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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 1. 7. 2019 v ZŠ Východná 

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

1. Otvorenie  
2. Prerokovanie materiálov Útvaru majetku mesta 

2.1. Žiadosť o vyjadrenie ku kúpe pozemku – Červeňan Stanislav a manž. Eva, 
Čačík Richard, Pazderová Petra 
2.2. Žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – Mgr. Vlasta Pevná 

3. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
4. Nové požiadavky poslancov a občanov 
5. 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.  
 

Hlasovanie o programe: 
 

ZA                         – 5,  Dominik Gabriel, RNDr. Svorad Harcek, PhD., MBA 
                                      Peter Hošták, PhD., Bc. Mária Machová, 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 žiadosť o vyjadrenie k 

odpredaju časti pozemku v k.ú. Trenčín nasledovne: 

- Pre Červeňan Stanislav a manž. Eva  - časť C-KN parc. č. 2337/27 o výmere 
cca 20 m2 (presná výmera bude určená geometrickým plánom), za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania a riešenia prístupu ku garáži vo vlastníctve 
žiadateľa. 
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- Pre Čačík Richard v podiele ½ a Pazderová Petra v podiele ½ - časť C-KN 
parc.č. 2337/27 o výmere cca 20 m2 (presná výmera bude určená 
geometrickým plánom), za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
a riešenia prístupu ku garáži vo vlastníctve žiadateľa. 
 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici M. Bela a tvorí vjazd do garáží. Pre tretie 
osoby ako aj Mesto Trenčín je pozemok nevyužiteľný.   

Na zasadnutí 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. 

Na Výbore mestskej časti JUH bol odporučený predaj pozemkov pred 
garážami na Ul. M. Bela za podmienky, že o odpredaj prejavia záujem všetci vlastníci 
dotknutých garáží v danom bloku.  

Nakoľko v danom bloku, pozostávajúceho z troch garáží, jeden vlastník 
nehnuteľnosti nechce pristúpiť ku kúpe pozemku pred garážou, žiadame 
o prehodnotenie predaja pozemku pre ostatných dvoch žiadateľov, za podmienky 
dodržania pokynov útvaru mobility. 

 
P. poslanec Hošták podporil výnimku s podmienkou, že dané miesto, ktoré 

nebude odkúpené, bude viditeľne označené.  
 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 
 

ZA                         – 5,  Dominik Gabriel, RNDr. Svorad Harcek, PhD., MBA 
                                      Peter Hošták, PhD., Bc. Mária Machová, Patrik Žák,  
                                      B.S.B.A.                                                       
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 
 
Druhým predloženým materiálom bola žiadosť o vyjadrenie sa k predaju 

nehnuteľnosti  - pozemku v k. ú. Trenčín, na Ulici Saratovská: 
Časť C-KN parc. č. 2237/7 o výmere cca 20 m2 (presná výmera bude určená 

geometrickým plánom), evidovaná na LV č. 1 ako výlučný vlastník Mesto Trenčín, do 
výlučného vlastníctva pre Mgr. Vlasta Pevná, za účelom rozšírenia zázemia 
prislúchajúceho k bytu nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu s.č.7692/1E, 
Saratovská ulica. 

Ide o pozemok - zeleň, nachádzajúcu sa popri terase prislúchajúcej k 
nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúcej.   

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

v Trenčíne a Útvar územného plánovania Mesta Trenčín dňa 13.06.2019 odporučili 

predaj pozemku. 

 
Hlasovanie o predloženom materiáli: 

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

 
Bod číslo 3 – 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: žiada o kontrolu plnenia pož. č. 116 zo dňa 6. 5. 2019.
 Odpoveď: Zrealizované. 

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

P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia pož. č. 122 zo dňa 6. 5. 2019.
 Odpoveď: Úprava izolácie pri KC Juh bola zrealizovaná. 

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

 Odpoveď: bude zrealizované do konca 6/2019. 

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

 Odpoveď: Piesok na stojisku smetných nádob na J. Halašu bol vmetený do 

zámkovej dlažby. 

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

 Odpoveď: Betónová skruž bola odstránená. 

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

 Odpoveď: Vyschnuté dreviny budú odstránené v najbližších dňoch. 

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

 Odpoveď: Zastávka MHD sa bude riešiť v spolupráci so spoločnosťou  AVK, 

ktorá urobí kompletnú rekonštrukciu. 

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

 Odpoveď: Zrealizované. 

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

 Odpoveď: Dodávateľ  predĺžil termín výroby, realizácia  do 8/2019. 

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

Odpoveď: MHSL nemá v r. 2019 finančné prostriedky na úpravy v zeleni, 

požiadavku presunieme do r. 2020. 

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

je verejná knižnica) - je poškodený mechanizmus otvárania dverí.  

Odpoveď: Oprava bola zrealizovaná 25. 6. 2019. 

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

otoč.   

Odpoveď: Požiadavka je zaradená v zásobníku opráv, predpokladaný termín 

realizácie 7-8/2019. 

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

parkovacích plôch, preto trvá na jej riešení. 

Odpoveď: Vyschnuté dreviny budú odstránené v najbližších dňoch. 

http://www.trencin.sk/98503
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P. Babič: pož. č. 172/6.8.2018 - kedy sa uskutoční oprava cestnej ryhy na ul. 

Liptovská pred vjazdom k Domu opatrovateľských služieb?  

Odpoveď: Oprava nie je plánovaná v roku 2019 nakoľko neboli vyčlenené fin. 

prostriedky. Zaradená na rok 2020. 

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

autobusovej zastávky.  

Odpoveď: Jedná sa o investičnú akciu, požiadavka bude zaradená do návrhu 

na doplnenie ver. osvetlenia v roku 2020 . 

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.  

Odpoveď: Značky v zmysle „zásad pre umiestňovanie dopravného značenia“ 

nie je možné umiestniť inak. 

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

nakoľko objem a obsah skládky nezodpovedá výkopu na stavenisku obytného 

súboru za Liptovskou.  

Odpoveď: Situáciu preveríme a v prípade potvrdenia čiernej skládky vyzveme 

stavebníka na odstránenie. 

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

jednotlivých jednacích bodov.  

Odpoveď: Zabezpečí garant VMČ. 

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

Halalovka.   

Odpoveď: Odporúčame obrátiť sa priamo na PZSR. 

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.  

Odpoveď: Značka platí pre parkovisko na pozemku Amann, t.j. na betónovej 

ploche. Značka je umiestnená vpravo od týchto parkovacích miest. Parkovacie 

miesta na asfaltovej ploche (na mestskom pozemku môže využiť ktokoľvek, komu je 

umožnený vjazd). 

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.  

Odpoveď: Odvoz zabezpečíme, dodávatelia kosenia VZ boli upozornení. 

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.  

Odpoveď: Umiestnenie dopravných značiek navrhuje dopravný projektant. 

Dopravné značky povoľuje cestný správny orgán (obec, okresný úrad alebo 

ministerstvo dopravy) po súhlase dopravného inšpektorátu. V tomto konkrétnom 
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prípade umiestnenie značky navrhol dopravný projektant na základe požiadavky 

investora (staviteľa bytovky). Umiestnenie značky povolil cestný správny orgán pre 

miestne a účelové komunikácie – Mesto Trenčín ako prenesený výkon štátnej správy 

po súhlase okresného dopravného inšpektorátu Trenčín. 

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?  

Odpoveď: Pozemok síce patrí mestu, ale je na ňom umiestnená stavba 

príjazdu k budovám a 2 parkovacie miesta, ktorá je súkromná.  

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?  

Odpoveď: Nie, nemôžu byť zaradené medzi spoplatnené, sú to súkromné 

parkovacie miesta, na súkromnej účelovej komunikácii. 

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.  

Odpoveď: Správca verejnej zelene situáciu preverí a pokiaľ to bude 

predmetné, vyzve vlastníka pozemku k jeho  údržbe. 

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 

poškodený pri zimnej údržbe ešte začiatkom decembra 2018 a dodnes nebol 

opravený.  

Odpoveď: Úpravu sme žiadali u dodávateľa MP, budeme urgovať zjednanie 

nápravy. 

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.  

Odpoveď: Správca VZ vykoná obhliadku a navrhne ďalší postup. 

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.  

Odpoveď: Požiadavku sme zaradili do plánovaných činností a bude 

zrealizovaná v mesiaci 7-8.2019. 

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.  

Odpoveď: Mesto práce reklamovalo, takže nie je všetko dokončené tak, ako 

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

Bela  v rámci park. politiky.   

Odpoveď: O niekoľko menej. Oficiálnych parkovacích miest bude viac ako 

oficiálnych parkovacích miest v súčasnosti. Mesto Trenčín nepovažuje za parkovacie 

miesta napríklad parkovanie na rozjazdenom trávniku 

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?  

Odpoveď: Situáciu preverí správca VZ vykoná obhliadku a  navrhneme 

riešenie . 

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 na VMČ: 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 ako M. Bela, 

Saratovská. 

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?  

Odpoveď: Na základe podnetu občanov z VMČ JUH vykonáva Mestská 

polícia nepravidelné kontroly v areáli ihrísk na ZŠ Novomeského so zameraním sa 

na dodržiavanie verejného poriadku. Počas doterajších kontrol, ktoré boli 

vykonávané v mesiaci jún, neboli zo strany hliadok MsP zaznamenané žiadne 

priestupky.        

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 na VMČ: 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?  

Odpoveď: MHSL nemá v r. 2019 finančné prostriedky na plošné opravy 

komunikácií. 
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Bod číslo 4 – Nové požiadavky poslancov a občanov 
 
P. poslanec Hošták: Uznesenie k pož. č. 167, 168, 169/3.6.2019: poslanci 

žiadajú Útvar majetku mesta o majetkovo-právne urovnanie s firmou AMANN 
ohľadom pozemkov pod park. miestami pri obytnom súbore na ul. Saratovská 1/A. 
Hlasovanie o uznesení: ZA: 5, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 

P. poslankyňa Machová: žiada o výsadbu trávnej zmesi v areáli MŠ Halašu, 
časť dvora od ZŠ Novomeského. Momentálny stav je neuspokojivý, deti sa hrajú na 
prašnej ploche, kde v prípade dažďov vzniká blato.  

P. poslankyňa Machová: žiada o vyriešenie stavu s odvodňovaním na dvore 
MŠ Halašu - pri dažďoch a snehu je prístupový chodník pre deti pravidelne 
zaplavovaný.  

P. poslankyňa Machová: domový dôverník p. Némedy - Šafárikova 2 žiada 
osadiť lavičku za vchod, na betónovú plochu, kde sa v minulosti nachádzal prachár. 

P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky č. 88 zo zasadnutia 
1.4.2019 - doplnenie piesku na pieskovisko vo vnútrobloku Bazovského-Šafárikova-
Liptovská. 

P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky č. 84 zo zasadnutia 
1.4.2019 - výmena všetkých poškodených lavičiek v parku pod Juhom. 

P. poslanec Gabriel: žiada o preverenie stavu a opravu asfaltovej plochy 
skejt-parku v Biskupiciach. Skate-prvky sú obnovené, avšak asfaltový povrch 
poškodený. Súčasný stav bráni plnohodnotnému využívaniu skate-parku.  

P. poslanec Gabriel: Žiada o výklad dopravného značenia a preverenie 
umiestnenia správnej dopravnej značky, ktorá v napojení Východnej ulice na Gen. 
Svobodu upozorňuje na pohyb cyklistov v oboch smeroch - ten je však iba v jednom 
smere. Zaznamenali sme prípady, kedy cyklisti odbočili vľavo po cyklopruhu, ktorý 
vedie nadol (dostali sa tak do protismeru jazdy), došlo aj ku kolízií. Pohyb cyklistov 
na tejto strane vozovky je však iba smerom dolu - z Juhu do mesta.  

P. poslanec Hošták: žiada o kontrolu plnenia resp. aktualizáciu informácií o 
plnení požiadaviek č. 162 (ÚSaŽP), 170 (ÚSaŽP, MHSL), 171 (MHSL), 172 (MHSL), 
173 (MHSL), 174 (ÚM), 176 (ÚI, MHSL) a 179 (ÚSaŽP, ÚP, ÚM). 

P. poslanec Harcek: žiada preveriť možnosť osadenia zákazovej značky pre 
dodávky na ulicu T. Vansovej, z dôvodu nedostatku parkovacích miest pre občanov. 

P. poslanec Harcek: žiada o preverenie stavu parkovania na ul. M. Bela 35. 
Občania sa sťažujú, že šikmé státie je opačne otočené a parkovanie je sťažené. 

P. Mendel: pož. č. 170/3.6.2019 - ako dopadlo preverenie situácie, kedy bude 
pozemok parc. 2264/180 pokosený? 

P. Mendel: pož. č. 171/3.6.2019 - žiada o zverejnenie termínu úprav. 
P. Mendel: pož. č. 172/3.6.2019 - pýta sa, ako dopadla obhliadka a aký bude 

zvolený postup. 
P. Mendel: pož. č. 174/3.6.2019 - pýta sa, aký je stav reklamácie. 
P. Liška: žiada o dorobenie chodníka na ul. Lavičková  pri Dome soc. služieb 

napravo v rožnom cípe.  
P. Liška: upozorňuje na zlý stav cyklotrás. Na mnohých miestach sú výmoly, 

prepadnuté kanály, trasy sú špinavé, plné kameňov. Žiada o vyčistenie cyklotrás 
najmä na ul. Gen. Svobodu a Východná, ale aj celkovo na celom území mesta. 

P. Liška: žiada o kompletnú údržbu zelene, ktorá zasahuje do cyklotrás. 
P. poslanec Gabriel, p. poslanec Žák: žiadajú preveriť, či štrk, ktorý sa 

nachádza po cyklotrase na ul. Gen. Svobodu pochádza z výstavby na ul. Liptovská. 
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V prípade, ak bude dokázané, že nečistotu spôsobujú mechanizmy stavby, žiadajú 
upozorniť stavebníka a vyzvať ho k náprave stavu 

P. Liška: živý plot smerom od kostola na ul. Lavičková je neprehľadný, hrozia 
tam kolízie. 

P. Adamec: prosí o častejší vývoz kontajnerov pri zariadení pre seniorov na 
Lavičkovej ul. Cez víkendy bývajú preplnené a obťažujú klientov zápachom. 

P. Piffl: na ul. M. Bela 35 boli odstránené pracháre. Nedajú sa na tomto 
mieste vytvoriť parkovacie miesta? 

P. Piffl: na križovatke M. Bela - Východná je vydrolený asfalt. Žiada o 
vyasfaltovanie tekutou zmesou. P. poslanec Hošták: nevzťahuje sa na tento úsek 
cesty reklamačné konanie? 

P. Piffl: žiada o orez kríkov (popr. o ich výrub) na ul. M. Bela 22-28. 
P. Piffl: v podjazde smerom na Sihoť je zanesená , špinavá kanalizačná 

vpusť. Žiada o vyčistenie a opravu oboch vpustí, nakoľko sú  prepadnuté. 
P. Piffl: v súvislosti so zmenou dopr. režimu na ul. Branecká, žiada o 

výraznejšie upozornenie na túto zmenu, napr. reflexným podkrytím na označení 
zjednosmernenia.  

P. Mendel: sa pýta, koľko je na území mesta podobných stavieb ako  park. 
miesta na ul. Saratovská 1/A, ktoré sú na pozemku mesta a nie sú majetkom mesta. 
Koľko ich je a kde sa nachádzajú? 

P. Mendel: upozorňuje na zlyhanie programu kastrácie mačiek. Pri Brooklyne 
na Juhu sa narodilo 5 nových mačiat. Žiada o ich kastráciu.  

P. poslanec Hošták: žiada o informáciu, koľko bolo na Juhu vykonaných 
odchytov a kastrácií mačiek. 

P. Mendel: schody vedúce zo Šmidkeho 3 smerom na ul. J. Halašu sú 
neodborne zrekonštruované, sú zle vyspádované, rozpadajú sa, drží sa na nich voda 
a blato. Žiada o ich opravu. 

P. Buček: sa pýta, či je jednosmerka na ul. M. Bela 30-38 definitívna. Žiada o 
prehodnotenie tohto stavu, nakoľko hlavne v zimnom období bude prejazd pomedzi 
dve bytovky v smere od KC JUH na ul. M. Bela komplikovaný a nebezpečný. 

P. Buček: obyvatelia M. Bela 34-36 majú záujem o odkúpenie pozemku v 
okolí domu za účelom zveľadenia svojho okolia. Plánujú výsadbu, kosenie si 
zabezpečia vo vlastnej réžii. Ako  majú postupovať? 

Odpoveď na VMČ: P. Žák, B.S.B.A.: Obyvatelia môžu podať žiadosť na 
Útvar majetku mesta, doložiť foto, katastrálnu mapu, zápisnicu z domovej schôdze a 
ďalšie náležitosti podľa pokynov ÚMM. 

P. Buček: po minulom kosení ostali chodníky na ul. M. Bela znečistené 
škvrnami od oleja. Ako majú občania postupovať v takomto prípade?  

P. Buček: sa pýta, či môže SVB požiadať o pridelenie hnedého kontajnera. 
P. Buček: na ul. M. Bela sa často stáva, že do kontajnerov hádžu odpad aj z 

okolitých komerčných prevádzok. Čo sa s tým dá robiť? 
Odpoveď na VMČ: P. Žák, B.S.B.A.: v takomto prípade je potrebné okamžite 

volať MsP, zabezpečiť foto alebo video a predložiť ho hliadke MsP. 
P. Babič: sa pýta, koľko je na území mesta herní a koľko hracích automatov. 

A koľko z toho je na Juhu? 
P. Babič: sa pýta, či existuje nejaká štúdia  o príprave cintorína pre zvieracích 

miláčikov. Existuje štúdia, kde by bolo možné takéto miesto vybudovať? 
P. Babič: pož. č. 159,161 z 3. 6. 2019 - žiada, aby ho zodpovedné osoby 

skontaktovali kvôli konzultácii daných požiadaviek. U garanta VMČ JUH je telef. 
kontakt na p. Babiča.  
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P. Babič: pýta sa, aká je dopravná klasifikácia ul. Gen. Svobodu. 
P. Babič: sa pýta na režim na ul. Gen. Svobodu a Liptovská. Momentálne táto 

cesta slúži ako stavenisko. Je stavebník oprávnený používať cestu ako stavenisko? 
P. Babič: žiada doriešenie petície občanov z Južnej ulice. Občania nie sú 

informovaní o aktuálnom stave riešenia. 
P. Babič: sa pýta, ako sa vyvinula situácia s kotolňou na Liptovskej ulici. 

  
Bod číslo 5 – Rôzne, diskusia a záver 
 

V rámci bodu „Rôzne“ vystúpili p. Siráňová, p. Liška, p. Adamec – klienti 
z Domova sociálnych služieb na Lavičkovej ulici. Klienti zariadenia spísali petíciu, 
ktorou vyjadrujú nesúhlas s navýšením poplatkov o 30 %. Navrhujú zvýšenie max. 
o 10 %. Taktiež upozornili, že klienti sa prekvalifikovávajú zo stupňa č. 2 odkázanosti 
na st. č. 4. Okrem poplatkov za služby si individuálne hradia poplatky za spotrebu 
elektrickej energie. Pre niektorých by toto zvýšenie bolo neúnosné. P. Siráňová 
upozornila na chybu vo VZN 19/2019. Podľa nej je v 2 izbových bytoch cena 
stanovená zle. Nakoľko v bytoch bývajú 2 osoby, mala by byť suma uvedená napoly.  
Zástupcovia seniorov zo zariadenia na Lavičkovej ul. požiadali poslancov, aby 
prehodnotili návrh zvýšenia poplatkov. 

Reakcia p. riaditeľky Ing. Prekopovej: poplatky sa nemenili od r. 2011. 
Predsedníčka Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku p. Struhárová bude 
predkladať na zasadnutí MsZ pozmeňovací návrh na zvýšenie poplatkov o 15 %. 
V súčasnosti je zákonom stanovené prijímanie klientov do zariadení pre seniorov od 
stupňa odkázanosti č. 4. Klientov, ktorí boli prijatí podľa účinnosti predošlého zákona, 
nikto zo zariadenia nevyhadzuje, avšak poplatky budú musieť platiť ako klienti 
zaradení do st. č. 4. Kapacita zariadenia je momentálne v počte 74 a nesmie sa 
navyšovať.  

 
 
 
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť.  
 
Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 2. septembra 2019 o 17,30 hod. 

v KC Juh.  
 
 
 
Zapísala: Lenka Vojtasová                                                   
V Trenčíne 10. 7. 2019 
 

      Dominik Gabriel                                        
    predseda VMČ JUH 
                                       
                                                

                                                                                
 
    


