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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 3. 6. 2019 v ZŠ Novomeského 

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

1. Otvorenie 
2. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
3. Nové požiadavky poslancov a občanov 
4. Rôzne, diskusia a záver 

 
Na úvod predseda Dominik Gabriel privítal všetkých prítomných a hostí a 

otvoril zasadnutie výboru. Skonštatoval, že výbor je uznášaniaschopný 
a oboznámil prítomných so znením programu.  

 
Hlasovanie o programe: 
 
ZA                         – 5,  Dominik Gabriel, Mgr. Ján Forgáč, MBA Peter 

                                                Hošták, PhD., Bc. Mária Machová, Patrik Žák, B.S.B.A.                                                       
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 
 
 
Predseda VMČ p. Gabriel privítal na zasadnutí zástupcov z Južnej ulice 

a oboznámil ich, že do programu nebolo zaradené prerokovanie ich požiadavky, 

nakoľko naďalej prebieha komunikácia medzi útvarmi MsÚ Trenčín a spol. DeBondt, 

s.r.o., ktorá zatiaľ nemá pripravený projekt so zapracovanými zmenami k výstavbe 

OS Suchý dub. Ďalej navrhol, aby prerokovanie kompletných podkladov a rovnako aj 

požiadaviek obyvateľov Južnej ulice z listu zo dňa 28. 5. 2019 bolo presunutých na 

rokovanie ďalšieho zasadnutia z dôvodu, aby všetky informácie a materiály k tejto 

záležitosti boli prerokované kompletne a odzneli spoločne na jednom zasadnutí.   
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Bod číslo 2 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
 

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

Odpoveď: Bude vykonaná predmetná obhliadka lokality a navrhnutý spôsob  
úpravy drevín a krov.  

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. 

Odpoveď: Za ÚSaŽP: K prevereniu poplatníka treba uviesť  ICO, alebo aspoň 
obch. názov a presnú adresu prevádzky. Evidenciu poplatníkov vedie Útvar daní a 
poplatkov, ktorý vie následne preveriť splnenie poplatkovej povinnosti. Ak niektorá 
prevádzka napĺňa kontajnery občanov, treba sa snažiť to nejak zdokumentovať, 
alebo to bezodkladne hlásiť na Mestskú políciu.Za útvar daní a poplatkov: Ťažko 
definovať presne, z akého objektu majú občania na mysli prevádzky, ktoré vyhadzujú 
odpad na Kyjevskej,  ale  najbližší objekt je na Gen. Svobodu 2612 a tam sú 
prihlásené 3 prevádzky, pričom každá má pridelenú svoju nádobu. Prevádzka solária 
má pridelenú jednu 120 l nádobu. 

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

Odpoveď: Oprava schodiska je zaradená do zásobníka opráv.  
P. poslankyňa Machová: prosí o upratanie v okolí schodiska pri budove 

Heglas - konkrétne vymetenie špakov. 
Odpoveď: Schodisko a jeho okolie bude upratané do 7.6.2019. 
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. 

Odpoveď: Útvar stavebný preverí stav na mieste a  vyzve stavebníka na 
nápravu. 

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

Odpoveď: Evidujeme v harmonograme prác, predpokladaný termín realizácie 
do 9/2019. 

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

Odpoveď: Uvedená požiadavka je naďalej zaradená v poradovníku prác. 
Doposiaľ nebola zrealizovaná z dôvodu nepriaznivého počasia a riešenia iných 
prioritnejších záležitostí. Predpokladaný termín realizácie – do 7. 6. 2019. 

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

Odpoveď: Zrealizované. 
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. 
Odpoveď: Chodník v tejto oblasti je zaplavovaný vodou z okolitého terénu a 

budovanie vsakovacích jám by bolo finančne náročné a neefektívne. Keďže je 
výrazne poškodený povrch, túto požiadavku navrhujeme zaradiť do investičných akcií 
v r. 2020.  

P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky č. 14 zo dňa 7. 1. 
2019. 
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Odpoveď: Úprava izolácie pri KC JUH bude dokončená do 7. VI. 2019. 
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. 

Odpoveď: MHSL zabezpečí opravu výtlkov, ktoré by mohli spôsobiť škodu na 
majetku a ohroziť bezpečnosť premávky. V prípade plošnej opravy najskorší termín 
by mohol byť v 5-7/2020. 

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" ? 

Odpoveď: Zákazová tabuľa by iba zdupľovala prevádzkový poriadok 
detského ihriska, preto nie je žiaduca. Treba volať po 22.00 Mestskú Políciu. 

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. 

Odpoveď: Obyvatelia ul. Západná, Saratovská a tiež všetci obyvatelia sídliska 
Juh môžu pri riešení svojich požiadaviek kontaktovať predsedu výboru mestskej časti 
Juh, alebo ktoréhokoľvek poslanca výboru mestskej časti Juh. Kontaktné údaje na 
poslancov (email a telefónne číslo) sú verejne prístupné  na webovom sídle mesta 
Trenčín v sekcii trencin.sk/samosprava/poslanci-trencina.  

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

Odpoveď: Mestská polícia vykonáva počas peších hliadok nepravidelné 
kontroly dodržiavania VZN 3/2002 o chove psov na území mesta Trenčín. Pri 
hliadkovej činnosti, keď obyvatelia vidia hliadku, tak sa nedopúšťajú žiadneho 
protiprávneho konania. Nevstupujú na miesta, kde to je psom zakázané, odstraňujú 
psie exkrementy a rešpektujú zákaz voľného pohybu psov bez dozoru. Preto jedinou 
možnosťou ako odhaľovať takéto priestupky, je inštalácia kamerových systémov aj 
na sídliská. V súčasnej dobe sa pripravuje inštalácia kamery vo vnútrobloku ul. 
Halalovka, Mateja Bela a taktiež v priestore novovznikajúceho ihriska na ul. Jána 
Halašu. 

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

Odpoveď: Na ul. Západná boli v minulosti rozmiestnené tabule so zákazom 
vodenia psov, tabuľa bude objednaná a osadená do konca júna 2019. 

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. 

Odpoveď: Na ul. Kyjevská na svahu medzi jedným a druhým parkoviskom je 
vysiata zmes kvetov. Jedná sa stále o neukončenú  IA.  Dodávateľská firma by mala 
zaistiť  úpravu plôch podľa schválenej PD a  podmienok stanovených ÚSŽP v 
rozkopávkovom rozhodnutí.  Upravené plochy musia byť odovzdané správcovi VZ.   

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. 
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Odpoveď: Požiadavka je zaradená v zásobníku opráv. Predpokladaný termín 
realizácie je v 5-7/2020 

P. Veselá: sa pýta, v akom štádiu je výstavba nového cintorína. 
Odpoveď: 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 
kočiarom. 

Odpoveď: Mestská polícia kontroluje počas  hliadkovej služby dodržiavanie 
zák.č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke na území celého mesta Trenčín, nevynímajúc 
sídlisko JUH. Nie je však v silách MsP, z kapacitných dôvodov, vykonávať kontrolu 
nepretržite v každej lokalite. V prípade, že sú občania svedkom protiprávneho 
parkovania, je potrebné vec bezodkladne nahlásiť na tel. 159 prípadne na linku 158 
PZ SR.  Po zavedení regulovaného parkovania je vysoký predpoklad, tak ako v iných 
častiach mesta,  zlepšenia situácie s vozidlami na Juhu, ktoré sa dopúšťajú 
priestupkov.   

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.  

Odpoveď: Rozhľad v križovatke je nad rámec STN. Vodič (bez toho aby sa 
postavil do cyklopruhu) vidí prichádzajúce vozidlo na vzdialenosť 50m, pričom 
technická norma vyžaduje pri rýchlosti 50 km/h 40m (čo je vzdialenosť potrebná na 
zabrzdenie – vrátane reakčného času). Zrušením jedného parkovacieho miesta by sa 
dosiahol rozhľad na vzdialenosť 60m, zrušením 2 miest na vzdialenosť 70m. Otázkou 
však je, aký dlhý rozhľad potrebuje vodič začiatočník. Niekomu totiž nestačí ani 
250m, a v takomto prípade by sme na Juhu mohli zrušiť väčšinu parkovacích miest. 
Útvar mobility v rámci vyznačovania park. Miest na ul. Matej Bela zruší aj jedno 
parkovacie miesto a predĺži rozhľad o 10m. 

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

Odpoveď: V tomto roku MHSL nemá finančné prostriedky na veľké plošné 
opravy na komunikáciách. 

P. Piffl: žiada o vyčistenie kríkov pri hornom vchode na cintorín, popri plote. 
Za UIS: Kríky budú vyčistené správcom pohrebísk do konca mája. Za MHSL: 
Odpoveď: Správca zelene vykonal obhliadku a úprava porastu je zaradená v 
pláne orezov.  
P. Piffl: žiada o opravu výtlku pod mostom, ako sa napája ul. Východná na ul. 

Gen. Svobodu.  
Odpoveď: Výtlky sú zaradené v poradí na opravu. Opravu vykonáme v 6-

7/2019. 
P. Piffl: na ul. M. Bela 28 sa nachádza vrak auta, ktorému končí STK v máji 

t.r. 
Odpoveď: Ďakujeme za upozornenie, po skončení STK sa tým budeme 

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

kanalizačné poklopy prepadnuté. 
Odpoveď: Podnet je zaradený v zásobníku opráv. Predpokladaný termín 

opravy do 8/2020. 



5 
 

P. Muráriková: sa pýta, či sa po realizácii park. miest na ul. J. Halašu budú 
robiť nové prístupové cesty do domov. 

Odpoveď: V rámci výstavby parkovacích miest na ul. J Halašu sa buduje len 
nový chodník popri parkovisku. 

P. Mendel: na ul. Východná pod kostolom bol vybudovaný nový priechod pre 
chodcov so zníženým obrubníkom. Znížený obrubník je mimo priechodu.  

Odpoveď: Značenie upravíme v rámci vyznačovania park. miest na Juhu. 
P. Mendel: na ul. Šmidkeho 2 po oprave plynu nie je cesta daná do 

pôvodného stavu. 1-2 m nie sú dorobené. 
Odpoveď: Mesto o veci vie a predmetnú záležitosť reklamovalo. 
P. Mendel: sa pýta, koľko zastávok MHD spravuje na Juhu spol. euroAWK, 

s.r.o. 
Odpoveď: Spoločnosť EuroAWK nespravuje zastávky, ale len prístrešky na 

zastávkach. Sú to tieto: Saratovská otoč (2 ks), Saratovská pri cintoríne (2 ks), 
Východná – Lavičková (1 ks), Východná pri garážach (1 ks), Gen. Svobodu pod 
Juhom (2 x 1 ks).  

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

Odpoveď: Na základe stavebného povolenia bytového domu Panoráma, kde 
bolo riešené aj napojenie areálu Amman. 

P. Mendel: pož. č. 108 z 1.4.2019: aký je výsledok preverenia? 
Odpoveď: Mesto Trenčín na základe podnetu občanov odstúpilo vec na 

Okresný úrad Trenčín, ktorý je kompetentný na riadne prešetrenie. 
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? 

Odpoveď: MHSL vykonalo opravu žľabu a dažďovej vpuste. V budúcnosti je 
potrebná rekonštrukcia, je nutné to zaradiť ako investičnú akciu do budúcoročného 
rozpočtu. 

 

Bod číslo 3 – Nové požiadavky poslancov a občanov 

 
P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia pož. č. 116 zo dňa 6. 5. 2019. 

P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia pož. č. 119 zo dňa 6. 5. 2019. 

P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia pož. č. 122 zo dňa 6. 5. 2019. 

P. poslanec Gabriel:  žiada o kontrolu plnenia pož. č. 88 zo dňa 1. 4. 2019. 

P. poslanec Gabriel:  žiada o kontrolu plnenia pož. č. 91 zo dňa 1. 4. 2019. 

P. poslanec Gabriel:  žiada o kontrolu plnenia pož. č. 96 zo dňa 1. 4. 2019. 

P. poslanec Gabriel:  žiada o kontrolu plnenia pož. č. 99 zo dňa 1. 4. 2019. 

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

P. poslanec Gabriel:  žiada o kontrolu plnenia pož. č. 76 zo dňa 4. 3. 2019. 

P. poslanec Gabriel:  žiada o kontrolu plnenia pož. č. 30 zo dňa 4. 2. 2019. 

P. poslanec Gabriel:  žiada o kontrolu plnenia pož. č. 33 zo dňa 4. 2. 2019. 

P. poslanec Gabriel: žiada o opravu vchodových dverí do CK Juh (časť, kde 

je verejná knižnica) - je poškodený mechanizmus otvárania dverí. 

P. poslanec Gabriel: žiada o opravu schodiska na zastávke Gen. Svobodu 

otoč.  
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P. Babič: pož. č. 169 / 6.8.2018 - požiadavka nemá súvislosť s riešením 

parkovacích plôch, preto trvá na jej riešení. 

P. Babič: pož. č. 172/6.8.2018 - kedy sa uskutoční oprava cestnej ryhy na ul. 

Liptovská pred vjazdom k Domu opatrovateľských služieb? 

P. Babič: žiada riešiť osvetlenie chodníka na ul. Halalovka, za domami, od 

autobusovej zastávky. 

P. Babič: žiada upraviť dopr. značenie na autobus otoči  Gen. Svobodu. 

Tabule sú umiestnené za zákrutou. Žiada o viditeľné umiestnenie, pridanie zn. 

"Zákaz odbočenia vpravo", okrem MHD. 

P. Babič: upozorňuje, že za Liptovskou ul. možno vzniká čierna skládka, 

nakoľko objem a obsah skládky nezodpovedá výkopu na stavenisku obytného 

súboru za Liptovskou. 

P. Babič: žiada v programe na zasadnutia VMČ uvádzať konkrétne znenie 

jednotlivých jednacích bodov. 

P. Babič: žiada o kontrolu dodržiavania dopravného značenia na ul. 

Halalovka.  

P. Mendel: pri spol. AMANN na Saratovskej 2361 je umiestnená dopr. 

značka, ktorá má vyhradzovať parkovisko pre túto spoločnosť. Dopr. značka je 

umiestnená medzi parkovacími miestami a nie je z nej jasné, ktoré miesto má byť 

touto značkou vyhradené, či to naľavo od nej alebo napravo od nej. Treba značku 

upraviť šípkou určujúcou smer, pre ktorý by mala byť platná. 

P. Mendel: žiada odstrániť skládku vyvezenej pokosenej trávy na pozemku 

pod Juhom parc. č. 2264/178, ktorá tam vznikla hneď po tom, ako sa začalo kosiť na 

Juhu. Taktiež žiada, aby boli firmy, ktoré kosia mestské pozemky upozornené, aby 

tam trávu nevyvážali a likvidovali ju tak, ako majú podľa zmluvy.  

P. Mendel: zaujíma ho, kto navrhuje umiestnenie a kto je zodpovedný a kto 

povoľuje osadenie dopr. značky "Zákaz vjazdu" pre niektorých občanov mesta na 

parkovacie miesta na pozemku mesta Trenčín tak, ako je na Saratovskej 1/A.  

P. Mendel: aký je dôvod na to, aby na parkovacie miesta na pozemku mesta 

Trenčín mali mať prístup len niektorí občania tak, ako je na Saratovskej 1/A? 

P. Mendel: sa pýta, či budú parkovacie miesta na pozemku mesta Trenčín pri 

Saratovskej 1/A, ktoré sú teraz obmedzované dopravnou značkou "Zákaz vjazdu" 

zaradené do siete park. miest, ktoré budú zahrnuté vo schválenej park. politike, ktorá 

má na Juhu platiť od pol. septembra 2019? Ak na nich bude platiť park. politika 

platná od septembra 2019 na celom Juhu, bude táto dopr. značka "Zákaz vjazdu" 

odstránená, aby sa na tie miesta mohli legálne dostať všetci , ktorí budú mať 

zaplatené parkovné v danej zóne? 

P. Mendel: žiada, aby bol vyzvaný majiteľ pozemku parc. č. 2264/180, ktorým 

je firma STALLION-INVEST, s.r.o. na údržbu pozemku a pokosenie trávy na tomto 

pozemku. Keďže na susediacej parc. č. 2264/63 dokázali vyklčovať všetku zeleň, 

kríky a stromy, je nepochopiteľné, že na parc. 2264/180 nedokázali doteraz ani len 

pokosiť trávu. 

P. Mendel: žiada opraviť poškodený trávnik pri chodníku hore Juhom pred a 

za prechodom pre chodcov pri odbočke z Gen. Svobodu na Východnú, ktorý bol 
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poškodený pri zimnej údržbe ešte začiatkom decembra 2018 a dodnes nebol 

opravený.  

P. Mendel: chce poprosiť o nejakú odbornú pomoc príp. odborný zásah do 

stromčeku pred vchodom na Gen. Svobodu 11, ktorý praskol ešte v zime pod 

náporom snehu a za posledný mesiac sa jeho konáre dosť ohli. 

P. Mendel: žiada mesto Trenčín, aby pokosilo svoje pozemky pod Juhom, 

alebo aspoň pokosilo trávu a orezali kríky okolo cestičky, ktorá vedie od odbočky z 

Gen. Svobodu na Východnú až po prechod cez Lavičkový potok pri MHSL. 

P. Mendel: reakcia na pož. č. 140 / 6.5.2019, kde sa doasfaltoval kus cesty na 

ul. Šmidkeho 2 po oprave plynu, ale zostala tam dopravná značka. Ak je všetko 

dokončené tak, ako má byť, treba aj značku odstrániť.  

P. Svečulová: sa pýta, o koľko menej parkovacích miest sa vytvorí na ul. M. 

Bela  v rámci park. politiky.  

P. Svečulová: upozorňuje na prepadajúci sa svah pred domom na ul. M. Bela 

22. Treba to riešiť. Je možné postaviť tam oporný múr, alebo nejakým spôsobom 

prepadajúci sa svah spevniť? Je možné vypracovať aspoň nejaký projekt k danej 

veci? 

P. Svečulová: sa pýta, či sa park. miesta na ul. M. Bela v rámci park. politiky 

začnú značiť aj na poškodený povrch komunikácie, alebo sa predtým povrch opraví. 

Odpoveď: Mgr. Forgáč: park. miesta sa budú značiť aj na cestu, ktorá nie je 

v dobrom technickom stave, inak by nebolo možné vytvoriť potrebný počet park. 

miest. Opravy sa budú robiť iba lokálne. Dúfa, že v dohľadných rokoch budú k 

dispozícii financie potrebné na komplexnú opravu povrchu ciest na ul. M. Bela, 

Saratovská, Šafárikova. 

Občan XY: opakujú sa sťažnosti na správanie sa mladých ľudí športujúcich na 

ihrisku pri ZŠ Novomeského. Sú vulgárni a agresívni. Dá sa s tým niečo robiť?  

P. Habánik: opätovne poukazuje na prístupovú cestu k výstavbe za 

Liptovskou ulicou. Poukazuje na prašnosť, na nezabezpečený materiál. Z tejto cesty 

sa špiní aj cesta na Gen. Svobodu. Pri dažďoch steká špina, hlina. Aké nástroje má 

mesto k tomu, aby táto cesta bola využívaná ako prístupová ku stavenisku, aby 

neslúžila ako parkovisko pre robotníkov, aby bola odstránená ( minimalizovaná) 

prašnosť? Do kedy sa predpokladá, že stavba bude ukončená? A čo mesto plánuje s 

cestou urobiť po ukončení výstavby? 

Odpoveď: Mgr. Forgáč: stavebník bol upozornený od ÚSaŽP aj od ÚM. 
Momentálne je daný problém riešený cez Právny útvar MsÚ.  

P. Varhaník: žiada o položenie chýbajúcej časti chodníka medzi hlavným 

vchodom na ul. Šmidkeho 7 a pokračovaním ku Šmidkeho 9. Od Šmidkeho 7 sú 

položené betónové tvárnice v dĺžke cca. 12 m. Chýba ešte položiť cca. 12 m ku 

Šmidkeho 9. P. Bc. Filo začiatkom r. 2018 napísal, že akcia sa dá zaradiť do plánu 

na r. 2019. Bude teda toho roku dokončenie chodníka zrealizované?  
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Bod číslo 4 – Rôzne, diskusia a záver 

  

V rámci diskusie informoval p. Kulíšek o pripravovanej akcii Príbehy 

z Trenčína, ktoré sa budú konať v dňoch 28. – 29. 6. 2019 v parku pod Juhom. P. 

Habánik poďakoval za prípravu parkovacej politiky, ktorá je na Juhu nevyhnutná. P. 

poslankyňa Bc. Machová poďakovala občanom za to, že sa zúčastňujú zasadnutí 

VMČ Juh a majú záujem o svoje okolie. 

 
 
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť.  
 
Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 1. júla 2019 o 17,30 hod. v ZŠ 

Východná.  
 
 
Zapísala: Lenka Vojtasová                                                   
 
V Trenčíne 12. 6. 2019 
 

      Dominik Gabriel                                        
    predseda VMČ JUH 
                                       
                                                

                                                                                
 
    


