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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 6. 5. 2019 v Kultúrnom stredisku na Juhu 

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

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálu Útvaru majetku mesta 
3. Prerokovanie návrhu zriadenia odplatného vecného bremena v súvislosti 

s realizáciou stavby „Obytný súbor Juh – Suchý dub“ s investorom 
a obyvateľmi Južnej ulice 

4. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
5. Nové požiadavky poslancov a občanov 
6. Rôzne, diskusia a záver 

 
Na úvod predseda VMČ JUH Dominik Gabriel privítal všetkých 

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

 
Hlasovanie o programe: 

 
ZA                         – 6,  Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, MBA Peter Hošták,  
         PhD., Bc. Mária Machová, Lukáš Ronec, Patrik Žák,  
         B.S.B.A.                                                       
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 
 O 17,36 hod. sa na zasadnutie dostavil p. poslanec Harcek. 
 
Bod číslo 2 – Prerokovanie materiálu ÚMM 

 

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

žiadosti k odpredaju časti pozemku v k.ú. Trenčín nasledovne: 
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Pre vlastníkov garáží na Ul. M. Bela – časť CKN parcely č.2337/27, za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania a riešenia prístupu ku garážam vo vlastníctve 

žiadateľov.  

Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici M. Bela a tvorí vjazd do garáží. Pre tretie 

osoby ako aj Mesto Trenčín je pozemok nevyužiteľný.   

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

v Trenčíne a Útvar územného plánovania Mesta Trenčín dňa 25.04.2019 odporučili 

predaj časti pozemku podľa priloženého výkresu a za podmienky, že vlastníci budú 

povinní strpieť na svojich pozemkoch odvodňovacie vpuste a parkovacie miesta pred 

garážami označia vodorovným a zvislým dopravným značením podľa pokynov útvaru 

mobility. 

P. poslanec Hošták k danému materiálu žiada  podmienenie predaja s tým, že 

daný stav sa meniť nebude, majitelia garáží na pozemku nebudú stavať 

a obmedzovať režim na cestnej komunikácii.  

 

Uznesenie: Poslanci si vyžiadajú stanovisko odborných útvarov MsÚ na 

zabezpečenie právnej vymožiteľnosti zachovania jestvujúceho stavu. 

 
Hlasovanie o uznesení: 
 
ZA                         – 7, Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, RNDr. Svorad 

     Harcek, PhD., MBA Peter Hošták, PhD., Bc. Mária  
     Machová, Lukáš Ronec, Patrik Žák, B.S.B.A.                                                       

 
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0                                                      
 
Hlasovanie o predloženom materiáli: 
 
ZA                         – 7, Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, RNDr. Svorad 

     Harcek, PhD., MBA Peter Hošták, PhD., Bc. Mária  
     Machová, Lukáš Ronec, Patrik Žák, B.S.B.A.                                                       

 
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0   

 
Bod číslo 3 – Prerokovanie návrhu zriadenia odplatného vecného bremena 
v súvislosti s realizáciou stavby „Obytný súbor Juh – Suchý dub“ s investorom 
a obyvateľmi Južnej ulice 
 
 Predseda VMČ JUH privítal zástupcov Južnej ulice ako aj zástupcov firmy 
DeBondt, s.r.o. Na úvod vystúpil zástupca občanov z Južnej ulice p. Babič. Prečítal a 
odovzdal stanovisko signatárov (príloha č. 1)  petície (príloha č. 2) proti plánovanej 
realizácii prístupovej cesty na stavenisko obytného súboru Juh – Suchý dub z Južnej 
ulice. Taktiež požiadal, aby poslanci zrušili výsledky hlasovania z Mimoriadneho 
zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 5. 4. 2019. P. viceprimátor Mgr. Forgáč reagoval za 
MsÚ. S bodmi petície sa stotožňuje, argumenty občanov považuje za pádne, na 
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základe petície bolo schvaľovanie prenájmu pozemkov vylúčené z programu 
zasadnutia MsZ. Na druhej strane podotkol, že daný projekt neporušuje Územný plán 
mesta, ktorý umožňuje výstavbu 2 nadzemných podlaží a strešného podlažia, čo 
bolo zo strany projektantov dodržané. Staveništné napojenie lokality počas výstavby 
z Južnej ul. nie je vhodné, nakoľko vjazd je úzky a preto je navrhnuté napojenie z ul. 
Gen. Svobodu. Požiadavkou na investora je aj rozšírenie Južnej ulice o jeden pruh 
so zachovaním 2 jazdných pruhov, parkovania a miestom na nádoby na odpad.  
Za firmu DeBondt, s.r.o. vystúpil p. Ing. Bahno, ktorý povedal, že projekt je 
výsledkom rokovaní s útvarmi mesta a je v súlade s Územným plánom. Stavba bude 
mať 111 bytov, 150 parkovacích miest. Ing. Bútora podotkol, že nehľadajú konflikty, 
hľadajú riešenia. Súhlasia s návrhom o napojení na predĺženie ul. Gen. Svobodu. Čo 
sa týka rozšírenia Južnej ul., nemá predstavu o finančnom zabezpečení tejto veci, 
ale v podstate súhlasí. P. poslanec Hošták žiada prepracovanie materiálu, jeho 
zverejnenie a na základe toho potom môžu poslanci rozhodnúť. Po zaznení 
viacerých pripomienok predseda D. Gabriel ukončil diskusiu so záverom, že o danom 
materiáli bude hlasované na nasledujúcom zasadnutí.  
 

Uznesenie č. 1: zrušenie výsledku hlasovania o danom materiáli 
z Mimoriadneho zasadnutia 4. 5. 2019. 

 
Hlasovanie: 

 
ZA                         – 7, Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, RNDr. Svorad 

     Harcek, PhD., MBA Peter Hošták, PhD., Bc. Mária  
     Machová, Lukáš Ronec, Patrik Žák, B.S.B.A.                                                       

 
PROTI           – 0 

  ZDRŽAL SA          – 0 
 
 Uznesenie č. 2: prerokovanie materiálu so zapracovanými zmenami tak, ako 
boli odkomunikované na nasledujúcom zasadnutí. 
 

Hlasovanie: 
 

ZA                         – 7, Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, RNDr. Svorad 
     Harcek, PhD., MBA Peter Hošták, PhD., Bc. Mária  
     Machová, Lukáš Ronec, Patrik Žák, B.S.B.A.                                                       

 
PROTI           – 0 

  ZDRŽAL SA          – 0 
 
 
Bod číslo 4 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
  

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. 



4 
 

Odpoveď: V tomto roku MHSL neplánuje obnovu zelene pre 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. 

Odpoveď: Zrezanie obrubníka bude zrealizované  v 4-5/2019. 
P. poslanec Gabriel: žiada o opravu a výmenu poškodených častí všetkých 

lavičiek v parku pod Juhom. Prosí o uvedenie termínu. 
Odpoveď: Zaradené do poradovníka prác termin ukončenia opráv 5-6/2019. 
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. 

Odpoveď: Požiadavka zaradená do poradovníka prác, realizácia do 9/2019. 
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.  

Odpoveď: Požiadavka je  zaradená do zásobníka opráv. Predpokladaný 
termín realizácie do 6/2020. 

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

Odpoveď: Výtlky budú opravené v 4/2019, komplexnú opravu chodníkov 
treba zaradiť do investičných akcií mesta. 

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

Odpoveď: Piesok do pieskovísk bude doplnení v mesiaci 4-5/2019. 
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. 

Odpoveď: MHSL v r.2019 nemá rozpočtované práce na oplotenie ihriska. 
Upozorňujeme, že pred oplotením je potrebná oprava/výmena asfaltového povrchu. 

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

Odpoveď: 4ks prachárov bolo odstránených dňa 16.4.2019. 
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. 

Odpoveď: Do začiatku mája bude  realizátorom stavby zámková dlažba na 
stojisku dopieskovaná a upravená. 

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

Odpoveď: Realizátor bol vyzvaný k osadeniu veľkých kovových 
platní  brániacich ďalšiemu preliačeniu zámkovej dlažby na chodníku a vstupe. 
Všetky závady, ktoré realizátor stavebnou činnosťou zapríčinil je povinný napraviť.  
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P. poslanec Žák: prosí o opätovné rokovanie s euroAWK o kompletnej 
rekonštrukcii zastávky M. Bela v smere do centra. 

Odpoveď: Zastávka MHD na Ul. Gen. Svobodu ( oproti odbočke M. Bela)  nie 
je majetkom euroAWK a teda zmluva s nimi sa na opravu a údržbu tejto zastávky 
nevzťahuje. Pokiaľ ju  chceme opraviť alebo zrekonštruovať musí to realizovať 
MHSL. Ak chceme celý prístrešok  nahradiť novým prostredníctvom euroAWK 
môžeme s nimi rokovať. Musí  sa to však  riešiť dodatkom k zmluve s euroAWK a 
treba počítať s tým, že recipročne budú chcieť povoliť ďalší  billboard a citylighty   na 
našich pozemkoch. 

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. 

Odpoveď: Rozhľady v križovatke sú na obe strany nad rámec STN 
P. poslanec Žák: žiada o nacenenie komplexnej rekonštrukcie schodov za K. 

Šmidkeho 7 vedúcich k pohostinstvu Brooklyn. Vrátane zábradlia a opravy nášľapov. 
Odpoveď: Oprava schodiska je zaradená do zásobníka opráv. Nacenenie 

budú robiť firmy v procese verejného obstarávania. Termín realizácie je 6-8/2019. 
P. poslanec Žák: prosí o odstránenie betónovej vodárenskej skruže pred 

domom K. Šmidkeho 16, cca. 25 m. pred hlavným vchodom. 
Odpoveď: Betónová skruž bude odstránená v 4-5/2019. 
P. poslanec Žák: prosí doplniť plastové čiapočky na dopravné stĺpiky za 

vchodom do domu K. Šmidkeho 11. 
Odpoveď: Požiadame o realizáciu zmluvného partnera. 
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. 

Odpoveď: Úprava bude zrealizovaná so spustením regulovaného parkovania 
na sídlisku Juh 

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

Odpoveď: Vyschnuté dreviny budú odstránené v najbližších dňoch. 
P. poslanec Žák: zadný zásobovací vjazd do škôlky Šafárikova (od garáží) je 

v sieťovom rozpade, križuje chodník a je preto nebezpečný aj pre chodcov. 
Odpoveď: Úprava vjazdu bola zaradená do zásobníka opráv. Predpokladaný 

termín realizácie je 6/2020. 
P. Habánik: nerozumie, čo si má predstaviť pod odpoveďou - odpoveď na 

požiadavku č. 71 zo dňa 4. 3. 2019. 
Odpoveď: Na uvedenú otázku bolo riadne zodpovedané. 
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. 
Odpoveď: Stavebný úrad v predmetnej veci oslovil stavebníka, ktorý nám 

zaslal nasledovné informácie. "Podľa informácie stavbyvedúceho stavenisko bolo 
riadne označené, ale označenie bohužiaľ neznáma osoba zdemolovala. Momentálne 
je zabezpečované nové označenie a bude dnes  (15.4.2019) osadené. Líniová 
stavba chodníka nebola oplotená, ale bola označená výstražnou páskou, ktorá nie je 
rešpektovaná a je neustále poškodzovaná. 
Vyjadrenie SÚ: Stavenisko môže byť označené páskou alebo iným zariadením v 
prípade, ak sa nachádza v zastavanom území mesta a nenachádzajú sa na ňom 
otvorené výkopy , jamy a iné nebezpečné miesta, kde by mohlo dôjsť k úrazu.  V 
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mieste realizovaného chodníka uvedená situácia zistená nebola. Označenie 
staveniska bolo stavebným úradom preverené v teréne dňa 16.4.2019. Na mieste 
stavby bolo zistené, že stavenisko je riadne označené a opáskované výstražnou 
páskou.  

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. 

Odpoveď: Zaradené do poradovníka prác, termín ukončenia opráv je 4-
5/2019. 

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. 

Odpoveď: Preveríme, odstránime. 
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. 

Odpoveď: Opravu chodníka sme zaradili do zásobníka opráv. Mhsl v r. 2019 
neplánuje realizáciu požadovanej opravy chodníka.  

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.  

Odpoveď: Podnet sme preverili, ale nenašli žiadne odokryté kanalizačné 
poklopy. 

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

Odpoveď: „Tvorcu“ dopravného značenia sme vyzvali na okamžité 
odstránenie s hrozbou pokuty do 33000 Eur. Podľa našich informácií bola značka 
okamžite odstránená. 

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.  

Odpoveď: Pozemky, na ktorých sa realizoval výrub sú v súkromnom 
vlastníctve. Na kopách stavebného odpadu rastie náletová vegetácia, zdržiavajú sa 
tam bezdomovci a občania mesta na tieto miesta  opakovane vyvážajú odpad. Podľa 
našich zistení si vlastník plánuje oplotiť svoj pozemok, aby eliminoval  vyššie 
uvedené skutočnosti. Pri obhliadke bol vlastník pozemkov upozornený, že odstrániť v 
zmysle zákona môže len stromy do obvodu 40 cm meraných vo výške 130 cm nad 
zemou a kry s plošnou výmerou do 10 m2 a zároveň aj na to, že takýto výrub môže 
uskutočňovať len v mimovegetačnom období. Taktiež sa tam nachádzalo niekoľko 
úplne suchých drevín, ktoré podliehajú povinnosti oznámenia na Okresný úrad 
Trenčín, odbor životné prostredie, na čo bol vlastník pozemku rovnako upozornený. 
Mesto Trenčín na základe podnetu občanov preverí vec na mieste a v prípade 
porušenia zákona odstúpi podnet na Okresný úrad Trenčín, ktorý je kompetentný na 
riadene prešetrenie.  

P. Mendel: žiada o obnovu dopr. značenia pre chodcov pri Remys pube. V 
tomto mieste žiada aj o pridanie značky "Zákaz zastavenia". 
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Odpoveď: Značenie sa obnovuje cyklicky, a bude obnovené aj toto. Zákaz 
parkovania bude doriešený spustením regulácie parkovania na Juhu. Za MHSL: 
Obnova zvislého dopravného značenia na Saratovskej ulici bude zrealizovaná v 4-
5/2019. 

P. Mendel: na ul. Šmidkeho 3 smerom k ul. J. Halašu sú zle vyspádované 
schody. Počas dažďa sa na nich udržiava voda a bahno.  

Odpoveď: Požiadavka bola zaradená do zásobníka opráv. 
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.  

Odpoveď: Značka je tam legálne, bola povolená v rámci výstavby bytového 
domu Panoráma.  

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. 

Odpoveď: Jedná sa o poruchu plynovodu, ktorá vznikla v zime 2018. Práce 
mali byť dokončené, do konca marca, avšak s výrobou asfaltu sa v tomto roku začalo 
neskôr ako sa predpokladalo, a preto sa práce na dokončení oneskorili. Do ďalšieho 
VMČ Juh by už malo byť všetko dokončené. 
 

Bod číslo 5 – Nové požiadavky poslancov a občanov 
 

P. poslankyňa Machová: žiada o orez stromov pri budove Heglas, ul. Gen. 
Svobodu. Počas leta sa pod stromami zhromažďuje odpad.  

P. poslankyňa Machová: žiada preveriť, či si prevádzka solária v budove 
Heglas platí poplatok za odpad, resp. či majú smetnú nádobu, nakoľko sa obyvatelia 
Kyjevskej ul. sťažujú, že im zapĺňajú nádoby na komunálny odpad plnými vrecami. 

P. poslankyňa Machová: žiada o opravu schodiska a priľahlého chodníka 
(časť zámkovej dlažby chýba a je hodená vedľa schodiska) pri budove Heglas. 

P. poslankyňa Machová: prosí o upratanie v okolí schodiska pri budove 
Heglas - konkrétne vymetenie špakov.  

P. poslankyňa Machová: pri Slamenom hostinci pri ihrisku na Halalovke 
vznikla vybetónovaná terasa - neohradená plocha s cca. 3 m spádom. Prosí Útvar 
stavebný a ŽP o upozornenie majiteľa, aby uvedený priestor ohradil, príp. výrazne 
označil. 

P. poslankyňa Machová: prosí o náter herných prvkov na ihrisku za ul. 
Šmidkeho. 

P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky č. 62 zo dňa 4. 3. 
2019. 

P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky č. 66 zo dňa 4. 3. 
2019. 

P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky č. 28 zo dňa 4. 2. 
2019. Prosí o uvedenie aktuálneho stavu a návrh resp. popis vykonaných riešení. 

P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky č. 14 zo dňa 7. 1. 
2019. 
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P. poslanec Harcek: opakov. požiadavka č. 3 zo 7. 1. 2019 - žiada o opravu 
výtlkov na ul. M. Bela 37-41. Jedná sa o celý úsek komunikácie pred bytovými 
domami. 

P. poslanec Harcek: na základe sťažností od občanov, sa pýta, či by nebolo 
možné na detskom ihrisku pri Slamenom hostinci vymedziť hodiny na používanie 
detskej lanovky, ktorá hlučnou prevádzkou ruší obyvateľov okolitých domov. Je 
možné osadiť tabuľu so zákazom používania lanovky po 22,00 hod.? P. poslanec 
Gabriel: je možné na infor. tabuľu uviesť aj informácie napr. "priestor môže byť 
monitorovaný " a "pod hrozbou pokuty" ? 

P. Prekop: opätovne žiada o pridelenie poslanca, ktorý bude komunikovať s p. 
Prekopom a občanmi, ktorých p. Prekop zastupuje o revitalizácii vnútrobloku 
Západná - Saratovská, ako aj o iných veciach týkajúcich sa obyvateľov ul. Západná, 
Saratovská. 

P. Nitschneider: upozorňuje na majiteľov psov, ktorí neustále nerešpektujú 
zákazové tabule na detskom ihrisku na ul. Západná. Apeluje na MsP. 

P. Nitschneider: žiada o osadenie jednej veľkej tabule so zákazom vstupu so 
psami do stredu trávnika na detskom ihrisku na ul. Západná. 

Pani Fleming: žiada o zatrávnenie a zasadenie kríkov na svahy pri park. 
miestach na ul. Kyjevská 5-7. P. poslanec Gabriel: žiada v celej lokalite Kyjevskej 
ulice o kontrolu a dosiatie trávy na miestach, kde sa neujala. 

P. Veselá: v minulosti predložila požiadavku (č. 112 z 2. 5. 2017) na 
prerobenie schodov na ul. M. Bela 6 - 8. Pýta sa, v akom je to štádiu, či je daná vec 
niekde zaradená a kedy by malo prísť k realizácii. 

P. Veselá: sa pýta, v akom štádiu je výstavba nového cintorína. 
P. viceprimátor Forgáč: v súčasnosti je predpoklad, že na cintoríne "Bočkove 

sady" sa bude môcť pochovávať ešte 7-8 rokov. Nový cintorín na Východnej ulici je 
vo fáze riešenia peňazí na výkup pozemkov.  

P. Tavali: zo Saratovskej ul. žiada príslušníkov  MsP o zameranie sa na 
vodičov, ktorí parkujú na chodníkoch. Veľakrát je problematické prejsť po chodníku s 
kočárom. 

P. Šabo: opätovne upozorňuje, že výjazd z ul. M. Bela na Gen. Svobodu - 
križovatka v dolnej časti - je nebezpečný. Rozhľady sú nedostatočné. Auto sa musí 
postaviť do cyklopruhu, aby vodič videl.  

P. Šabo: sa pýta, či sa neplánuje oprava cesty K dolnej stanici. Je v 
katastrofálnom stave. 

P. Piffl: žiada o vyčistenie kríkov pri hornom vchode na cintorín, popri plote. 
P. Piffl: žiada o opravu výtlku pod mostom, ako sa napája ul. Východná na ul. 

Gen. Svobodu.  
P. Piffl: na ul. M. Bela 28 sa nachádza vrak auta, ktorému končí STK v máji 

t.r. 
P. Piffl: upozorňuje, že v podjazde smerom na Sihoť na ul. M. Rázusa sú dva 

kalanizačné poklopy prepadnuté. 
P. Muráriková: sa pýta, či sa po realizácii park. miest na ul. J. Halašu budú 

robiť nové prístupové cesty do domov. 
P. Mendel: na ul. Východná pod kostolom bol vybudovaný nový priechod pre 

chodcov so zníženým obrubníkom. Znížený obrubník je mimo priechodu.  
P. Mendel: na ul. Šmidkeho 2 po oprave plynu nie je cesta daná do 

pôvodného stavu. 1-2 m nie sú dorobené. 
P. Mendel: sa pýta, koľko zastávok MHD spravuje na Juhu spol. euroAWK, 

s.r.o. 
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P. Mendel: sa pýta na odpoveď na otázku č. 111 z 1. 4. 2019: na základe 
čoho bolo povolené vyhradené parkovanie? 

P. Mendel: pož. č. 108 z 1.4.2019: aký je výsledok preverenia? 
P. Mihálik: pož. č. 50/4. 3. 2019 (podmývanie chodníka na ul. Liptovská 

stekajúcou vodou z Breziny) - ako sa bude ďalej postupovať? V akom termíne sa 
bude daná vec realizovať? 
 

Bod číslo 6 – Rôzne, diskusia a záver 

Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť.  
 
Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 3. júna 2019 o 17,30 hod. v ZŠ 

Novomeského. 
 
 
 
Zapísala: Lenka Vojtasová                                                   
V Trenčíne 14. 5. 2019 
 

      Dominik Gabriel                                        
    predseda VMČ JUH 
                                       
                                                

                                                                                
 
    


