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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 1. 4. 2019 v Kultúrnom stredisku na Juhu 

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

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

 
Na úvod predseda Dominik Gabriel privítal všetkých prítomných a hostí a 

otvoril zasadnutie výboru, informoval o programe a skonštatoval, že výbor je 
uznášaniaschopný.  

P. viceprimátor Mgr. Forgáč navrhol do programu bod – Žiadosť o zámenu 
pozemkov na sídlisku Juh s finančným vyrovnaním od firmy MONOLIT Slovakia s.r.o. 

P. predseda výboru Gabriel vyhlásil, že sa hlasovania zdrží z dôvodu, že ide 
o významný majetkový prevod a pre ospravedlnenú neúčasť viacerých poslancov 
zvolá mimoriadne zasadnutie VMČ, na ktorom by danú vec prerokovali. 
  

Hlasovanie o navrhnutom bode: Žiadosť o zámenu pozemkov na sídlisku 
Juh s finančným vyrovnaním od firmy MONOLIT Slovakia s.r.o. 
 

ZA                         – 2,  Mgr. Ján Forgáč, Patrik Žák, B.S.B.A.                                                       
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 2, Dominik Gabriel, RNDr. Svorad Harcek, PhD. 

 
Doplnenie bodu nebolo schválené. 
 

 



2 
 

 
Hlasovanie o programe v pôvodnom znení: 

 
ZA                         – 4,  Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, RNDr. Svorad  
                                      Harcek, PhD., Patrik Žák, B.S.B.A.                                                       
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 
Bod číslo 2 – Prerokovanie materiálu ÚMM 

 

Bc. Eva Hudecová z Útvaru majetku mesta predložila požiadavku o vyjadrenie 

sa k žiadosti ku zámene nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín na Ulici gen. 

Svobodu a Ul. Južná, medzi Mestom Trenčín a Peter Anderle, Jozef Bútora 

a Spekhorst Hermanus Gerhardus Bernardus. 

 

Pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín 

- Časť pôvodnej  C-KN parc.č. 2180/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 224 m2, 
nachádzajúca sa na križovatke ulíc Južná a gen. Svobodu, vedľa nehnuteľnosti vo 
vlastníctve Peter Anderle, Jozef Bútora a Spekhorst Hermanus Gerhardus Bernardus 
za 

pozemky vo vlastníctve Peter Anderle, Jozef Bútora a Spekhorst 

Hermanus Gerhardus Bernardus 

- Časť pôvodnej C-KN parc. č. 2315/498 orná pôda o výmere 224 m2, nachádzajúca 
sa vedľa nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín, na Ul. gen. Svobodu.   
 
Účelom zámeny je : 

Pre Mesto Trenčín – vysporiadanie pozemku pod časťou plánovanej 
komunikácie v zmysle Územného plánu Mesta Trenčín, na Ul. gen. Svobodu. 
Pre žiadateľa  - zarovnanie línie pozemku a jeho scelenie. 

Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ 

v Trenčíne a Útvar územného plánovania Mesta Trenčín dňa 14.03.2019 odporučili 

zámenu pozemkov. 

V nadväznosti na prvý materiál predložila p. Bc. Hudecová aj žiadosť  

k prenájmu pozemkov v k.ú. Trenčín pre De Bondt, s.r.o. časť pozemkov, vrátane 

spevnenej plochy komunikácie - C-KN parc.č.2316/7 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere cca 150 m2, C-KN parc.č.2237/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

cca 5 m2 za účelom úpravy vjazdu v súvislosti s vybudovaním stavebného objektu 

cez predmetné pozemky pre stavbu „Obytný súbor Juh – Suchý Dub“. 

Prenájom bude riešený na dobu určitú s účinnosťou odo dňa právoplatnosti 

stavebného povolenia maximálne do doby dokončenia stavby uvedenom 

v stavebnom povolení v prípade, že v stavebnom povolení nebude uvedený termín 

ukončenia stavby, doba nájmu sa uzatvára maximálne na dobu 2 rokov odo dňa 

právoplatnosti stavebného povolenia. Prenájmom pozemku si žiadateľ zabezpečí 

dostatočne iné práva k pozemkom v zmysle § 139 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 
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Ide o pozemky  - časť miestnej komunikácie a trávnatej plochy na Ul. Južná, 
na ktorých bude riešená úprava vjazdu pre novú výstavbu obytných súborov. 

Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ 

v Trenčíne a Útvar územného plánovania Mesta Trenčín dňa 14.03.2019 odporučili 

prenájom pozemkov v zmysle žiadosti. 

P. II. viceprimátor Žák, B.S.B.A. navrhol,  aby aj tieto materiály podobne ako 

predchádzajúci boli riešené na mimoriadnom zasadnutí.  

Hlasovanie o predloženom materiáli: 
 
ZA                         – 0 
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 4   Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, RNDr. Svorad  
                                      Harcek, PhD., Patrik Žák, B.S.B.A.  

 
Uznesenie: Predkladané materiály budú prerokované na mimoriadnom zasadnutí.                                                       

 
Hlasovanie o uznesení: 
 
ZA                         – 4,  Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, RNDr. Svorad  
                                      Harcek, PhD., Patrik Žák, B.S.B.A.                                                       
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0   

 
Bod číslo 3 – Prerokovanie Útvaru mobility 
 

Predseda VMČ JUH D. Gabriel predložil materiál z ÚM. Jednalo sa o žiadosť 
o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy „Vinéria“ na ul. Gen. Svobodu v Trenčíne 
v termíne od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 v zmysle VZN č. 5/2014 a 12/2013. 

Predseda VMČ JUH p. Gabriel požiadal pred rokovaním MsP o informáciu, 
koľko sťažností resp. priestupkov sa riešilo v minulom roku na danej prevádzke. P. 
Igor Zajaček z MsP Trenčín informoval, že na uvedenú prevádzku neeviduje MsP za 
predchádzajúci rok žiadne sťažnosti ani priestupky.   
 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 
 
ZA                         – 4,  Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, RNDr. Svorad  
                                      Harcek, PhD., Patrik Žák, B.S.B.A.                                                       
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 
Bod číslo 4 – Zoznam a harmonogram investičných akcií na Juhu pre rok 2019 
 
 Harmonogram investičných akcií na Juhu pre rok 2019 (Príloha 1) predložil p. 
Ján Korienek – poverený riadením Útvaru investícií.  
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Bod číslo 5 – Informácia o prípravách a stave projektov – parkovacia politika  
                      Juh 
 
 P. Ing. Róbert Hartmann – vedúci Útvaru mobility na zasadnutí predložil k 
nahliadnutiu projekty k parkovacej politike na Juhu. Zároveň informoval o stave 
parkovacích miest na hornom i dolnom Juhu po poslednom sčítaní z r. 2018 – 
Príloha 2. 
 
Bod číslo 6 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
 

Odpovede na požiadavky poslancov a občanov je možné nájsť na stránke 
www.trencin.sk/98503 . Taktiež sú zverejnené v každej zápisnici na webovej stránke 
a vo vývesných tabuliach na ul. Gen. Svobodu, Saratovská, Halalovka, Kyjevská a 
Bazovského. 

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.  

Odpoveď: V takom prípade sa nedá uvažovať s opravou chodníka, ale je 
nutná jeho rekonštrukcia. Navrhujeme zaradiť akciu medzi investičné akcie. 

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? 

Odpoveď: Daná komunikácia už zjednosmernená je... Optimálne riešenie je 
vybudovanie nového chodníka. 

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? 

Odpoveď: V tomto prípade je nutné vybudovať odtokové žľaby pri chodníku s 
odvodom do kanal. vpustí. Zaradené do zásobníka opráv. 

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. 

Odpoveď: Vykonali sme obhliadku a požiadali realizátora  zimnej údržby o 
nápravu. Úprava bude vykonaná v jarných mesiacoch. 

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

Odpoveď: Úprava zelene je zaradená do  plánu orezov. 
P. poslanec Gabriel: žiada o opravu schodiska vo vlastníctve mesta Trenčín 

pred bytovým domom Halalovka 50. 
Odpoveď: Požiadavka je zaradená do zásobníka opráv v r. 2019. 
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. 

Odpoveď: Nakoľko v r.2019 MHSL nemá rozpočtované finančné prostriedky 
na výsadbu vhodnej zelene (nižšej zelene - kríkov) za panelákom na ul. M. Bela č. 13 
pri novovybudovanom parkovisku vo vnútrobloku M. Bela – Lavičková, tieto práce 
budú zaradené do realizácie v období 3-4/2020. 

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

Odpoveď: Požiadavka je zaradená do zásobníka opráv v r.2019. 

http://www.trencin.sk/98503
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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.  

Odpoveď: Stavebná údržba sa v zimnom období nevykonáva, predpokladaný 
termín realizácie je do 9/2019. 

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. 

Odpoveď: Dohodnuté s pánom Nitschneiderom, realizácia 4-5/2019. 
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 
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? 

Odpoveď: Útvar majetku mesta posudzuje každú žiadosť o prenájom/predaj 
pozemkov v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne osobitne.  
Za UM: Na to aby bolo pred garážou možné parkovať, je potrebných minimálne 5m. 
Na ul. Mateja Bela priestor pred garážami odpredať možné je. Podmienkou je, aby o 
odkúpenie požiadali všetci garážnici z jedného bloku garáží a aby bolo v teréne jasne 
vidieť, čo je miestnou komunikáciou a verejným priestorom, a čo je súkromný 
pozemok. Všeobecný úzus neexistuje, na možnosť odpredaja vplýva príliš veľa 
premenných (nie len dopravných) preto sa ku každej požiadavke pristupuje 
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. 

Odpoveď: Zástupca ÚM príde na zasadnutie VMČ. Otázku môžeme doriešiť 
priamo na zasadnutí. 

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. 

Odpoveď: V tejto lokalite boli v minulom roku realizované  rozsiahle orezy a 
úprava zelene. Stromy už nemôžeme viac vyvetvovať a  kríky viac zmladzovať.  

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.  

Odpoveď: Úprava cestnej zelene bude urobená po konzultácii a odporučení 
ÚM MsÚ.  

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

Odpoveď: Zeleň v okolí stojiska kontajnerov vyčistia VPP- čkári do 15.4.2019. 
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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.  

Odpoveď: Vykonáme obhliadku a  navrhneme spôsob úpravy  zelene.  
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?  

Odpoveď: Reklamný panel spoločnosti euroAWK s.r.o. sa presúval z Ul.  
Saratovská parc. č. 2237/7 k.ú Trenčín z dôvodu, že na uvedenom pozemku boli 
realizované sadovnícke úpravy pri výstavbe byt. domu Saratovská  č. 7388, ktoré 
zakrývali  reklamný panel. Spoločnosť euroAWK požiadala o presun reklamného 
panela na parc. č. 2237/372 na Ul. Gen. Svobodu.  Prenájom tohto mestského 
pozemku bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 26. 9. 2018 uznesením č. 
1556 so  spoločnosťou euroAWK s.r.o. bol uzatvorený dodatok č. 7 k zmluve, 
stavebný úrad následne vydal dňa 26. 11. 2018 povolenie na uvedenú reklamnú 
stavbu.  Za UMM: Pozemok, na ktorom je umiestnený reklamný panel spoločnosti 
euro AWK, spol. s r.o. je vo vlastníctve Mesta Trenčín. Prenájom tohto pozemku bol 
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1556 zo dňa 
26.09.2018. 

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

Odpoveď: Ulica sa zjednosmerní v rámci spustenia regulácie parkovania na 
sídlisku Juh – plán zjednosmernenia: zo západu na východ. 

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. 

Odpoveď: Zaradíme do poradovníka prác,  lavička bude osadená v období 
4/2019. 

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 zistenia 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.  
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Odpoveď: V mestskom rozpočte na rok 2019 nie sú vyčlenené finančné 
prostriedky na prestrešenie uvedených kontajnerov. V záujme čistoty a triedenia 
odpadu v meste je v prvom rade budovanie polopodzemných kontajnerov. 

P. Gersich: chodník vedúci od škôlky až po Južanku nie je dorobený. 
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?  
Odpoveď: „Parkovisko“ je súčasťou staveniska. Útvar mobility nemá 

vedomosť o hraniciach staveniska a o zábere zelene a poľnohospodárskej pôdy.  Za 
USaŽP: Na predmetnom pozemku má spoločnosť MONOLIT Slovakia s.r.o. vydané 
právoplatné stavebné povolenie na výstavbu Chodníka, ktorý sa v súčasnosti 
realizuje.  Uvedený pozemok vo vlastníctve mesta Trenčín je v prenájme za účelom 
výstavby a počas realizácie stavby je priestorom staveniska.  Stavebný úrad 
upozornil stavebníka na skutočnosť, že parkovanie zamestnancov stavby na daných 
pozemkoch nie je povolené a vyzval ho na nápravu daného stavu. 

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.  

Odpoveď: Stavebný úrad kontaktoval stavebníka s upozornením na 
dodržiavanie čistoty na miestnych komunikáciách.  

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? 

Odpoveď: K podnetu sme požiadali opäť o vyjadrenie  Marius Pedersen, hoci 
k obdobným podnetom  sa v minulosti už niekoľkokrát vyjadrovali. Odpoveď 
zasielame: "Čas vývozu odpadu na uliciach Šafárikova a Liptovská momentálne nie 
je možné zmeniť, nakoľko zvozové trasy vozidiel na seba nadväzujú. Pri posune 
času ranných stanovísk by bol narušený celý harmonogram. Požiadavku ale 
evidujeme a pri najbližšej optimalizácii zvozových trás môžeme tento podnet 
zohľadniť". 

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. 

Odpoveď: Legislatíva SR niečo takéto nepozná. Namaľovať pás pre chodcov 
je možné len pozdĺž cesty (napríklad cez vjazd do nehnuteľnosti, ako pred objektom 
Remys), ale nie krížom cez cestu. 

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

Odpoveď: Požiadavka je zaradená do zásobníka opráv v r.2019. 
P. Nitschneider: na zastávke M. Bela bolo rozbité sklenené opláštenie 

zastávky. Žiada o jeho výmenu. 
Odpoveď: MHSL zabezpečí opravu. 
P. Piffl: za Južankou až po Pueblo je napadané množstvo lístia, odvodňovací 

žľab je plný, upchatý. Žiada o vyčistenie žľabu, pozametanie lístia. 
Odpoveď: Lístie bude odpratané a žľaby vyčistené do konca IV/2019. 
P. Majcher: žiada o orez stromu nachádzajúceho sa v cípe na Halalovke 

2343. 
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Odpoveď: Vykonáme obhliadku a  navrhneme spôsob úpravy  zelene.  
P. Majcher: sa pýta, či sa plánuje nejaká výstavba na veľkej trávnatej ploche 

za domom na ul. Halalovka 2343. 
Odpoveď: Stavebný úrad neeviduje na pozemku za uvedeným bytovým 

domom žiadnu žiadosť o územné ani stavebné povolenie. 
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.  
Odpoveď: Kry budú orezané do konca IV/2019. 
 

Bod číslo 7 – Nové požiadavky poslancov a občanov 

P. poslanec Gabriel: opakovaná pož. č. 52/4.3.2019 - doplnenie požiadavky. 
V pôvodnej požiadavke bolo uvedené "Žiadam o úpravu zelene". Dopĺňa požiadavku 
v nasledovnom znení: Žiadam o úpravu trávnatej plochy v okolí chodníka zničenej 
mechanizmami zimnej údržby alebo inými mechanizmami v lokalite - pred bytovým 
domom Halalovka 11. 

P. poslanec Gabriel: pred bytovým domom M. Bela 21 bol debariérizovaný 
obrubník, vedľa ktorého ostal neupravený odtokový žľab s ostrými hranami. Žiada o 
zrezanie a úpravu ostrých vrchov na tomto žľabe. Žiada o uvedenie termínu. 

P. poslanec Gabriel: žiada o opravu a výmenu poškodených častí všetkých 
lavičiek v parku pod Juhom. Prosí o uvedenie termínu. 

P. poslanec Gabriel: žiada v lokalite zastávka pri Starej Tržnici na ul. 
Saratovská (smerom do mesta) o ošetrenie a natretie zábradlia, opravu poškodených 
spevnených častí múrika v okolí a očistenie schodov v blízkosti zastávky zanesené 
lístím. Prosí o uvedenie termínu. 

P. poslanec Gabriel: opakovaná pož. č. 50/4.3.2019 - doplnenie požiadavky. 
Pre bližšiu špecifikáciu zasiela fotodokumentáciu poškodenej časti chodníka. Tento 
stav spôsobuje voda podmývajúca chodník, stekajúca z Breziny. Prosí o uvedenie 
termínu.  

P. poslanec Gabriel: žiada o opravu výtlkov a rozbitých chodníkov v lokalite 
pred bytovkou ul. Západná 18. Prosí o uvedenie termínu. 

P. poslanec Gabriel: žiada o doplnenie piesku na pieskoviská na ihriská vo 
vnútrobloku Bazovského-Liptovská-Šafárikova. Prosí o uvedenie termínu. 

P. poslanec Gabriel: žiada nové oplotenie spevnenej plochy ihriska v lokalite 
za KC Aktvity, pri novovybudovanom parkovisku. Staré oplotenie bolo odstránené na 
jeseň minulého roku, nové sa z dôvodu nepriaznivého počasia nestihlo umiestniť. 
Prosí o uvedenie termínu. 

P. poslanec Gabriel: predložil požiadavku občanov  na odstránenie 4 kusov 
poškodených "prachárov" na ulici Halalovka 50. 

P. poslankyňa Machová: prosí realizátora o začistenie , resp. dopracovanie 
stojiska na smetné nádoby na ul. J. Halašu 9. Na uvedenom stojisku nebol od 
ukončenia realizácie do dnešného dňa dovmetaný materiál do zámkovej dlažby. 
Materiál ostal za smetnými nádobami a v strede stojiska. 

P. poslankyňa Machová: žiada stavebnú spoločnosť o opravu chodníka, 
preliačenej zámkovej dlažby, ktorá bola poškodená vjazdom strojov na stavenisko 
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vnútrobloku J.Halašu, resp. o prispôsobenie vstupu pre ťažké stroje, aby nevznikali 
škody na majetku  mesta. 

P. poslanec Žák: prosí o opätovné rokovanie s euroAWK o kompletnej 
rekonštrukcii zastávky M. Bela v smere do centra. 

P. poslanec Žák: žiada o preverenie rozhľadov v spodnej križovatke M. Bela - 
Gen. Svobodu pri odbočovaní do centra mesta. Útvar mobility môže p. poslanca 
priamo kontaktovať za účelom dovysvetlenia. 

P. poslanec Žák: žiada o nacenenie komplexnej rekonštrukcie schodov za K. 
Šmidkeho 7 vedúcich k pohostinstvu Brooklyn. Vrátane zábradlia a opravy nášľapov. 

P. poslanec Žák: prosí o odstránenie betónovej vodárenskej skruže pred 
domom K. Šmidkeho 16, cca. 25 m. pred hlavným vchodom. 

P. poslanec Žák: prosí doplniť plastové čiapočky na dopravné stĺpiky za 
vchodom do domu K. Šmidkeho 11. 

P. poslanec Žák: žiada o uvedenie termínu, kedy sa zmení dopravné 
značenie za domami K. Šmidkeho 7,9,11, kde sa pred cca. 1,5 rokom umožnil 
prejazd. Bola dohoda o zmene dopravného režimu, spolu so zamedzením 
parkovania v križovatke pred K. Šmidkeho 10 pri polopodzemných kontajneroch. 

P. poslanec Žák: žiada o obhliadku stromov pred budovou spol. Amann na 
začiatku Saratovskej ulice. Sú suché. 

P. poslanec Žák: zadný zásobovací vjazd do škôlky Šafárikova (od garáží) je 
v sieťovom rozpade, križuje chodník a je preto nebezpečný aj pre chodcov. 

P. Habánik: nerozumie, čo si má predstaviť pod odpoveďou - odpoveď na 
požiadavku č. 71 zo dňa 4. 3. 2019. 

P. Habánik: v súvislosti s požiadavkou č. 71 zo dňa 4.3.2019 sa pýta, či by 
nemalo byť stavenisko riadne označené a ohradené plotom. 

P. Kvaltýn: žiada o opravu 4 ks lavičiek - 2 ks pri dome na Západnej 8 a 2 ks 
na Západnej 20 zo strany od detského ihriska. P. poslanec Gabriel: žiada o 
preverenie stavu a opravu všetkých lavičiek v tejto lokalite - vnútroblok ul. Západná. 

P. Prekop:  v časti Ul. Gen. Svobodu v smere od spodného kruh. objazdu /pri 
vodnom zdroji/ smerom do sídliska – sú osadené dve značky – obmedzenie na 50 
km s tým, že je aj zákaz obiehania  a 30 km s tým, že sa na stavbe pracuje. Takéto 
zoskupenie značiek je aj v smere od napojenia Saratovskej na Ul. Svobodu. Nevie, 
kto značky – dočasné – postavil. Treba ich odviezť. 

P. Neveriš: občania žiadajú a prosia mesto o obnovu povrchu chodníkov v 
dolnej časti Saratovskej ulice po pravej strane v smere ku križovatke s ul. Gen 
Svobodu pred bytovým domom Panorama a novopostaveným BD. 

P. Mendel: na chodníku popri MHSL sú odokryté kanalizačné poklopy, ktoré 
treba zakryť. Jeden otvor je priamo pri novozrekonštruovanom chodníku a druhý 
hneď, ako sa prejde cez Lavičkový potok.  

P. Mendel: pred domom na Šmidkeho 8  je nelegálne zaberané miesto pre 
ZŤP. Žiada o jeho zrušenie.  

P. Mendel: na pozemku za plotom MHSL smerom k Juhu došlo v posledných 
dňoch k masívnemu výrubu stromov a kríkov. Čo sa v tejto lokalite chystá? Je na 
danú vec vydané povolenie? Ak nie, treba čo najskôr zasiahnuť, aby sa v tom 
nepokračovalo.  

P. Mendel: žiada o obnovu dopr. značenia pre chodcov pri Remys pube. V 
tomto mieste žiada aj o pridanie značky "Zákaz zastavenia". 

P. Mendel: na ul. Šmidkeho 3 smerom k ul. J. Halašu sú zle vyspádované 
schody. Počas dažďa sa na nich udržiava voda a bahno.  
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P. Mendel: na ul. Saratovská 1/A je zákaz vjazdu a vyhradenie parkoviska pre 
súkr. spoločnosť Amann. Žiada preveriť, či sú tam tieto dopravné značenia legálne a 
či majú povolenie na to, aby tam mali vyhradené parkovanie  pre súkromnú firmu, 
keďže už v minulosti sa preukázalo, že si neoprávnene osadzovali dopravné 
značenie na hlavnej ceste, ktoré bolo po prešetrení odstránené.  

P. Mendel: na ul. Novomeského (J. Halašu) pred barom Brooklyn sa 
nachádza rozkopávka. Do kedy to tam bude rozkopané? Za posledný rok je to tam 
častejšie rozkopané, ako využívané na parkovanie. Podľa nahlásenej rozkopávky na 
stránke mesta Trenčín to malo byť hotové do 31.3.2019. V čase konania VMČ 1. 4. 
2019 a ani 2. 4. 2019 to opravené ešte nebolo. 
 

Bod číslo 8 – Rôzne, diskusia a záver 

Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť.  
 
Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 6. mája 2019 o 17,30 hod. v KC 

Juh. 
 
 
 
Zapísala: Lenka Vojtasová                                                   
V Trenčíne 9. 4. 2019 
 

      Dominik Gabriel                                        
    predseda VMČ JUH 
                                       
                                                

                                                                                
 
    


