do vnútrobloku M. Bela, križovatka Gen. Svobodu a M. Bela, chodník 
M. Bela - Lavičková, Kyjevská - M. Bela. Prosí o uvedenie termínu opráv. 
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P. poslanec Gabriel: žiada o výmenu lavičiek za KC JUH. Prosí o uvedenie 
termínu.  

P. poslanec Gabriel: parkovisko na Halalovke č. 22 - žiada preveriť rozmery 
skutkového stavu čiar parkovacích boxov so stavom v projekte. Prosí o odpoveď, 
prečo sú vyznačené parkovacie miesta také veľké (dlhé). Pred maľovaním sa 
zmestilo 12 áut, teraz iba 10. Prosí o preverenie a uvedenie možnej nápravy.  

P. poslanec Vojtek: na ul. J. Halašu pred pohostinstvom Brooklyn je 
rozkopávka už viac ako dva týždne. Nikto tam nič nerobí, rozkopávka blokuje dve 
parkovacie miesta. Kto to povolil? Čo je to za akciu?  

P. Piffl: na ľavej strane KC Juh je odpadnutý veľký kus omietky.  
P. Piffl: na ul. M. Bela 10 bola cez víkend poškodená dopravná značka. 
P. Piffl: sa pýta opäť na problém s mačkami. Kto ich kastruje? Sú už 

kastrované mačky nejak označené veterinárom?  
P. Piffl: žiada o vyčistenie rigolu nad Južankou vedúceho od Južanky do 

parku. 
P. Piffl: chodník na križovatke z Gen. Svobodu na Saratovskú je celý rozbitý. 
Odpoveď: II. viceprimátor Žák, B.S.B.A.: oprava bude zaradená do 

harmonogramu bežnej údržby. 
P. Piffl: žiada o očistenie chodníka na ul. Gen. Svobodu smerujúceho od 

zastávky "M. Bela"  k domom. 
P. Piffl: v spojnici na Partizánskej k záhr. kolóne je prasknutý strom. 
P. Majcher: sa pýta, kedy bude urobený orez stromu (pož. 25 z 5. 2. 2018), 

keď už skončilo vegetačné obdobie? 
Odpoveď: Viceprimátor Mgr. Forgáč: orezy stromov nie sú limitované 

vegetačným obdobím. 
P. Majcher: kedy budú rozmiestnené kontajnery na jarné upratovanie? 
Odpoveď: II. viceprimátor Žák, B.S.B.A.: kontajnery budú umiestňované od 7. 

4. 2018 podľa harmonogramu, ktorý je zverejnený na webe aj v mesačníku INFO. 
P. Majcher: sa pýta, či majú majitelia chatiek v záhr. oblasti na Juhu pridelené 

nejaké kontajnery, alebo aké sú ich povinnosti, čo sa odpadu týka.  
P. Vojtěch: žiada o vyčistenie rigolu na ul. Gen. Svobodu. Je upchatý hlinou, 

lístím, nezachytáva vodu. 
P. Vojtěch: na križovatke ulíc Gen. Svobodu a Vansovej sú zastrešené 

nádoby. Pri ich vývoze, keď smetiari cúvajú, idú cez trávu, blato a potom ho 
roznášajú na prechod. Môže sa toto miesto pri rekonštrukcii Gen. Svobodu 
vyasfaltovať? 

P. Vojtěch: sa pýta, či sa niekde triedi odpad zo spoločných kontajnerov na 
Brezine, zo smetných nádob v meste.  

P. Ličko: pri križovatke z Gen. Svobodu na M. Bela sa nachádzajú schody 
vedúce od Južanky. O niekoľko metrov ďalej sa nachádza priechod. Ľudia 
schádzajúci schodmi prebiehajú cez cestu, nejdú na priechod. Nie je možné túto 
situáciu riešiť vybudovaním schodov vedúcich priamo k priechodu? 
II. viceprimátor Žák, B.S.B.A.: táto vec sa riešila niekoľkokrát. Schody sa nachádzajú 
na pozemku OC Južanka a tá to na vlastné náklady riešiť nebude. 

P. Špaček: v mene  spoločnosti TRENZDROJ, a.s. sa pýta, komu patrí tabuľa 
na ul. Západná 1 pred vchodom do potravín. V objekte prebieha rekonštrukcia, 
pripravujú novú prevádzku a tabuľa špatí okolie. Je označená skratkou "SRZ 
Trenčín". Oslovili rybársky spolok, ale tento túto tabuľu neeviduje.  

P. Mendel: Ako prvé by som rád zareagoval na odpoveď ohľadne lipy pred 
vchodom Gen. Svobodu 9: 
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Odpoveď začína vetou: ''Strom je v dobrom zdravotnom stave, plní svoje funkcie." 
Ako môže vôbec toto niekto napísať, keď tomu stromu plynári odrezali dokola všetky 
korene pod zemou pri rekonštrukcii plynovodu. Takže hneď začiatok odpovede je 
klamstvo. Ďalej sa dá k tomu pripojiť vyjadrenie plynárov, ktorý tam teraz to potrubie 
menili, že ten strom tam môže poškodzovať to nové potrubie.  
Ďalej k tomuto problému opísali problém s medovicou aj pri iných stromoch, na to sa 
však nikto nepýtal, ale na základe toho vyplýva, že kompetentné úrady o probléme 
teda vedia a nič s ním doteraz nerobia. 
Taktiež nebola zodpovedaná časť mojej otázky, na koho sa majú obrátiť občania na 
preplatenie škôd, ktoré tento strom obyvateľom preukázateľne spôsobuje. 
Stále trváme za všetkých občanov, ktorí podali žiadosť o výrub tohto stromu, na ktorý 
stále pretrvávajú všetky dôvody, ktoré nikto nevyvrátil.  

P. Mendel: Ako ďalšie by som rád reagoval na odpoveď na otázku ohľadom 
odparkovaného auta za Južankou zo dňa 28.2.2018. 
V odpovedi sa píše, že v čase 19:17 uvedeného dňa hliadka preverovala auto s EVČ 
IL 594 CL, ktoré patrilo nejakému opravárovi, ktorý opravoval niečo v OC a podľa 
vyjadrenia MsP neporušil dopravnú značku, ktorá tam je osadená a povoľuje vjazd 
dopravnej obsluhe. Ja som ale neupozorňoval na to, že by tam niekto porušil nejakú 
dopravnú značku, ja som upozorňoval na to, že tam bol v čase po 19-tej, kedy tam 
nemá čo robiť ani žiadne auto zásobovania, keďže aj zásobovanie má povolený 
prejazd po tomto chodníku len v pracovné dni v čase medzi 8:00 až 11:00 a toto bolo 
porušené, čo vyplýva aj z odpovedi MsP, kde píšu, že ho preverovala hliadka v čase 
19:17. Z daného jasne vyplýva, že aj tie autá zásobovania, ktoré tam majú povolený 
vjazd, ho majú povolený len v čase medzi 8:00 až 11:00 a po 11:00 sa na tomto 
chodníku môžu objaviť len autá záchranných zložiek teda sanitky a hasiči prípadne 
autá polície a nikto iný. A ani žiadny riaditeľ OC ani nikto iný nemá právomoc tam 
vpúšťať akékoľvek iné auto.  
Preto žiadam opätovne tento prípadne posúdiť a poriadne a správne. 

P. Mendel: Žiadam opravu rozjazdeného trávnika okolo chodníka za 
Južankou a tiež opravu rozbitého chodníka za Južankou, ktoré všetko spôsobujú 
autá, ktoré po tomto chodníku prechádzajú . Taktiež žiadam zabezpečiť, aby sa to 
viac nestávalo. 

P. Mendel: Ako ďalšiu požiadavku by som rád požiadal, aby bol v rámci 
vrátenia do pôvodného stavu pri rozkopávke kvôli výmene plynovodu na ulici Gen. 
Svobodu od vchodu 9 až po vchod 11 a od vchodu 11 smerom hore k ulici 
Bazovského opravený chodník a trávnik, ktorý rozbili mechanizmami pri výmene 
plynovodu. 

P. Mendel: Ďalej by som rád požiadal o preverenie vyhradeného 
parkovacieho miesta na ulici Šmidkeho 8, kde je vyhradené parkovacie miesto 
označené značkou pre osobu ZŤP, ale nie je pod ňou dodatková tabuľa s číslom 
parkovacieho preukazu tak, ako by to malo byť, ale len číslo špz auta TN 226 BC. Ak 
je to vyhradené pre občana ZŤP musí tam byť číslo parkovacieho preukazu a tiež 
musí mať tento parkovací preukaz viditeľne položený v aute, čo keď som šiel okolo, 
tam žiadny nemali. Ak je toto miesto vyhradené s tým, že ho má niekto zaplatené, 
nemal by tam byť symbol ZŤP a ak toto miesto nemá byť vyhradené, tak treba dať 
dopravnú značku odstrániť.  

P. Mendel: Ďalšia požiadavka: rád by som vedel, čo musí občan mesta 
spraviť, aby bola vyčistená kanalizačná vpusť pri jeho dome? Ešte v máji minulého 
roku 2017 som žiadal o vyčistenie kanalizačnej vpuste pri dome Šmidkeho 3, ktorá 
sa nachádza v trávniku nad múrikom. Bolo sľúbené, že v lete to vyčistia, ale nestalo 
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sa. Následne som to urgoval 6.11.2017 a aj napriek tomu stále túto vpusť ani takmer 
rok po upozornení na jej vyčistenie nikto nevyčistil. Ako má teda občan postupovať, 
aby boli vyčistené aj kanalizačné vpuste pri jeho dome, keďže upozorňovať na to v 
rámci VMČ zjavne nestačí. 

P. Mendel: A ako poslednú požiadavku by som sa rád opýtal, ako je to s 
chodníkom od vstupu do MHSL po Leoni, na ktorý som upozorňoval ešte 7.11.2016, 
mala byť spravená obhliadka. Následne som sa to pýtal 6.3.2017, kde mi bolo 
odpovedané, že obhliadka bola spravená a chodník bol zaradený do poradovníku 
opráv. Lenže s chodníkom sa dodnes nič nespravilo a ani pri dnešnej kontrole 
zverejneného zásobníku investičných akcii  na stránke mesta Trenčín tam nie je. 
Prečo??? To boli občania s odpoveďou v minulosti klamaní? Kedy sa s tým 
chodníkom  bude konečne niečo robiť, lebo keď prší sa popred vchod do MHSL a po 
tomto chodníku  vôbec nedá prejsť, všade stojí voda a ľudia musia chodiť po ceste 
ktorá v týchto miestach tiež nie je moc priehľadná a stávajú sa tam pravidelne kolízie 
medzi chodcami a autami.   
 

6 – Rôzne, diskusia a záver 

 

 V rámci diskusie predložil p. viceprimátor Mgr. Forgáč výsledky kontroly, ktorú 

vykonali hliadky MsP za OC Južanka, na základe upozornenia od p. Mendela, že 

dohoda o povolení vjazdu pre autá medzi 8,00 a 11,00 hod. medzi Južankou 

a Mestom býva často porušovaná. 

V čase od 6. 3. do 22. 3. 2018 hliadky MsP vykonali 9 kontrol na uvedenom 

mieste. Ani pri jednej kontrole nebolo zistené porušenie predpisov, ani dohody. 

 

 

Na záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť. 
 

 
Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 7. 5. 2018 o 17,30 hod. 

v Kultúrnom stredisku JUH. 
 
 

Zapísala: Lenka Vojtasová                                      
 
V Trenčíne, 11. 4. 2018                                          

                                                     
                                                                              Bc. Eduard Filo 
                                                                           predseda VMČ JUH 

 
 

 
 
    


