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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 2. 9. 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.   
Bc. Mária Machová        
  
Neprítomní poslanci: 
MBA Peter Hošták, PhD. 
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 

Žiadosť o vyjadrenie k zmene nájomcu – RoceMeat, s. r. o. 
Žiadosť o vyjadrenie k prenájmu pozemku – M. Domaniková 

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.  

P. viceprimátor Mgr. Forgáč navrhol do programu bod – Návrh zmeny vo 
vymedzení volebných okrskov na území mesta Trenčín – VMČ JUH.  
  

Hlasovanie o navrhnutom bode: Návrh zmeny vo vymedzení volebných 
okrskov na území mesta Trenčín – VMČ JUH. 
 

ZA                         – 4,  Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, RNDr. Svorad  
                                      Harcek, PhD., Bc. Mária Machová                                                    
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 
Doplnenie bodu bolo schválené. 
 

Hlasovanie o programe v znení: 
 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálu Útvaru majetku mesta 

Žiadosť o vyjadrenie k zmene nájomcu – RoceMeat, s. r. o. 
Žiadosť o vyjadrenie k prenájmu pozemku – M. Domaniková 
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3. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
4. Návrh zmeny vo vymedzení volebných okrskov na území mesta Trenčín – 
     VMČ JUH.  
5. Nové požiadavky poslancov a občanov 
6. Rôzne, diskusia a záver 

 
ZA                         – 4,  Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, RNDr. Svorad  
                                      Harcek, PhD., Bc. Mária Machová                                                     
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 
Bod číslo 2 – Prerokovanie materiálu ÚMM 
 

Bc. Eva Hudecová z Útvaru majetku mesta predložila žiadosť o vyjadrenie k 
prenájmu pozemku v k. ú. Trenčín, časť C-KN parc. č. 2180/5 o výmere 5 m2, pre 
Martu Domanikovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod 
novinovým stánkom na Ul. Gen. Svobodu, na dobu neurčitú. 

     Ide o pozemok pod novinovým stánkom nachádzajúcim sa na zastávke 
MHD na Ul. Gen. Svobodu v Trenčíne. Na uvedený pozemok bola uzatvorená 
Nájomná zmluva č. 26/2016 medzi Mestom Trenčín ako prenajímateľom a Štefanom 
Faixom ako nájomcom. Vzhľadom k tomu, že novým vlastníkom novinového stánku 
sa stala pani Marta Domaniková,  požiadala o uzatvorenie nájomnej zmluvy.     

     Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ 
v Trenčíne a Útvar územného plánovania Mesta Trenčín  dňa 21.8.2019 odporučil 
prenájom pozemku pod novinovým stánkom s podmienkou nevyhnutnej úpravy 
vonkajšieho vzhľadu stánku (nový náter, výmena presklenia v prípade jeho 
poškodenia). 

 
Hlasovanie o predloženom materiáli: 
 
ZA                         – 4,  Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, RNDr. Svorad  
                                      Harcek, PhD., Bc. Mária Machová                                                     
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 
 
Druhým materiálom bola žiadosť o vyjadrenie k žiadosti spoločnosti 

RoceMeat, s.r.o. k zmene nájomcu v Nájomnej zmluve č. 12/2017 uzatvorenej medzi 
Mestom Trenčín ako prenajímateľom a spoločnosťou RockMeat, s.r.o. ako 
nájomcom, ktorej predmetom je prenájom pozemku časť C-KN parc. č. 2337/49 o 
výmere 4 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod novinovým 
stánkom na Ul. Halalovka. 

Ing. Štefan Faix  ako nový vlastník novinového stánku a zároveň  konateľ 
spoločnosti RockMeat, s.r.o. požiadal o zmenu nájomcu v nájomnej zmluve  z 
dôvodu zámeru odpredaja firmy RockMeat, s.r.o.. 

Nájomnú zmluvu požaduje uzatvoriť na dobu 1 roka, nakoľko  zámerom 
žiadateľa je  novinový stánok odpredať.  

Po dohode bude vypracovaná zmluva na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 
1 mesiac.  
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Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ v 
Trenčíne a Útvar územného plánovania Mesta Trenčín dňa 21.8.2019 odporučil 
prenájom pozemku pre fyzickú osobu Ing. Štefan Faix. 

 
P. viceprimátor Mgr. Forgáč žiada na základe pripomienky od občana, že 

stánok už roky nie je funkčný, zapracovať do zmluvy podmienku, že pokiaľ nebude 
novinový stánok 2-3 mesiace po sebe plniť funkciu, teda ak bude zatvorený, mesto 
zmluvu vypovie.  

 
Hlasovanie o materiáli so zapracovaním navrhnutej podmienky:   
 
ZA                         – 4,  Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, RNDr. Svorad  
                                      Harcek, PhD., Bc. Mária Machová                                                     
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 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  

Odpoveď: Vzhľadom k tomu, že pozemok vo vlastníctve mesta sa nachádza 
pod spevnenou plochou, ktorá zabezpečuje prístup do nehnuteľnosti vo vlastníctve 
firmy AMANN a zároveň do obytného domu na Saratovskej ulici, je potrebné riešiť 
majetkovoprávne vysporiadanie pozemku komplexne. Útvar majetku mesta v 
spolupráci s útvarom mobility zvolá pracovné stretnutie s dotknutými vlastníkmi 
nehnuteľností v danej veci. Následne bude prebiehať proces vysporiadania a 
schvaľovania v orgánoch mesta.  

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.  

Odpoveď:  MHSL nedokáže zabezpečiť výsadbu nového trávnika vo verejnej 
zeleni, pokiaľ nebude na danej ploche závlaha . Všetka práca by bola zbytočná bez 
závlahy by sa trávnik dostal do rovnakého stavu ako je dnes. Okrem toho je potrebné 
rozpočtovať kapitálové výdavky na túto akciu a zaradiť ju medzi investičné akcie. 

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

Odpoveď: Doteraz sme neboli na tento problém zo strany riaditeľky MŠ 
upozornení. Boli sme na obhliadke miesta, nakoľko prichádza do úvahy viac riešení a 
je momentálne dovolenkové obdobie, budeme problém riešiť v auguste, keď bude 
MŠ zatvorená. 

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

Odpoveď: Zaradíme do plánu  v mesiaci august. 

http://www.trencin.sk/98503
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P. poslanec Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky č. 88 zo zasadnutia 
1.4.2019 - doplnenie piesku na pieskovisko vo vnútrobloku  Bazovského- Šafárikova- 
Liptovská.  

Odpoveď: Piesok bol vyčistený a pieskovisko doplnené o 6 m3 nového piesku 
dňa 6.6.2019. 

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

Odpoveď: V čase otázky boli všetky lavičky  opravené. 
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.   

Odpoveď: V roku 2019 na  opravu povrchu ihriska nie sú rozpočtované 
peniaze. 

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.  

Odpoveď: Značka E16d neupozorňuje na pohyb cyklistov v oboch smeroch. 
Je to zákonom predpísaný tvar dodatkovej tabule upozorňujúcej, že vodič je povinný 
dať prednosť v jazde cyklistom pohybujúcim sa v priečnom smere (t.j. že vodič bude 
križovať cyklistický pruh / pruhy a je povinný dať cyklistom prechádzajúcim priečne 
cez jazdný pruh pre motorové vozidlá prednosť).  

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).  

Odpoveď: 162 : Zemina uložená na stavenisku za Liptovskou ulicou je 
výhradne z realizácie terénnych a výkopových prác predmetnej stavby Bytových 
domov za Liptovskou. Zámerom stavebníka je všetku odobratú zeminu rozprestrieť 
späť v rámci terénnych úprav po ukončení realizácie jednotlivých stavebných 
objektov predmetnej stavby.  170: Kontrola pozemku bola vykonaná 10.7.2019, 
pričom bolo zistené, že pozemok nie je pokosený. Vlastník pozemku bol opätovne 
upozornený na splnenie výzvy. Kontrola bude vykonaná znovu k 24.7.2019. V 
prípade, že výzva nebude splnená, vec bude postúpená na Okresný úrad Trenčín, 
pozemkový a lesný odbor. č.171 oprava chodníka bola už realizovaná. č.172: viď 
odpoveď 194.  č.173 zeleň bola  upravená. 174: viď odpoveď 195. 176: Svah nie je v 
stave, ako sa píše v požiadavke, preto nie je potrebné robiť na ňom opravu. 179 : 
Útvar mobility situáciu na miestnych komunikáciách monitoruje, znečistenie 
komunikácie však neprekročilo za posledné týždne mieru normálnosti. 

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

Odpoveď: Zákazovú značku pre dodávku naša legislatíva nepozná, takže ju 
nevieme osadiť. Dodávka je vozidlom do 3,5t a v zmysle zákona o premávke na 
pozemných komunikáciách sa posudzuje rovnako ako osobné vozidlo. 

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. 

Odpoveď: Šikmé parkovacie miesta sú úplne štandardné, je do nich možné v 
smere z východu na západ zacúvať, alebo sa na konci ulice otočiť a vojsť na 
parkovacie miesta jazdou vpred. Vystavané miesta sa nedajú otočiť ako nábytok a 
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ich smer bol zvolený úmyselne s ohľadom na podzemné inžinierske siete. Otočením 
parkovacích miest by sa situácia nezmenila, akurát vozidlá by sa otáčali po 
vyparkovaní a nie pred zaparkovaním. 

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

Odpoveď: Kontrola pozemku bola vykonaná 10.7.2019, pričom bolo zistené, 
že pozemok nie je pokosený. Vlastník pozemku bol opätovne upozornený na 
splnenie výzvy. Kontrola bude vykonaná znovu k 24.7.2019. V prípade, že výzva 
nebude splnená, vec bude postúpená na Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný 
odbor. 

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

zvolený postup. Odpoveď: Po obhliadke správcu je strom zaradený do orezov . 
P. Mendel: pož. č. 174/3.6.2019 - pýta sa, aký je stav reklamácie.  
Odpoveď: Mesto s vykonanými prácami spokojné stále nie je. 

Pravdepodobne bude celá rozkopávka urobená nanovo. Termín v súčasnosti 
nepoznáme. Tieto reklamačné konania zvyčajne dodávateľské firmy naťahujú. 

P. Liška: žiada o dorobenie chodníka na ul. Lavičková  pri Dome soc. služieb 
napravo v rožnom cípe.  

Odpoveď: Pri všetkej úcte, tento popis je tak nejasný, že nevieme o aký 
chodník sa jedná. V každom prípade na výstavbu chodníka nie sú v rozpočte na rok 
2019 vyčlenené finančné prostriedky. Je potrebné apelovať na poslancov za mestskú 
časť Juh, aby výstavbu zaradili medzi investičné akcie a zaradili do rozpočtu napr. na 
rok 2020, nakoľko o investíciách v meste rozhodujú práve poslanci MsZ. 

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.  

Odpoveď: Cyklotrasy sú čistené pravidelne v prednostnom režime pred 
ostatnými komunikáciami. Na opravu povrchov a prepadnutých kanálov už nie sú v 
roku 2019 rozpočtované peniaze. 

P. Liška: žiada o kompletnú údržbu zelene, ktorá zasahuje do cyklotrás.  
Odpoveď: MHSL zaradí údržbu v najbližších dňoch. 
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. 
V prípade, ak bude dokázané, že nečistotu spôsobujú mechanizmy stavby, žiadajú 
upozorniť stavebníka a vyzvať ho k náprave stavu. 

Odpoveď: Stavebník bol opätovne upozornený na udržiavanie čistoty 
miestnej komunikácie. Na upozornenie reagoval stavebník prečistením križovatky a 
priľahlých častí komunikácií Gen. Svobodu a Liptovská v dňa 29.7.2019.   

P. Liška: živý plot smerom od kostola na ul. Lavičková je neprehľadný, hrozia 
tam kolízie. Odpoveď: Vykonáme obhliadku a následne zaradíme do orezov. 

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

Odpoveď: Nádoby na Lavičkovej 10 sú evidované pod poplatníkom Sociálne 
služby mesta a vyvážajú sa 2x týždenne, utorok a piatok. Každý poplatník si sám volí 
frekvenciu vývozu v závislosti od vyprodukovaného odpadu. 

P. Piffl: na ul. M. Bela 35 boli odstránené pracháre. Nedajú sa na tomto 
mieste vytvoriť parkovacie miesta?  
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Odpoveď: Nepodarilo sa nám identifikovať, kde boli za posledných 7 rokov 
odstránené prachare. Prosíme pána Piffla, aby kontaktoval vedúceho útvaru mobility 
robert.hartmann@trencin.sk.  Ak to situácia a právne predpisy dovolia, parkovacie 
miesta vyznačíme. 

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?  

Odpoveď: Neevidujeme reklamačné konanie. V každom prípade podnet 
preveríme a ak je rozkopávka ešte v záruke, tak ju budeme reklamovať.  

P. Piffl: žiada o orez kríkov (popr. o ich výrub) na ul. M. Bela 22-28.  
Odpoveď: Vykonáme obhliadku a následne zaradíme do orezov. 
P. Piffl: v podjazde smerom na Sihoť je zanesená , špinavá kanalizačná 

vpusť. Žiada o vyčistenie a opravu oboch vpustí, nakoľko sú  prepadnuté.  
Odpoveď: Vpuste sú toho času vyčistené, oprava vpustí nie je nutná.  
P. Piffl: v súvislosti so zmenou dopr. režimu na ul. Branecká, žiada o 

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

Odpoveď: Ale veď takto to bolo aj urobené. Na opätovné zjednosmernenie 
upozorňujú 1) 4 kusy dočasných značiek na uliciach Rozmarínova, Palackého, 
Kniežaťa Pribinu, a na starom cestnom moste. 2) smerové značky na starom 
cestnom moste a na Palackého ulici. 3) Prikázaný smer vľavo s dodatkovou tabuľou 
pred zastávkou gymnázium. 4) úprava jazdných pruhov, ktoré vedú vodiča na 
parkovisko k evanjelickému kostolu. 5) Nápisy BUS a TAXI v priamom jazdnom 
pruhu, ktoré sa opakujú 4x. 6.) samotná tabuľa zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľou 
„okrem taxi, bus, bicykle“ na fluorescenčnom žlto-zelenom podklade zväčšeného 
rozmeru. 

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?  

Odpoveď: Mesto Trenčín neeviduje podobné stavby. V prípade, že dôjde k 
podobnému zisteniu záberu pozemku vo vlastníctve mesta, postupujeme v súlade s 
platnou právnou úpravou a v súčinnosti s príslušným stavebným úradom. 

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

Odpoveď: P. Mendel odchyt mačiek nie je jednoduchá záležitosť. Môžete si to 
vyskúšať na vlastnej koži. Mačka sa dá väčšinou odchytiť len osobe, ktorá je jej 
blízka. Ak sa Vám podarí mačku chytiť, tak treba zavolať 159. Následne ju mestská 
polícia odvezie k veterinárovi, ktorý ju vykastruje. Pre informáciu od začiatku 
kastračného programu bolo vykastrovaných 181 mačiek. Čo sa týka mačiatok, tak tie 
je možné kastrovať až po 6tich mesiacoch. 

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

Odpoveď: MsÚ nevedie evidenciu odchytu a kastrácií mačiek podľa lokality. 
Doposiaľ bolo v TN v rámci kastračného programu Mesta vykastrovaných 181 
mačiek. V minulosti poskytnutý údaj o počte odchytov na Juhu bol z evidencie 
Mestskej polície. Tento počet je irelevantný, vzhľadom k tomu, že na kastrácie nosia 
mačky aj samotní občania a aktivisti z občianskeho združenia SOS Mačky, s ktorými 
mesto spolupracuje. 
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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 opravu. 

Odpoveď: MHSL  nerobilo rekonštrukciu schodov, opravu je možné vykonať v 
roku 2020, nemáme peniaze na 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.  

Odpoveď: Jednosmerka na ul. M. Bela 30-40 je definitívna, nakoľko v danom 
úseku dlhodobo parkujú vozidlá a šírkové usporiadanie cesty tak neumožňuje jazdu v 
oboch smeroch. Pozdĺžne parkovanie bude týmto spôsobom zlegalizované. 
Zjednosmernenie Kyjevskej ulice žiadali samotný obyvatelia niekoľkokrát cez výbor 
mestskej časti Juh. Na zjednosmernenú časť ulice M. Bela sa dá dostať nielen cez 
ulicu Kyjevskú, ale taktiež po vetvách ulice Mateja Bela od Východnej ulice a od ulice 
Gen. Svobodu (dolná križovatka), takže nevzniká nutnosť jazdiť cez ulicu Kyjevskú. 
Zjednosmernenie bolo niekoľko krát prezentované aj na VMČ Juh a bolo 
konzultované priamo s občanmi aj na stretnutí s poslancami a zástupcami úradu, 
ktoré sa uskutočnilo pred viac ako rokom pred bytovkou č. 2462 (M. Bela 24, 26, 28). 

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. II. viceprimátor Žák: Obyvatelia môžu podať žiadosť 
na Útvar majetku mesta, doložiť foto, kat. 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?   

Odpoveď: Znečistenie hlásiť na Mestskú  políciu. 
P. Buček: sa pýta, či môže SVB požiadať o pridelenie hnedého kontajnera. 
Odpoveď: Hnedé nádoby určené na bioodpad sa prideľujú len k bytovým 

domom, ktoré vlastnia zeleň.  O pridelenie bionádoby bolo potrebné požiadať minulý 
rok, ale len v prípade, že SVB vlastní pozemok so zeleňou. V prípade, že SVB zeleň 
nevlastní, nárok na pridelenie bionádoby nemá. 

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. II. viceprimátor Žák: 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? 

Odpoveď: Aktuálne je 30 herní, kde sa nachádza 530  ks videoterminálov. Z 
toho na  Juhu je 5 herní  so 77  ks videoterminálmi. 

P. Babič: sa pýta, či existuje nejaká štúdia  o príprave cintorína pre zvieracích 
miláčikov. Existuje štúdia, kde by bolo možné takéto miesto vybudovať?  

Odpoveď: Mesto Trenčín má vo svojom územnom pláne definovanú možnosť 
umiestnenia cintorína pre zvieratá. Ide o lokalitu v rámci tzv. polyfunkčnej zóny pri 
Biskupickom kanáli pri Váhu (pre lepšiu orientáciu ide o lokalitu prednostne určenú 
pre útulok), pričom cintorín pre zvieratá je špecifikovaný účelovým regulatívom U5, 
ktorý hovorí o možnosti umiestnenia takého cintorína za predpokladu splnenia 
vyhlášky č. 148/2012, v znení neskorších predpisov, viažucich sa k zriadeniu 
cintorína pre spoločenské zvieratá. Konkrétna štúdia vypracovaná nebola, nakoľko 
nevznikla zatiaľ žiadna požiadavka na zriadenie takého cintorína.  
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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.   

Odpoveď: P. Babič bol kontaktovaný mailom. 
P. Babič: pýta sa, aká je dopravná klasifikácia ul. Gen. Svobodu.  
Odpoveď: V zmysle platného územného plánu mesta Trenčín je ulica 

Generála Svobodu v celej dĺžke miestnou obslužnou komunikáciou funkčnej triedy 
C1 v zmysle klasifikácie podľa STN 73 6110. Podľa klasifikácie v zmysle cestného 
zákona sa jedná o miestnu komunikáciu. 

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?
 Odpoveď: Staveniskom na ul. Gen. Svobodu bol chodník, ktorý je v 
súčasnosti už prebratý mestom. Staveniskom na ulici Liptovská bola úprava 
polomeru križovatky, ktorá je taktiež dokončená a prebratá. De jure dané miesta 
zostávajú staveniskom aj naďalej až do kolaudácie, ale už tu neprebieha stavebná 
činnosť. 

P. Babič: žiada doriešenie petície občanov z Južnej ulice. Občania nie sú 
informovaní o aktuálnom stave riešenia.  

Odpoveď: Termín vybavenia petície je do 12.8.2019. 
P. Babič: sa pýta, ako sa vyvinula situácia s kotolňou na Liptovskej ulici.   
Odpoveď: Dňa 11.10.2018 bola so spoločnosťou Služby pre bývanie s.r.o. a 

LIPTOVSKA s.r.o. uzatvorená dohoda o urovnaní. Uzatvorenie dohody o urovnaní 
bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 04.07.2018 uznesením č. 
1505. Predmetom Dohody o urovnaní bol záväzok spoločnosti LIPTOVSKA s.r.o. (i) 
zabezpečiť aby po 31.12.2019 v areáli na Liptovskej ulici neboli touto spoločnosťou 
ani  iným subjektom po dobu najmenej 30 rokov prevádzkované žiadne zariadenia 
kotolne na biomasu ani skladované žiadne palivo využívané pri výrobe tepla  a teplej 
vody z kotolne na biomasu na Liptovskej ulici, (ii) požiadať o zrušenie povolenia na 
podnikanie v energetike č. 2010T 0451 alebo požiadať o zmenu tohto povolenia tak, 
aby počnúc 1.1.2020  toto rozhodnutie neobsahovalo žiadne označenie 
predstavujúce kotolňu na biomasu na Liptovskej ulici, (iii) odstrániť do 31.3.2020 
napojenie dopravných zariadení slúžiacich na dopravu paliva do zariadenia na 
výrobu tepla umiestneného v kotolni na biomasu. Nesplnenie týchto povinností je 
sankcionované zmluvnou pokutou vo výške 300.000,- €.  To znamená, že na základe 
uzatvorenej dohody o urovnaní je spoločnosť LIPTOVSKA s.r.o. povinná ukončiť 
prevádzku kotolne na biomasu na Liptovskej ulici. Je na zvážení spoločnosti či v 
tomto termíne kotolňu na biomasu presťahuje do areálu na Východnej ulici alebo 
takúto formu výroby tepla ukončí úplne. Dohodou o urovnaní nie je dotknutá 
prevádzka plynovej kotolne v areáli na Liptovskej ulici, ktorá môže fungovať aj po 
1.1.2020. 

 
Bod číslo 4 – Návrh zmeny vo vymedzení volebných okrskov na území mesta  
                       Trenčín – VMČ JUH 
 

P. I. viceprimátor Mgr. Forgáč predložil materiál - Návrh zmeny vo vymedzení 
volebných okrskov na území mesta Trenčín – VMČ JUH v tomto znení: 
 

V posledných voľbách bolo vytvorených v rámci VMČ 14 okrskov v 4 
budovách. V predchádzajúcich rokoch boli prostredníctvom VMČ viackrát podávané 
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žiadosti o  výmenu volebných okrskov (najmä ulice Šafárikova a Západná), preto 
sme pristúpili k prerozdeleniu celého sídliska JUH.  
 
Na základe uvedeného navrhujeme: 
 
1.Vytvoriť 13 okrskov (t.j. o 1 okrsok menej) s viacerými voličmi v 3 budovách 
(ZŠ L. Novomeského, KS JUH a ZŠ Východná). 
2.Na základe požiadavky zo SSmT, m.r.o. (dôvod – počas volieb sa nedalo 
riadne zabezpečiť stravovanie klientov v zriadení)  nevytvárať okrsok 
v Zariadení pre seniorov na Lavičkovej ulici a premiestniť ho do ZŠ na 
Východnej.  
3. V ZŠ L. Novomeského vytvoriť namiesto 4 okrskov 5 okrskov a v ZŠ 
Východná vytvoriť namiesto 5 okrskov 4 okrsky. 
4.Ulicu Šafárikova premiestniť do  ZŠ L. Novomeského a Ulicu Západná do KS 
JUH (ma základe požiadaviek občanov). 
 
Pôvodný stav: 
 

 
 
12. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
L. Novomeského 
2692/11 
840 voličov 

Západná, Saratovská 2 a 4 

 
 
13. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
L. Novomeského 
2692/11 
1027 voličov 

Jána Halašu 

 
14. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
L. Novomeského 
2692/11  
898 voličov 

L. Novomeského, Saratovská nepárne 1-9,  párne č. 
8 a 10 

 
15. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
L. Novomeského 
2692/11  
1019 voličov 

K. Šmidkeho  

 
16. 

Kultúrne stredisko JUH 
Kyjevská 3183 
957 voličov 

Šafárikova 

 
17. 

Kultúrne stredisko JUH 
Kyjevská  3183 
1010 voličov 

Bazovského, Liptovská, Južná 

 
18. 

Kultúrne stredisko JUH 
Kyjevská  3183 
725 voličov 

Gen. Svobodu,  Vansovej, Nám. Svätej Rodiny 

 
19. 

Kultúrne stredisko JUH 
Kyjevská  3183 
757 voličov 

Kyjevská, Mateja Bela nepárne č. 37 - 55 

 
20. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Východná 2435/9 
788 voličov 

Mateja Bela nepárne čísla  
1 - 35 
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21. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Východná 2435/9 
775 voličov 

Mateja Bela všetky párne čísla  
 

 
22. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Východná 2435/9  
800 voličov 

Halalovka č. 1 – 20 

 
23. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Východná  2435/9 
830 voličov 

Halalovka č . 21 – 40  

 
24. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Východná 2435/9 
881 voličov 

Halalovka č. 41- 71 

 
25. 

Zariadenie pre 
seniorov 
Lavičková  2383/10 
1209 voličov 

Lavičková, Východná 

 
červená – ulica sa presúva do iného sídla volebnej miestnosti 
modrá – ruší sa volebná miestnosť 
 
 Navrhovaný stav: 
 

 
 
13. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
L. Novomeského 
2692/11 
1032 voličov 

Jána Halašu 

 
14. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
L. Novomeského 
2692/11  
906 voličov 

L. Novomeského, Saratovská nepárne 1-9,  párne č. 
8 a 10 

 
15. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
L. Novomeského 
2692/11  
1024 voličov 

K. Šmidkeho  

 
16. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
L. Novomeského 
2692/11  
965 voličov 

Šafárikova 

 
17. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
L. Novomeského 
2692/11  
938 voličov 

Bazovského, Liptovská 

 
18. 

Kultúrne stredisko JUH 
Kyjevská  3183 
1134 voličov 

Saratovská 2 a 4,  Vansovej, Západná 

 
19. 

Kultúrne stredisko JUH 
Kyjevská  3183 
956 voličov 

Gen. Svobodu, Južná, Mateja Bela nepárne čísla 37 
- 55 
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20. 

Kultúrne stredisko JUH 
Kyjevská  3183 
788 voličov 

Mateja Bela nepárne čísla 1 - 35 

 
21. 

Kultúrne stredisko JUH 
Kyjevská  3183 
1092 voličov 

Kyjevská, Mateja Bela všetky párne čísla  
 

 
22. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Východná 2435/9  
805 voličov 

Halalovka č. 1 – 20 

 
23. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Východná  2435/9 
832 voličov 

Halalovka č . 21 – 40  

 
24. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Východná 2435/9 
886 voličov 

Halalovka č. 41- 71 

 
25. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Východná 2435/9 
1218 voličov 

Lavičková, Nám. Svätej Rodiny, Východná 

 

Uznesenie: VMČ JUH odporúča primátorovi mesta Trenčín vytvoriť volebné 

okrsky v mestskej časti JUH v zmysle predloženého návrhu.  

Hlasovanie o uznesení: 
 
ZA                         – 4,  Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, RNDr. Svorad  
                                      Harcek, PhD., Bc. Mária Machová                                                     
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 
 
Po schválení p. primátorom bude zmena okrskov zverejnená v mesačníku 

INFO, na webovej stránke mesta a vo vývesných tabuliach.  
 
Bod číslo 5 – Nové požiadavky poslancov a občanov 

P. poslankyňa Machová: P. Sedláčková žiada o opravu dlhodobo 
poškodeného chodníka, ktorý vedie zo Západnej ul. kolmo na schody pri Slov. 
sporiteľni. Na chodníku chýbajú dielce, ktoré tam poškodil bager, ktorý odstraňoval 
závadu pri garážach. Chodník je hrboľatý, vyplavený od vody. P. poslanec Gabriel: 
ak bol chodník poškodený bagrom, treba zistiť, či Mesto eviduje toto poškodenie, či 
je o tom záznam a treba žiadať o opravu firmu, ktorá chodník poškodila.   

P. poslankyňa Machová: P. Sedláčková žiada o opravu prístrešku na 
zastávke M. Bela - chýba tam zadná časť prístrešku. Počas dažďa, zimy bývajú 
znečistené lavičky. V minulosti tam bývali vysadené aj kvety, aj lístie zo stromov bolo 
odstraňované, dnes tam rastie burina. Mohlo by sa to zmeniť.   

P. poslanec Harcek: nad ZŠ Východná v mieste, kde vznikli nové parkovacie 
miesta, je poškodený múrik. Žiada o jeho opravu.   

P. poslanec Harcek: za bytovými domami medzi ul. M. Bela 39. a 41. sa 
nachádza stojisko kontajnerov. Kontajnery na papier a plasty majú nedostatočnú 
kapacitu. Sú veľmi často preplnené. Navrhuje preveriť tento stav a prípadne 



12 
 

kontajnery doplniť. Chystá sa tam budovanie polopodzemných kontajnerov?   
 P. poslanec Harcek: za bytovými domami M. Bela 35 - 41 je poškodená, 
rozbitá cesta. Žiada o jej opravu.   

P. poslanec Gabriel: žiada o vyčistenie schodiska nad zadným vchodom 
Južanky a jeho blízkeho okolia od lístia, naneseného blata a odpadkov. Prosí o 
uvedenie termínu realizácie.   

P. poslanec Gabriel: žiada o vyznačenie vodorovného dopravného značenia 
- vyznačenie bielych pásov pod schodiskom v lokalite M. Bela. Pod schodiskom 
parkujú autá na mieste, kde by nemali a tým bránia prechodu chodcov, kočíkov a 
pod. Prosí o uvedenie termínu realizácie. - foto 6   

P. poslanec Gabriel: žiada odpoveď na mail zo dňa 15. 8. 2019 adresovaný 
p. Jarošovi z MHSL od p. Hoštáka.    

P. poslanec Gabriel: žiada o nápravu stavu nepokosenej a neupravenej 
plochy vo svahu na ul. M. Bela v zmysle požiadavky od p. Svečulovej, v zmysle 
mailovej komunikácie adresovanej p. Jarošovi v nadväznosti na predchádzajúcu 
požiadavku (vybavenie mailu od p. Hoštáka zo dňa 15. 8. 2019).   

P. poslanec Gabriel: žiada o opravu nových vchodových dverí v KC Juh, 
vchod do knižnice, resp. mechanizmu otvárania a zatvárania dverí, ktorý je 
poškodený, nefunkčný. Prosí o uvedenie termínu realizácie.   

P. Vaško: žiada o vyzvanie zamestnancov firmy Marius Pedersen, aby 
umiestňovali kontajnery na svoje miesto. Niekoľkokrát sa stalo (ul. L. Novomeského), 
že kontajnery neboli postavené na pôvodné miesto, boli jeden pred druhým, k 
zadnému sa nedalo dostať. Stalo sa už aj to , že kontajnery išli samovoľne dolu 
ulicou. P. Piffl: zamestnanci kontajnery nezabrzďujú, treba ich upozorniť aj na to. 
 P. Vaško: žiada o označenie stojiska kontajnerov na ul. L. Novomeského 9 
žltou čiarou alebo dopravnou značkou "Zákaz státia". Stáva sa, že autá parkujú pred 
smetnými nádobami a nedá sa tak ku nim dostať.   

P. Oravec: žiada o vybudovanie chodníka za zadnými vchodmi na ul. 
Halalovka 17,19,21,23.   

P. Oravec: žiada o osadenie zábradlia ku schodom vedúcim k parkovisku na 
ul. Halalovka 19. Schody sú prudké.   

P. Dvorská, p. Sedlačko: dňa 9. 7. 2019 podali na MsÚ žiadosť o opravu 
chodníka na ul. K. Šmidkeho 9. Do dňa konania VMČ JUH (2.9.2019) im nebolo 
zaslané žiadne vyjadrenie.   

P. Dvorská: sa pýta, či by bolo možné aspoň k jednému priechodu pre 
chodcov na ul. Gen. Svobodu umiestniť semafor s tlačidlom pre chodcov, aby najmä 
deti mohli bezpečne prechádzať cez túto frekventovanú ulicu. Stáva sa, že v blízkosti 
priechodu bývajú autá zaparkované tak, že deti (a nielen deti) musia vojsť až do 
vozovky, aby sa rozhliadli.    

P. Baronová: nad garážami smerom z Halalovky v blízkosti býv. Slameného 
hostinca terajšej herne sa nachádzajú stromy, ktoré sú niečím napadnuté, stromy 
samovoľne padajú, sú nebezpečné, daný stav nahlásili p. Kadákovi, avšak zatiaľ sa 
nič neudialo.   

P. Baronová: chodník smerujúci z Halalovky smerom dole ku býv. 
Slamenému hostincu terajšej herni nie je v zime udržiavaný. Tri po sebe idúce zimy 
na tento stav upozorňovali. Deti chodiace do školy na ul. Východná na ňom padajú, 
šmýkajú sa, hrozí riziko úrazu.    

P. Baronová: od Kebabizne smerom dolu na ul. Halalovka chýba riadny 
chodník. Je tam síce zámkovou dlažbou vydláždený "chodník", ale je šikmý a pri 
prechádzaní dvoch áut v oboch smeroch je cesta tadiaľ pre chodcov nebezpečná.
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 P. Baronová: sa pýta, aký význam mala výsadba rastlín v máji t.r. na ul. 
Halalovka 21 vo svahu? Zasadené stromčeky (?) vyschli, neujali sa. V danom svahu 
sa nachádza dosť stromov, svah je neprehľadný, treba ho skôr presvetliť, ako sadiť 
ďalšie nové stromy, kríky. Nachádza sa tam aj jeden rozčesnutý strom , ktorý je 
nebezpečný pre obyvateľov.    

P. Jančovič: nad garážami na ul. Gen. Svobodu smerom hore ku trafike sú 
nasadené ťahavé kríky, ktoré sú neudržiavané, siahajú do polovice chodníka a 
hromadia sa v nich odpadky. Bolo by vhodné kríky vyrúbať a nahradiť vhodnejšou 
výsadbou.    

P. Jančovič: nad garážami na ul. Gen. Svobodu smerom hore ku trafike býva 
nepokosená tráva. Kosci tento briežok obchádzajú. Taktiež nekosia v blízkosti 
stojiska smetných nádob, ktoré sa nachádza medzi týmto briežkom a trafikou. Prosí 
o nápravu.    

P. Babič: žiada o vypracovanie štúdie na vybudovanie cintorína pre zvieratá. 
V meste takéto miesto pre majiteľov zvierat chýba.    

P. Babič: sa pýta, kedy bude realizované osvetlenie na ul. Halalovka - pož. č. 
160/3.6.2019.   

P. Babič: žiada o zaslanie odpovede na požiadavky občanov z Južnej ulice, 
ktoré boli predložené dňa 19. 5. 2019 a dodnes nebolo na niektoré odpovedané. 
Žiada VMČ JUH o zaslanie informácie o prebiehajúcich rokovaniach s investorom 
výstavby OS Suchý dub.   

P. Svečulová: v rámci Juhu neboli pokosené v tomto roku žiadne svahy. 
Kosci neboli vybavení patričnou obuvou, ochrannými prostriedkami a teda sa koseniu 
na svahoch vyhýbali. Žiada o nápravu.    

P. Svečulová: sa pýta, kedy sa kompetentní začnú zaoberať svahom na ul. 
M. Bela 22-26. Svah sa prepadá, je tam popraskaný betón, schodisko je v zlom 
stave, zábradlie hrdzavé, je tam problémový prístup pre imobilného občana, žiadali o 
vybudovanie nájazdu, či už pre imobilných spoluobčanov ako aj pre matky s kočíkmi. 
Môže sa daná požiadavka zaradiť do investičných akcií na nadchádzajúci rok? A ak 
sa nenájdu peniaze na realizáciu, je možné aspoň pripraviť projekt? Nie je možné 
využiť peniaze z Fondov EÚ?   

P. Svečulová: v súvislosti so značením parkovacích miest na poškodený 
asfalt, sa chce spýtať, prečo sa na opravu týchto miest nepoužila bagela, ktorú má 
mesto zakúpenú. Kde sa bagela nachádza a aké je jej využitie?    

P. Šabo: žiada o opravu prístupovej cesty medzi ul. M. Bela a Lavičková 
smerom na Nám. sv. rodiny.  

Odpoveď na VMČ P. poslanec Gabriel: daná požiadavka už zaznela a je už 
evidovaná - pož. 2/7.1.2019. 

P. Šabo: po zavedení jednosmerky na ul. Braneckého sa v deň začiatku 

školského roka začali vytvárať kolóny na ul. Električná. Situácia by sa mala riešiť, 

napr. zmenou nastavenia semaforov.    

P. Piffl: po zjednosmernení ul. M. Bela 28-30, križuje cesta chodník. Bolo by 

vhodné tam osadiť značku, ktorá upozorní na možnosť pohybu detí, popr. retardér na 

spomalenie áut.    

P. Piffl: v mieste napojenia ul. Východnej na Gen. Svobodu sa nachádza po 

ľavej strane zhluk stromov, ktoré je treba orezať, nakoľko autá vychádzajúce na Gen. 

Svobodu majú obmedzený výhľad a nezaregistrujú napr. cyklistu idúceho smerom 

dole po cyklotrase.    
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P. Piffl: žiada o obnovenie dopr. značenia pri pube Remys na ul. Saratovská.

 P. Mendel: reakcia na odpoveď na požiadavku 193/1.7.2019 a požiadavku 

171/3.6.2019 - Oprava trávnika nebola realizovaná v plnom rozsahu. Trávnik sa 

opravil len pred mostom ale trávnik hneď  za prechodom pre chodcov na križovatke z 

Gen. Svobodu na Východnú opravený nebol, len to momentálne zarástlo trávou. 

Dokonca tam trčí zo zeme kus železa, ktorý by bolo vhodné odstrániť.  

P. Mendel: reakcia na odpoveď na požiadavky 195/1.7.2019, 174/3.6.2019 a 

140/6.5.2019 - Ak mesto reklamovalo nejaké práce, ktoré neboli vykonané tak, ako 

mali, tak predsa na to musia byť dodržané minimálne zákonom dané termíny, do 

kedy by mala byť najneskôr táto reklamácia vybavená. To, že to budú firmy, ktoré to 

majú opraviť naťahovať, je u nás bohužiaľ skoro samozrejmosť, ale aj napriek tomu 

mesto musí vedieť termín, do kedy to musí byť opravené a tento termín žiadam 

zverejniť.     

P. Mendel: reakcia na odpoveď na požiadavku 210/1.7.2019 - Mesto robilo 
opravu schodov vedúcich zo Šmidkeho 3 smerom na ul. J. Halašu. Ak túto opravu 
nerobilo MHSL, prečo sa k tomu vôbec oni vyjadrujú a prečo sa k tomu nevyjadrí ten, 
čo tie schody opravoval??? V prvom rad treba túto opravu reklamovať, nakoľko sa už 
teraz začínajú schody v niektorých opravovaných častiach rozpadať. Opravou boli 
schody vyspádované tak, že stále na nich stojí voda a bahno a v čase dažďa sa 
vôbec nedajú používať a hrozí tu vysoké riziko úrazu. Tiež je nezmysel aby mesto 
platilo za rovnakú opravu viackrát, to by bolo doslova zneužívanie verejných financií. 
 P. Mendel: ešte 16.7.2019 bola pokosená časť pozemku pod juhom (Neviem, 
či si to dal pokosiť súkromný vlastník alebo mesto Trenčín),ale pokosenú trávu 
nechali pohodenú na dvoch miestach hneď na vedľajšom mestskom pozemku. 
Žiadam pokosenú trávu, ktorá je tam doteraz, odstrániť a najlepšie aj s popadaným a 
popíleným starým drevom, ktoré tam zostalo ešte z minulosti, na ktorom je 
nahádzaná.    

P. Mendel: žiadam o údržbu zelene a pokosenie pozemku pod parcelným 

číslom 2509/2 a to v celej dĺžke a nie len od vchodu do MHSL po autobusovú 

zástavku, kde doteraz vždy s kosením skončili, ale aj od autobusovej zástavky po 

koniec chodníka po prechod pre chodcov k firme LEONI treba pozemok udržiavať. 

Taktiež rovnako prebieha aj zimná údržba chodníka a odhŕňanie snehu, ktoré tiež 

treba robiť až po koniec chodníka a nie len po autobusovú zástavku.    

P. Mendel: Začiatkom roka som žiadal o obnovu dopravného značenia pásov 

pre chodcov na Saratovskej ulici pri autobusovej zástavke pri parku. A tiež o 

doplnenie dopravného značenia zákaz zastavenia. Vtedy mi bolo odpovedané, že 

zákaz zastavenia dopĺňať netreba, lebo od 16. septembra 2019 sa tam aj tak 

parkovať už nebude môcť vôbec a že vodorovné dopravné značenie bude obnovené 

pri obnove dopravného značenia na Juhu. Keďže postupom času z pôvodnej 

odpovede už nie je pravda nič, keďže aj po 16. septembri sa tam bude môcť 

parkovať naďalej a dopravné značenie aj napriek viacerým prísľubom počas roka 

obnovené doteraz nebolo, aj keď sa na tejto ulici dopravné značenie robilo. 

Žiadam teda znovu a obnovu dopravného značenia pásov pre chodcov, ktoré bolo 

zničené aj nelegálne parkujúcimi autami na tomto mieste a tiež o doplnenie značenia 

zákazu zastavenia. Taktiež žiadam o prísnejšie kontroly danej lokality hliadkami 

mestskej polície a to nie tak, že hliadka sa prejde okolo, pozrie sa, že tam niekto stojí 
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a nič s tým nespraví a priestupky ide riešiť až keď ich niekto nahlási na 159. Viackrát 

sa mi už osobne stalo, že som šiel okolo v momente, kedy tam stáli nelegálne 

zaparkované autá a hliadka mestskej polície si prešla bez povšimnutia okolo nich a 

priestupok išli riešiť, až keď som im ho nahlásil.   

P. Mendel: začiatkom roka boli na VMČ Juh prezentované plány na výstavby 

viacerých parkovacích miest po sídlisku. Medzi nimi boli aj plány na parkovacie 

miesta na Šmidkeho ulici č.3. Na mieste, kde mali byť parkovacie miesta, nám ešte 

minulý rok vyrúbali aj viacero stromov, ale doteraz sa na mieste nezačali budovať 

žiadne parkovacie miesta, aj napriek viacerým vyhláseniam rôznych pracovníkov či 

úradníkov alebo poslancov mesta Trenčín v rôznych médiách, že do 16. septembra 

budú všetky parkovacie miesta dokončené. Prečo sú zase obyvatelia mesta klamaní 

takto chybnými informáciami, keďže je jasné, že tieto miesta určite hotové dovtedy 

nebudú? Kedy budú konečne aj všetky parkovacie miesta na Šmidkeho ulici 

dorobené?     

 

Bod číslo 6 – Rôzne, diskusia, záver  

 

Na záver p. predseda D. Gabriel poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie. 

 
Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 7. októbra 2019 o 17,30 hod. v ZŠ 

Novomeského. 
 
 
 
Zapísala: Lenka Vojtasová                                                   
V Trenčíne 11. 9. 2019 
 

   Dominik Gabriel                                                                   
predseda VMČ JUH  
                                      
                                                

                                                                                
 
    


