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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 4. 3. 2019 v ZŠ Novomeského 

 
Prítomní poslanci:    Hostia:  
Dominik Gabriel    Igor Zajaček - MsP 
RNDr. Svorad Harcek 
MBA Peter Hošták, PhD.    
Bc. Mária Machová        
Patrik Žák, B.S.B.A.  
        
Neprítomní poslanci: 
Mgr. Ján Forgáč 
Lukáš Ronec 
 
Prítomná: 
Lenka Vojtasová – garant VMČ Juh  
 
Program VMČ Juh: 
 

1. Otvorenie 
2. Zoznam a harmonogram investičných akcií na Juhu pre rok 2019 
3. Informácia o prípravách a stave projektov – parkovacia politika Juh 
4. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
5. Nové požiadavky poslancov a občanov 
6. Rôzne, diskusia a záver 

 
Na úvod predseda Dominik Gabriel privítal všetkých prítomných a hostí a 

otvoril zasadnutie výboru. Skonštatoval, že výbor nie je uznášaniaschopný 
a navrhol, aby sa zasadnutie začalo bodom Odpovede na požiadavky 
z minulého zasadnutia.  
 
Bod číslo 2 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
 

P. poslanec Gabriel: pož. 22/7.1. 2019 - v odpovedi je uvedené, že na tomto 
úseku boli odstránené problémy so stojacou vodou. Problémy so stojacou vodou 
však na viacerých úsekoch v dĺžke celého chodníka na Východnej ulici pretrvávajú. 
Žiada o opravu tohto havarijného stavu. 

Odpoveď: Počas zimného obdobia nebolo možné odsledovať, ako ovplyvnili 
zásahy do odvodnenia chodníka vykonané na jeseň 2018. Po silnejších dažďoch 
odsledujeme aktuálnu situáciu a navrhneme/vykonáme ďalšie riešenie. 

P. poslanec Gabriel: žiada o preverenie šírkových pomerov komunikácie na 
ul. Halalovka 2343. Občania žiadali vybudovať chodník poza bytový dom, na čo 
dostali zápornú odpoveď. Obyvatelia však nemajú chodník ani pred domom. Nie je 
možné chodník dobudovať, ak by šírka komunikácie pred domom bola vyhovujúca? 

Odpoveď: Na ulici Halalovka v podstate chýbajú chodníky všade. Technicky 
vzato chodníky na Halalovke medzi cestami a bytovkami je možné dostavať – 
priestorové pomery sú vyhovujúce. Je potrebné, aby si poslanci MsZ osvojili túto 
myšlienku a výstavbu chodníkov podporili v návrhu rozpočtu. Druhou možnosťou je, 
že sa z existujúcich cestičiek pred domami urobia tzv. obytné zóny – t.j. 
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nemotoristické komunikácie, na ktoré je povolený vjazd vozidiel rýchlosťou max. 20 
km/h, je tu povolená hra detí, a parkovať je možné len na vyznačených parkovacích 
miestach – v podstate ide o prejazdné chodníky. 

P. poslanec Gabriel: žiada osadiť zábradlie na schodisku pred bytovým 
domom Halalovka 18.  

Odpoveď: Zábradlie zadané do výroby, predpokladaná inštalácia apríl - máj 
2019. 

P. poslanec Gabriel: žiada o opravu (popr. reklamáciu) prepadajúceho sa 
podložia zámkovej dlažby na oboch nových stojiskách polopodzemných kontajnerov 
na ul. Halalovka.  

Odpoveď: kontajnerové stojiská sú už v reklamácii. S opravou sa začne 
ihneď, keď bude stabilné pekné počasie. 

P. poslanec Harcek: žiada o preverenie podložia na ul. Šmidkeho 4, 6, 8. 
Kontajnery vraj stoja na hline. 

Odpoveď: Umiestnenie smetných nádob na hline nezakazuje žiaden zákon 
ani Všeobecne záväzné nariadenie. Požiadavka bola zaslaná na Útvar interných 
služieb ako správcovi stojísk smetných nádob a súčasne na Útvar Investícií ako 
požiadavka na rozšírenie  spevnenej plochy pre smetné nádoby. Bolo by potrebné aj 
lepšie upresniť požiadavku. Ak budú mestským zastupiteľstvom schválené financie 
na vybudovanie spevnenej plochy, táto stavba sa môže  zrealizovať. 

P. poslankyňa Machová: žiada o úpravu terénu ostrovčeka na ul. J. Halašu 
9, ktorý narušili počas zimy (snehu) odparkované autá. Zároveň žiada o informáciu, 
na základe čoho bola zvolená veľkosť ostrovčeka.  

Odpoveď: Za ÚM: Veľkosť ostrovčeka bola zvolená z dôvodu križovania 
inžinierskych sietí v podzemí. Na tomto mieste nebolo možné vybudovať parkovacie 
miesta, nakoľko prekládka podzemných sietí by celú stavbu neúmerne predražila. 
Naviac tu bolo potrebné bezbariérovo preklenúť výškový rozdiel medzi starým a 
novovybudovaným chodníkom, čo by bolo pri menšom ostrovčeku problematické. Za 
MHSL: Mesto zabezpečí úpravu ostrovčeka. 

P. Mihálik: na ul. Liptovská 1 sa pri zadnom vchode bytového domu prepadá 
chodník. Daná vec bola niekoľkokrát konzultovaná so zamestnancami úradu, od r. 
2016 sa však nič nedeje. Občania nemajú problém opraviť chodník, aj tak už raz 
urobili, ale chodník bol opäť poškodený vodou stekajúcou z Breziny.  

Odpoveď: MHSL ako správca miestnych komunikácií nezahŕňa do ich opráv 
účelové chodníky a vstupy do bytových domov. 

P. Mihálik: žiada o vybudovanie prístupu ku zadnému vchodu na ul. Liptovská 
1 z dôvodu problematického prístupu napr. pre sanitky, autá v prípade sťahovania a 
pod. 

Odpoveď: Ing. Hartmann: záchranári potrebujú priestor o šírke 75 cm na 
prechod s nosidlami. Bolo by zbytočné vytvárať priestor o šírke 3 m na prechod so 
sanitkou. Viceprimátor Mgr. Forgáč: prístupové chodníky ku vchodom sa 
nerozširujú na šírku vhodnú pre prístup s autom - jedine vo výnimočných prípadoch. 

P. Sapáček: žiada o orez borovice, ktorá zasahuje do chodníka na križovatke 
ulíc Gen. Svobodu a Vansovej.  

Odpoveď: Už orezané v 7. týždni 2019. 
P. Majcher: sa pýta, či sa bude prerábať MŠ na ul. J. Halašu. 
Odpoveď: Viceprimátor Mgr. Forgáč: pripravuje sa dokumentácia na 

žiadosť o financovanie prostredníctvom Eurofondov. Čaká sa na najbližšiu výzvu, 
ktorá by mala byť v lete t.r. 
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P. Chropeň: sa pýta, prečo si nemôže  v rámci parkovacej politiky zakúpiť 
parkovaciu kartu na parkovanie pred domom. Má 6 m dlhú dodávku, ktorú používa aj 
na výkon živnosti aj na súkr. účely. 

Odpoveď: Ing. Hartmann: parkovacie karty sa vydávajú na autá s dĺžkou do 
5,3 m. Problémom je, že dodávka p. Chropeňa meria 6 m. Viceprimátor Mgr. 
Forgáč: je problematické predvídať, koľko miest pre dodávky by bolo potrebné 
vybudovať v rámci parkovacej politiky na Juhu. Autá majú možnosť parkovať na 
Východnej ulici. 

P. Babič: upozorňuje, že na ul. Gen. Svobodu boli inštalované nádoby na 
odpad, ktoré neboli od Vianoc resp. od Silvestra 31. 12. 2018 vyprázdnené. Zároveň 
by sa rád informoval, kto navrhol a realizoval ich umiestnenie a kto je zodpovedný za 
ich obsluhu. 

Odpoveď: Uličné nádoby boli osadené v rámci investičnej akcie „rozšírenie 
parkoviska gen. Svobodu“. Až koncom januára boli tieto nádoby nahlásené na útvar 
stavebný a životného prostredia a následne boli zaradené do vývozných trás. Vývozy 
týchto nádob bude zabezpečovať spoločnosť Marius Pedersen.  Odsleduje sa, či sa 
tieto nádoby  pri bežnej frekvencii vývozu uličných nádob na Juhu efektívne 
využívajú, a ak nie, budú nádoby  presunuté na iné miesto pre optimálnejšie využitie. 

P. Babič: žiada o upratanie okolo smetných nádob na ul. Gen. Svobodu.  
Odpoveď: Spoločnosť Marius Pedersen bola požiadaná, aby pri prvom 

vývoze nových uličných nádob upratala aj odpad, ktorý bol mimo nádobu. Ostatné 
dočistenie zabezpečí UIS. 

P. Babič: "pán Hartmann, nie som spokojný s odpoveďou na otázku: Je na 
všetkých uliciach so zníženou rýchlosťou úplný zákaz parkovania ? Nie je podstatné 
povolenie hry detí na ceste, ale ide o bezpečnosť pri prechádzaní motorových 
vozidiel všeobecne. Na ulici parkujú obyvatelia bývajúci na tejto ulici a to, ako ulica 
vyzerá nie je predmetom posudzovania ani z estetického ani z technického hľadiska. 
Prosím, navrhnite riešenie pre zníženie rýchlosti prejazdu a zvýšenie bezpečnosti 
chodcov, detí, zvierat pohybujúcich sa po ulici." 
Odpoveď: "Čo sa týka bezpečnosti chodcov a umiestnenia značiek, budeme vec 
konzultovať s dopravným inšpektorátom. Zo skúseností vieme, že ako prvé opatrenie 
zvyšujúce bezpečnosť chodcov bude dopravný inšpektorát k zníženiu rýchlosti 
doplniť aj úplný zákaz parkovania (zákaz zastavenia) na ulici. Zväčša sa to rieši 
značkou "obytná zóna", v ktorej je povolená max. rýchlosť 20 km/h a zároveň aj 
úplný zákaz státia (okrem vyznačených miest). Na takto označených uliciach je 
povolená hra detí na ceste. Otázkou zostáva, či sú obyvatelia ulice s takýmto 
opatrením stotožnení, nakoľko na ulici to v súčasnosti so zaparkovanými vozidlami 
vyzerá ako prekážková dráha - a to napriek tomu, že každý dom má vybudovanú 
garáž / garáže." 

Odpoveď: Nie na všetkých uliciach kde je znížená rýchlosť platí zákaz 
parkovania. Platí to tam, kde nie sú vybudované chodníky, alebo tam, kde obyvatelia 
svojim arogantným parkovaním na chodníku zabraňujú pohyb chodcov. Tí sú potom 
nútení chodiť po ceste, pretože na chodníku parkujú autá. Rýchlosť znížime a na ulici 
sa parkovanie zakáže dňom spustenia regulácie parkovania na Juhu. 

P. Mendel: 2. lampa za Brooklynom pri chodníku vedúcom k Južanke  nie je 
označená číslom a nesvieti.  

Odpoveď: Závada na stožiari VO bola odstránená dňa 19.2. 2019, číslovanie 
stožiarov VO sa doplní po preverení stavu a následnej výrobe nových číselných 
označení -  nálepiek stožiarov. 
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P. Mendel: opakovane upozorňuje na nesvietiacu nahnutú lampu za 
Južankou. Do dnešného dňa nedošlo ku žiadnej náprave. 

Odpoveď: Uvedený stožiar pri Južanke nie je v správe MHSL m.r.o. to zn., že 
nie je napojený na sieť VO mesta Trenčín, naši elektrikári upozornia správcu OC 
Južanka. 

P. Muráriková: na ul. J. Halašu 14 je v cípe na trávniku vyhodená odtrhnutá 
dopr. značka. 

Odpoveď: Značku dáme odviezť. 
P. Boleček: žiada o opravu chodníka vedúceho od ul. Vansovej k Južanke. 

Tým, že je chodník roky neopravený, je veľkým nebezpečenstvom pre starších a tiež 
maloleté deti. Nakoľko je v tesnej blízkosti Južanky, je dosť frekventovaný a smerujú 
po ňom  ľudia do ulíc Bazovského a Šafárikovej. 

Odpoveď: Poruchu na chodníku sme zaevidovali v zásobníku opráv a bude 
zaradená v harmonograme plošných opráv MK.  

P. Boleček: žiada o osadenie zábradlia ku schodom vedúcim vedľa Južanky 
smerom k parkovisku. V zimných mesiacoch sú schody namrznuté, šmykľavé. Po 
týchto schodoch schádza veľa ľudí a cesta po nich je nebezpečná aj v období sucha 
z dôvodu ich nerovnosti. 

Odpoveď: Ak je myslené schodisko vľavo od Južanky z pohľadu od ul. Gen. 
Svobodu, potom je odpoveď: Evidujeme potrebu doplniť zábradlia a tiež opravu 
chodníka a jeho okolia. Práce zaradíme do harmonogramu v r. 2019. 

P. Boleček: "Psíčkári prechádzajúci Námestím sv. rodiny - s tým by sa malo 
niečo robiť. Tvrdo im nariadiť, aby si na venčenie našli iné miesto. Začal by som 
miernym dohovorom pre ľudí venčiacich psov - títo ľudia sú však veľmi sebeckí a ich 
reakcia by mohla byť aj neprimeraná, napr. veď je demokracia a ja si so svojím psom 
môžem chodiť, kade chcem a čo je vás do toho. Ešte nikde som nevidel, aby sa 
okolo kostola v meste či na dedine pohybovali psíčkári. Je to veľmi neúctivé. Na Juhu 
je x-miest, kde môžu svojich psov venčiť, horšie je však, že veľmi zleniveli." 

Odpoveď: V zmysle VZN č. 3/2002 o podmienkach držania psov v Meste 
Trenčín sú striktne definované miesta, kde je vstup so psom zakázaný. Priestor, 
ktorý sa spomína v požiadavke, medzi nimi nie je. A je len na majiteľoch psov, či z 
morálneho hľadiska rešpektujú takéto priestory. Pokiaľ tam nie je výslovný zákaz 
vstupu, nemá Mestská polícia možnosť majiteľov psov riešiť a ani upozorňovať, aby 
do predmetného priestoru nevodili psov. V prípade, ak by mesto doplnilo túto lokalitu 
do VZN, ako mieste kde je vstup so psom zakázaný, Mestská polícia bude 
dodržiavanie tohto zákazu dôsledne kontrolovať.    
 

O 17,40 hod. sa na zasadnutie dostavil p. poslanec Hošták a o 17,45 hod. p. 

poslanec Harcek. 

Na základe toho skonštatoval p. predseda Gabriel, že výbor je 

uznášaniaschopný.  

Prečítal pôvodné znenie programu a predložil návrh, aby boli body 2 a 3 

presunuté na nasledujúce zasadnutie, nakoľko z dôvodu jarných prázdnin neboli na 

zasadnutí prítomní kompetentní pracovníci MsÚ. 

 

Hlasovanie o vypustení bodu 2 a 3 z programu: 

 

ZA                         – 5,  Dominik Gabriel, RNDr. Svorad Harcek, MBA Peter 
                                     Hošták, PhD., Bc. Mária Machová, Patrik Žák, B.S.B.A.                                                       
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PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 
 

Hlasovanie o novom programe v tomto znení: 

1. Otvorenie 

2. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 

3. Nové požiadavky poslancov a občanov 

4. Rôzne, diskusia a záver 

 

ZA                         – 5,  Dominik Gabriel, RNDr. Svorad Harcek, MBA Peter 
                                                Hošták, PhD., Bc. Mária Machová, Patrik Žák, B.S.B.A.                                                       

PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 
 

Bod číslo 3 – Nové požiadavky poslancov a občanov 

P. poslanec Gabriel: k pož. 28 zo dňa 4. 2. 2019 - žiada o aktívnejšiu 
súčinnosť pri riešení danej situácie. Netreba čakať do ďalších dažďov, obyvatelia 
situáciu odsledovali, opravy nesplnili účel.  

P. poslanec Gabriel: pož. 29 zo dňa 4. 2. 2019 - na základe odpovede žiada 
Útvar mobility o návrh optimálneho riešenia. Je v danom prípade vhodné 
zjednosmerniť komunikáciu a vyznačiť chodník vodorovným dopravným značením? 

P. poslanec Gabriel: pož. 34 zo dňa 4. 2. 2019 - občanom nejde o opravu 
chodníka, ale o zabránenie stekaniu vody, ktorá steká z Breziny (mestský pozemok). 
Aké opatrenia je mesto schopné urobiť, aby sa zabránilo podmývaniu chodníka? 

P. poslanec Gabriel: žiada o úpravu zelene  zničenej mechanizmami zimnej 
údržby alebo inými mechanizmami v okolí chodníka v lokalite - nový chodník s 
parkoviskom popri ul. Gen. Svobodu, smerom na Gen. Svobodu - otoč. 

P. poslanec Gabriel: žiada o úpravu zelene v okolí chodníka v lokalite 
Halalovka 11. 

P. poslanec Gabriel: žiada o opravu schodiska vo vlastníctve mesta Trenčín 
pred bytovým domom Halalovka 50. 

P. poslanec Gabriel: na základe požiadavky od obyvateľov  žiada o návrh a 
výsadbu vhodnej zelene (nižšej zelene - kríkov) za panelákom na ul. M. Bela č. 13 pri 
novovybudovanom parkovisku vo vnútrobloku M. Bela - Lavičková. 

P. poslanec Gabriel: žiada o opravu úseku komunikácie medzi bytovými 
domami Halalovka 11 a Halalovka 9. 

P. poslanec Gabriel: opakovaná požiadavka - v minulosti (asi od jesene 
2017) žiadal o opravu zábradlia a schodiska k zastávke Gen. Svobodu otoč na Juhu. 
Zábradlie bolo vymenené, ale niektoré časti schodov - hrany (niektoré dlažobné 
kocky) sú poškodené, zničené, alebo chýbajú. Chcel by poprosiť o opravu a 
upresnenie termínu, kedy k oprave dôjde.  

P. poslanec Gabriel: žiada MHSL o poskytnutie farieb a potrebného náčinia 
pre občanov Západnej ul. na svojpomocné vykonanie základnej údržby a náterov vo 
vnútrobloku Západná ulica. Kontaktná osoba: p. Nitschneider, Západná 12. 

P. poslanec Gabriel: žiada o odpoveď Útvar mobility: majitelia garáží z 
lokality M. Bela (celá časť ulice v tvare U) sa dopytujú na možnosť odkúpenia 
pozemkov pod svojimi garážami, aby tam aj po zavedení parkovacej politiky mohli 
parkovať svoje autá pred garážami. Požadujú informáciu, či podľa projektu 
dopravného značenia (súčasného, resp. budúceho pri zavedení park. politiky) ostane 
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pred ich garážami dostatok priestoru (prosí presne špecifikovať koľko m), aby tam 
mohli parkovať svoje autá v prípade, ak budú mať právo k tomu pozemku. Otázka s 
tým súvisiaca - existuje všeobecný úzus pre riešenie takýchto žiadostí 
prenájmu/odkúpenia pozemkov pred garážami v súvislosti so zavedením PP na 
Juhu, alebo sa každá žiadosť bude posudzovať individuálne? 

P. poslanec Gabriel: opakovaná požiadavka č. 16 zo dňa 7. 1. 2019 - 
nedostatočná odpoveď. Žiada kontaktovať p. Nitschneidera - Západná 12, vyžiadať si 
presnejší popis požiadavky a navrhnúť riešenie. 

P. poslanec Gabriel: opakovaná požiadavka č. 17 zo dňa 7. 1. 2019 - 
doplnenie požiadavky. Žiada MHSL o vykonanie obhliadky a návrh úpravy a rozsahu 
orezov po konzultácii s p. Nitschneiderom - Západná 12. 

P. poslanec Gabriel: opakovaná požiadavka č. 11 zo dňa 7. 1. 2019 - 
kontrola plnenia požiadavky. Žiada informáciu, či bola zrealizovaná obhliadka lokality 
a orez kríkov na križovatke ul. Východná - Gen. Svobodu kvôli nedostatočnému 
rozhľadu.  

P. poslankyňa Machová: žiada vyčistiť priestor za stojiskom  smetných 
nádob na ul. J. Halašu 22.  

P. poslankyňa Machová: prosí o orez konárov na ul. M. Bela 3 a na ul. 
Lavičkovej od Zariadenia pre seniorov až po schodisko pri garážach.  

P. poslankyňa Machová: sa pýta na novopostavený billboard na križovatke 
ul. Gen. Svobodu a Saratovská. Na základe čoho bolo vydané povolenie na jeho 
stavbu? P. poslanec Hošták: sa pýta, či sa postavený billboard nachádza na 
pozemku mesta a ak je pozemok prenajatý, kto povolil jeho prenájom?  

P. poslanec Harcek: pýta sa za p. Záhumenského, či by bolo možné 
zjednosmerniť ulicu Východná č. 11 - 25. 

P. poslanec Hošták: tlmočí požiadavku od občana, ktorý sa pýta na možnosť 
osadenia lavičky na ul. Východná smerom ku komínu. Mnoho ľudí tento úsek využíva 
na športovanie, starší ľudia na prechádzky a preto by uvítali v tejto časti aspoň jednu 
lavičku na oddych. 

P. Mendel: pož. 43 zo dňa 4. 2. 2019 - žiada kontaktovať p. riaditeľa Južanky, 
aby sa postaral o okamžitú nápravu. 

Odpoveď: P. riaditeľa kontaktoval po VMČ p. II. viceprimátor Žák, B.S.B.A. 
Odpoveď: Dobrý deň pán Žák, nesvietia nám zo zadnej strany budovy 2 lampy. Dnes 
som sa dohodol s f. Asemid, že nám ich budúci týždeň, pravdepodobne v utorok 
opravia. 

P. Mendel: upozornil na veľkoobjemové kontajnery na trávniku za domom na 
ul. Šmidkeho 4. Pýta sa, čo sa tam chystá a či bolo vydané povolenie na postavenie 
kontajnerov na trávniku. 

Odpoveď: Na základe podnetu občanov z VMČ JUH, konaného dňa 4.3.2019 
vykonala hliadka MsP kontrolu neoprávneného záberu verejného priestranstva, za 
obytným domom na ul. K. Šmidkeho 4, ktorý pozostáva z 2 ks veľkoobjemových 
kontajnerov, 1 ks stavebného kontajnera a 1 ks prenosného WC. Podľa zistenie na 
ÚSaŽP sa ide na uvedenom bytovom dome vykonávať zateplenie, ktoré bolo 
v mesiaci jún 2018 oznámené na MsÚ Trenčín. Nakoľko podľa zistenia na Útvare 
stavebnom a životného prostredia nie je na záber vydané platné rozhodnutie, bola 
vec oznámená na MsÚ p. Dudovej, ktorá začne v danej veci v spolupráci s právnym 
oddelením MsÚ správne konanie. 

P. Gersich: žiada (po 4x) o prestrešenie kontajnerov na ul. T. Vansovej 1. P. 
poslanec Gabriel: žiada o informáciu s nacenením daného prekrytia.  

P. Gersich: chodník vedúci od škôlky až po Južanku nie je dorobený. 



7 
 

Odpoveď: II. viceprimátor Žák, B.S.B.A.: tento rok sa má dorobenie chodníka 
doobjednávať. 

P. Habánik: v blízkosti výstavby bytových domov za ul. Liptovská vzniklo 
parkovisko pre robotníkov. Je toto parkovanie povolené?  

P. Sapáček: žiada, aby boli upozornení stavebníci, ktorí sú povinní zabezpečiť 
čistotu komunikácie smerom od ul. Liptovskej na Gen. Svobodu. Autá vychádzajúce 
zo stavby znečisťujú cestu blatom.  

P. Sapáček: eviduje podnety obyvateľov ulíc Šafárikova a Liptovská, ktorí sa 
sťažujú na vývoz odpadu v čase pred 8.00 hod., kedy po tejto frekventovanej trase 
jazdí mnoho ľudí  s deťmi do škôl a škôlok. Nie je možné posunúť čas vývozu na 
neskoršiu hodinu? 

P. Sapáček: sa pýta, či by nebolo možné na viacerých vytipovaných miestach 
v rámci Juhu, kde nie sú vyznačené priechody pre chodcov, namaľovať aspoň 
piktogramy, ktoré naznačujú možný prechod chodcov. Na mnohých miestach je 
prechod veľmi problematický. 

P. Nitschneider: na schodoch vedúcich ku zastávke M. Bela chýbajú 
dlaždice. Pri schádzaní by mohlo dôjsť k úrazu.  

P. Nitschneider: na zastávke M. Bela bolo rozbité sklenené opláštenie 
zastávky. Žiada o jeho výmenu. 

P. Piffl: za Južankou až po Pueblo je napadané množstvo lístia, odvodňovací 
žľab je plný, upchatý. Žiada o vyčistenie žľabu, pozametanie lístia. 

P. Majcher: žiada o orez stromu nachádzajúceho sa v cípe na Halalovke 
2343. 

P. Majcher: sa pýta, či sa plánuje nejaká výstavba na veľkej trávnatej ploche 
za domom na ul. Halalovka 2343. 

P. Majcher: sa pýta, kedy sa začne s čistením ciest na Juhu. 
Odpoveď: II. viceprimátor Žák, B.S.B.A.: v minulom týždni (25.2.-1.3.2019) sa 

začalo s čistením cyklotrás, nakoľko mnoho ľudí po zlepšení počasia začalo jazdiť na 
bicykloch. Zimná údržba trvá do 15.3.2019. Po tomto termíne by sa malo začať s 
celoplošným čistením od 18. 3. 2019. Pravdepodobne sa začne cestami na Juhu a 
na Sihoti 3,4. 

P. Muráriková: žiada o orez kríkov na brehu na ul. J. Halašu. 
  

Bod číslo 4 – Rôzne, diskusia a záver 

 

V rámci diskusie sa p. Gabriel obrátil na občanov s otázkou, ako vnímajú 

situáciu s odpadom na Juhu. Kopia sa sťažnosti, že vývozy nie sú dostačujúce. 

Odpad narastá, obyvatelia neseparujú, ak áno, papierový a plastový odpad 

nestláčajú, dávajú ho mimo kontajnerov. P. II. viceprimátor Žák, B.S.B.A. navrhol na 

niektoré z nasledujúcich zasadnutí prizvať p. Bc. Čachovú – referentku pre životné 

prostredie. Zároveň poznamenal, že situácia s odpadmi je individuálna, veľké 

množstvá odpadov bývajú nárazové, rastie kúpyschopnosť obyvateľstva, odpadu je 

stále viac a viac. P. Šabo upozornil, že problémom je aj to, že odpad privážajú aj 

ľudia z okolia.  

P. Búryová poďakovala poslancom za pomoc so situáciou seniorov.  
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Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť.  
 
Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 1. apríla 2019 o 17,30 hod. v KC 

Juh.  
 
 
Zapísala: Lenka Vojtasová                                                   
 
V Trenčíne 12. 3. 2019 
 

      Dominik Gabriel                                        
    predseda VMČ JUH 
                                       
                                                

                                                                                
 
    


