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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 7. 10. 2019 v ZŠ Novomeského 

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

1. Otvorenie 
2. Statická doprava a dopravné značenie na sídlisku Juh 
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. Skonštatoval, že výbor je uznášaniaschopný 
a oboznámil prítomných so znením programu.  

 
 
Hlasovanie o programe: 
 
ZA                         – 5,  Dominik Gabriel, Mgr. Ján Forgáč, RNDr. Svorad  
         Harcek, PhD., MBA Peter Hošták, PhD., Bc. Mária  
                                      Machová                                                     
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 
 
Bod číslo 2 – Statická doprava a dopravné značenie na sídlisku Juh 
 

P. Ján Korienek poverený vedením Útvaru investícií informoval poslancov 
a prítomných občanov o stave pripravovaných a jestvujúcich parkovacích miest.  
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V súvislosti s prípravou parkovacej politiky na sídlisku Juh nastal problém 
s kolaudáciou parkovacích miest, nakoľko p. Slávik podal podnet na Ministerstvo 
životného prostredia v súvislosti s posúdením vplyvu daného projektu na životné 
prostredie. MŽP rozhodlo, že vec nie je potrebné posudzovať z tohto hľadiska 
a podanie zamietlo. Do začiatku novembra by sa táto vec mala uzavrieť, mali by byť 
vydané kolaudačné rozhodnutia, na ktoré však môžu byť opäť prijaté odvolania, čím 
by sa celý proces opäť spomalil. Predpokladom je, že celý proces by mal byť 
ukončený v polovici apríla 2020.  

K ďalším informáciám ohľadom statickej dopravy a dopravného značenia na 
Juhu sa vyjadrili vedúci Útvaru mobility Ing. Hartmann a zamestnankyňa ÚM p. Ing. 
Dana Hančíková.  
 
1. aktuálne informácie o investíciách do statickej dopravy (aktuálny 

harmonogram, výška investícií, aktuálne počty a bilancia parkovacích miest, 

plán investícií do parkovania na rok 2019) 

Suma doposiaľ vynaložených finančných nákladov na vodorovné dopravné 

značenie je: 29 678 € s DPH. Zvislé dopravné značenie narátame po ukončení jeho 

osádzania ako celok.         

2.  informácie o realizácií dopravného značenia (lokality, kde sa vyznačili 

parkovacie miesta, porovnanie počtov parkovacích miest pred a po vyznačení, 

Názov parkoviska počet miest Suma Realizácia

Šafárikova pred ZŠ Novomeského 31 35 171,57 €

Šmidkeho 17 27 233,00 €
bude sa realizovať 

2019

Saratovská záhrady 47 66 581,78 €

Saratovská pri cintoríne - staré 36 80 898,35 €
Saratovská oproti novým parkoviskám pri 

cintoríne
31 31 217,57 €

Saratovská pri Monolite 20 18 227,27 €

Novomeského 24 59 775,40 € realizovalo sa 2019

Halašu 2631-35 31 realizovalo sa 2020

Halašu 2660,2704,2705 41 95 404,03 €

Halašu 2697,2700 36 125 004,23 € realizovalo sa 2019

Západná 28 37 667,86 € realizovalo sa 2019

Bazovského 52 84 322,00 € realizovalo sa 2019

Pri MŠ Šafárikova+Liptovská 13 22 064,98 € realizovalo sa 2019

Gen.Svobodu rozšírenie 37 51 467,93 €

Jednosmerka gen.Svobodu 34 111 686,88 €

Lavičková 52 155 328,58 €

Halalovka 56 150 804,80 €

Kyjevská 114 168 168,48 €

Východná nad Alcatrazom 14 10 819,48 €

Východná 2237/22,23 19 46 641,93 € realizovalo sa 2019

M.Bela 2237/28,29 22 42 408,00 € realizovalo sa 2019

Križovatka Východná-Lavičková 5 31 789,92 € realizovalo sa 2019

Spolu parkovacích miest + suma 760 1 452 684,04 €

Spolu parkovacích miest za rok 2019 +  suma 247 449 674,32 €

Juh I

Juh II.
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zjednosmernené ulice, plán realizácie dopravného značenia do konca roka 

2019)   

Na sídlisku Juh je v súčasnosti ukončená realizácia vodorovného dopravného 

značenia s výnimkou ulíc: Južná  a Halalovka. Po vyznačení Južnej a Halalovky 

bude prebiehať obnova už jestvujúceho dopravného značenia na uliciach Východná 

(9A-9C), Halalovka 55-41, Šafárikova (pod garážami), Saratovská ul., to však v 

závislosti od počasia. Aktuálne prebieha realizácia zvislého dopravného značenia a 

to osádzanie značiek s označením parkoviska na Hornom Juhu. Po ukončení začne 

osádzanie značiek na Dolnom Juhu. Plánované ukončenie dopravného značenia 

(VDZ+ZDZ) do 31.10. 2019. Dodatkové tabule s informáciami k parkovaniu sa budú 

osádzať až v budúcom roku. 

Zjednosmernené ulice: 

K zjednosmerneniu ulíc s cieľom vyznačenia väčšieho počtu parkovacích 

miest došlo na ulici Novomeského (vyznačil sa park. pás), časť ulice M. Bela 

(vyznačil sa park. pás), Kyjevská ulica (nedostatočná šírka pre obojsmernú 

premávku), Halalovka 53-55 (vyznačili sa park. boxy), Východná 11-25 

(nedostatočná šírka pre obojsmernú premávku realizovali sa pozdĺžne + kolmé), 

Karola Šmidkeho (podľa požiadaviek občanov uzatvorenie ulice pod garážami a 

vytvorenie obytnej zóny). 

Na ulici Halalovka dôjde k zjednosmerneniu celej ulice v smere od M. Bela na 

Východnú ulicu. V súčasnosti autá parkujú po pravej strane (nič vyznačené) a tým 

dochádza k zúženiu ulice iba na jednosmernú premávku. Zjednosmernením ulice 

dôjde k možnosti vyznačenia parkovacích pásov - 66 parkovacích miest. 

Porovnanie počtov pred a po vyznačení: 

Pred vyznačením parkovacích miest bolo min. ulíc s jestvujúcim vodorovným 

značením, ktoré na mnohých miestach nespĺňalo min. rozmery státia platnej STN 

(muselo sa frézovať cca 250 PM.) Nápočet áut (7.6.-8.6.2018) - 3820 PM, zatiaľ 

vyznačené PM: 2735 PM (vrátane tých na obnovu). 

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. 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.  

http://www.trencin.sk/98503
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Odpoveď: Chodník je zaradený do plánu opráv. Informáciu kto a kedy 
chodník poškodil nemáme. 

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.  

Odpoveď: Zastávku opravíme v priebehu 10 - 11. mesiaca, máme objednané 
sklo. Stav zelene a okolia zastávky máme v pláne upravovať. 

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

Odpoveď: Nakoľko nie je zrejmé, ako došlo k poškodeniu múrika, vedenie 
školy sa rozhodlo, že opraví poškodený múrik na vlastné náklady. 

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 
kontajnery doplniť. Chystá sa tam budovanie polopodzemných kontajnerov?    

Odpoveď: Nádob na triedený zber je na sídlisku Juh  rozmiestnených 
dostatok, k počtu ľudí viac než určuje zákon. Ak sú niekde v okolí nádoby, ktoré 
občania vnímajú, že sa nevyužívajú tak efektívne, môžeme urobiť presun, len je 
potrebné  zaslať návrh. Odporúčame využívať aj ostatné nádoby v okolí, ak je 
nádoba pri dome plná. Mesto  momentálne nemá k dispozícii ďalšie nádoby na 
triedený zber.  V tomto roku sa na ul. M. Bela neplánujú budovať polopodzemné 
kontajnery. 

P. poslanec Harcek: za bytovými domami M. Bela 35 - 41 je poškodená, 
rozbitá cesta. Žiada o jej opravu.  

Odpoveď: Vzhľadom na rozsah poškodenia a rozpočet pre rok 2019, 
zaraďujeme opravu do plánu pre rok 2020. 

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.  

Odpoveď: Vyčistenie schodiska je objednané, s dátumom realizácie do konca 
40. týždňa. 

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.   

Odpoveď: Pracovníci útvaru mobility boli v tom, že schodisko ohradené 
stĺpikmi je jasným znakom toho, že sa tu nemá parkovať. Miesto teda označíme aj 
vodorovným značením. 

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

Odpoveď: Odpoveď bola poslaná 25.9.2019. 
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). 

Odpoveď: Úprava zelene bola vykonaná. 
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.  
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Odpoveď: Dvere boli obhliadnuté a bol objednaný náhradný diel. Termín 
realizácie opravy cca 30. 9. 2019. 

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. 
 Odpoveď: Posádky Marius Pedersen boli už niekoľkokrát upozornené, aby 
nádoby zabrzďovali a dávali na pôvodné miesto. Upozorníme Marius Pedersen opäť.  

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.  

Odpoveď: Vodiči na Juhu všeobecne ignorujú značky o zákaze zastavenia, 
státia a aj žlté čiary. Požiadavku samozrejme môžeme zrealizovať. V prvom rade by 
ale autoškoly mali začať vodičov učiť, ako vyzerá značka zákaz státia a zákaz 
zastavenia. A napríklad aj to, že pred bránami, smetnými nádobami, na trávnikoch, 
pred vchodmi, na chodníkoch a na uliciach užších ako 6m sa neparkuje. Pokiaľ toto 
totiž vodiči neovládajú, môžeme osadiť tisícky značiek za státisíce Eur, a nič sa 
nezmení. 

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

Odpoveď: Financie na vybudovanie chodníka za zadnými vchodmi na ul. 
Halalovka 17,19,21,23 nie sú v mestskom rozpočte, nakoľko pri tejto bytovke sa 
nachádzajú prístupové chodníky z prednej časti. Prednostne sa z mestských financií 
riešia rekonštrukcie poškodených frekventovaných chodníkov, ktorých je značné 
množstvo. 

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

Odpoveď: Naplánujeme osadenie zábradlia na mesiac 10 až 11.  2019 
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.  

Odpoveď: Ospravedlňujeme sa za zdržanie, k odpovedi v tomto momente 
ešte nedokážeme zaujať odborné vyjadrenie. Odborné vyjadrenie k oprave chodníka 
k bytovému domu na ul. K. Šmidkeho 9 si vyžiadalo stanoviská viacerých útvarov 
MsÚ, momentálne čakáme na vyjadrenie právnej kancelárie. Keď budeme mať k 
dispozícii všetky potrebné vyjadrenia, vyjadríme sa na váš podnet. 

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.   

Odpoveď: Možné to samozrejme je. Ak túto požiadavku budú poslanci 
považovať za prioritu a uvoľnia približne 30 000 Eur na realizáciu, útvar mobility 
zabezpečí projekt, schválenie a realizáciu. Takáto požiadavka sa ale zatiaľ do 
požiadaviek rozpočtu na rok 2020 nedostala, a zatiaľ sa o nej ani neuvažovalo. 

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.  
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Odpoveď: Po obhliadke bolo zistené, že sa jedná o guľovitú formu agátu, 
pričom padanie tenkých konárov je prirodzeným javom každého stromu, nakoľko sa 
tak čistí od odumretých častí. Zároveň ide o konáre malých hrúbok, ktoré nie sú 
nebezpečné. 

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.   

Odpoveď: Chodník je zaradený do plánu zimnej údržby. Dohliadneme na 
plnenie plánu . 

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.
 Odpoveď: Chodník so zníženým obrubníkom je tam vybudovaný kvôli 
prístupu áut do garáží, do konca roka sa plánuje táto komunikácia zjednosmerniť, 
tým pádom už nebude dochádzať k obchádzaniu sa protiidúcich áut. 

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.   

Odpoveď: Zlomený strom bol odstránený. Po obhliadke neboli zistené ďalšie 
poškodené, alebo vyschnuté stromy. 

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.  

Odpoveď: Úprava krov je zaradená do plánu orezov.  
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.   

Odpoveď: Ďakujeme za upozornenie, danú lokalitu má pod kontrolou správca 
zelene. Stalo sa tento rok, že nebol svah pokosený, ale bol aj predmetom reklamácie 
dodávateľovi služby.  

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

Odpoveď: Útvar územného plánovania nemá v schválenom rozpočte na rok 
2019 finančné prostriedky na vypracovanie štúdie cintorína pre zvieratá, takúto 
požiadavku je potrebné riešiť prostredníctvom poslancov príslušnej mestskej časti s 
návrhom do rozpočtu na rok 2020. V platnom ÚPN mesta sú vytypované možné 
lokality pre takýto cintorín.  

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

Odpoveď: Požiadavka bude zaradená do návrhu na doplnenie verejného 
osvetlenia na rok 2020  

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.  
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Odpoveď: Všetky požiadavky týkajúce sa výstavby OS Suchý Dub, vrátane 
žiadostí Okresného úradu Trenčín - Odbor ŽP, v rámci procesu EIA, boli riešené a 
zodpovedané. K dnešnému dňu nie sú podané žiadne žiadosti o konania v zmysle 
stavebného zákona, je späťvzatý proces EIA, a je pripravované stretnutie investora, 
občanov, a zástupcov mesta Trenčín. 

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.   

Odpoveď: Nie je pravda, že Juh v tomto roku nebol pokosený. Pre 
vysvetlenie situácie, navrhujeme osobné stretnutie pre určenie konkrétnych prípadov. 

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?  

Odpoveď: Svah bol odborne posúdený, nehrozí riziko zosuvu. Vzhľadom k 
tomu, že sídlisko Juh je postavené na kopci, prístupové chodníky nie je vždy možné 
postaviť v rovine. Imobilný občan má možnosť prístupu k týmto vchodom.  Na toto 
momentálne nie je možné čerpať financie z EÚ. Za MHSL: Zábradlie natrieme v 
priebehu 10 . mesiaca . 

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?   

Odpoveď: Všade tam kde sa jedná o sieťový rozpad liateho asfaltu na 
miestnych komunikáciách , je nutné zvažovať efektivitu opráv.  Za týmto účelom si 
vyžaduje takáto porucha na MK celoplošnú opravu. Bagela sa nachádza v MHSL a 
jej hlavné využitie je v oprave výtlkov po zimnej údržbe v miestach s asfaltom z 
obaľovanej zmesi . 

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

Odpoveď: P. poslanec Gabriel: daná požiadavka už zaznela a je už 
evidovaná - pož. 2/7.1.2019. Za MHSL, UI: Na kompletnú rekonštrukciu je potrebné 
schváliť mestským zastupiteľstvom potrebné financie, ktoré zatiaľ v rozpočte nie sú. 

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 semafórov.  

Odpoveď: Zamestnanci mesta stáli 2., 3., a aj 4. septembra od rána 6:40 do 
8:15 na križovatkách, medzi iným i na križovatke Električná / K dolnej stanici a okrem 
asi štyroch minút v utorok, keď prebiehal vývoz komunálneho odpadu na ulici K 
dolnej stanici, tam žiadna kolóna nebola. O zmene nastavení cestnej svetelnej 
signalizácie uvažujeme a budeme o nej v blízkej dobe jednať so zainteresovanými 
orgánmi. Nie však pre zjednosmernenú ulicu Braneckého, ale pre roky sa tvoriace 
kongescencie na Hasičskej ulici v oboch smeroch. 

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.   

Odpoveď: Cesta nekrižuje chodník, ale chodník križuje cestu rovnako, ako ju 
križoval pred zjednosmernením. Chodec sa má podľa toho zachovať, t.j. rovnako ako 
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keď prechádza cez cestu v ktoromkoľvek inom mieste – dopravné predpisy platia 
totiž aj na ulici Mateja Bela. Chodníky križujú cestu na niekoľko tisícoch miest v 
Trenčíne, ak na každom osadíme takéto značky, budeme mať v meste prales 
značiek, ktoré budú všetci vodiči ignorovať. O osadení spomaľovača budeme rokovať 
s dopravným inšpektorátom – nepovažujeme to však za úplne šťastné riešenie. 
Zjednosmernenie ulice bolo zrealizované na mnohé podnety ľudí z Kyjevskej ulice a 
ulice M. Bela. 

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.   

Odpoveď: Z pohľadu cestného zákona si stromy nevyžadujú  dodatočnú 
úpravu. K riešeniu dopravnej situácie na križovatke Východná, Gen. Svobodu bol 
prizvaný cestný správny orgán, ktorý na základe meraní výhľadových uhlov 
konštatoval, že si stromy nevyžadujú následné úpravy. 

P. Piffl: žiada o obnovenie dopr. značenia pri pube Remys na ul. Saratovská.
 Odpoveď: Z dopravného hľadiska preveríme situáciu, pokiaľ správny orgán 
rozhodne že je nutné obnoviť VDZ, tak ho zaradíme do plánu obnovy. 

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. 

Odpoveď: Podnet sme preverili, toho času je miesto zatrávnené. Odstránenie 
oceľového profilu zaradíme do činnosti údržby zelene. 

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.    

Odpoveď: Termín bol určený do konca augusta 2019. Nakoľko nebol 
dodržaný, postupujeme rozkopávku spol. „Stavební firma plus s.r.o“ na správne 
konanie, kde im bude uložená pokuta a ďalší termín. 

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. 
 Odpoveď: "Keďže z predchádzajúcej odpovede vyplynulo, že Mhsl ako 
správca miestnych komunikácií neobjednávalo a ani neopravovalo schody, túto 
činnosť vykonal iný subjekt. Mesto, a teda aj Mhsl, nezodpovedá za kvalitu opravy.  
Problémy stekania blata zo svahov na Juhu v čase prívalových dažďov evidujeme a 
riešenie máme. Uvedené problémy je možné riešiť vyčlenením finančných 
prostriedkov v rozpočte na r. 2020.  
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Rovnako požiadavku na opravu tohto aj viacerých schodísk evidujeme, v r. 2019 
nebolo vyčlenené dostatočné množstvo finančných prostriedkov, z toho dôvodu 
podnety prenášame do ďalšieho roka." 

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.   

Odpoveď: Mesto nekosí súkromné pozemky. Mestský pozemok, na ktorom je 
bioodpad, vyčistíme. Správca zelene zabezpečí, aby vlastníci susedných pozemkov 
neznečisťovali mestskú zeleň. 

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.   

Odpoveď: Táto oblasť nie je súčasťou zmluvy dodávateľského kosenia. 
MHSL zjedná nápravu.  

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 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." 

Odpoveď: Za UM: Zákaz zastavenia doplnený nebude z rovnakého dôvodu, 
ako bolo písané v odpovedi na začiatku roka. Spustenie regulácie parkovania sa síce 
posunulo, ale nezrušilo. Za MsP: Mestská polícia kontroluje počas  hliadkovej služby 
dodržiavanie zák.č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke na území celého mesta Trenčín, 
nevynímajúc sídlisko JUH. Predmetný chodník na ul. Saratovská kontrolujeme,  
avšak nie je v silách MsP, z kapacitných dôvodov, vykonávať kontrolu nepretržite v 
každej lokalite. Nie je pravdou, že by hliadky MsP úmyselne „ignorovali“ nejaké 
priestupky. Ak ste aj bol svedkom, že vozidlo MsP prešlo okolo, určite išlo na iný 
výjazd alebo preverenie iného oznámenia resp. udalosti.    

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 
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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?     

Odpoveď: Všetky plánované parkoviská na Juhu boli dokončené v lete, 
okrem parkovacích miest na Šmidkeho ul. kde sa mesto rozhodlo ešte rozšíriť 
parkovisko pri dome č. 1, čo oddialilo prípravné procesy výstavby. Výstavba 
parkovísk na Šmidkeho ul. začne v októbri 2019. 
 
Bod číslo 4 – Nové požiadavky poslancov a občanov  

P. poslanec Hošták: pri nových bytovkách na ul. Liptovská pri vjazde do 

garáže je osadená lampa s  guľatým osvetlením, je iná než ostatné lampy na tejto 

ulici.  Toto osvetlenie šíri viac svetelného smogu. Je v kompetencii Mesta túto vec 

pripomienkovať?  

P. poslanec Gabriel: žiada preveriť možnosť umiestnenia odpadkového koša 

k veľkému schodisku nad Južankou (zadný vchod) z dôvodu neustáleho neporiadku 

v jeho okolí. 

P. poslanec Hošták: žiada o osadenie zrkadla na križovatku M. Bela - Gen. 

Svobodu (dolná križovatka). 

P. poslankyňa Machová: žiada o kontrolu plnenia pož. č. 113 

(MHSL),115(MHSL),116(UIS),118(MHSL).  

P. poslanec Harcek: otázka od občana sa týka možnosti vybudovania 

chodníka na spojnici medzi Halalovkou a Slameným hostincom.  

P. poslanec Gabriel: reakcia na odpoveď na pož. č. 256/2. 9. 2019 - pýta sa, 

či skutočnosť , že je miesto zarastené trávou, bráni oprave. 

P. poslanec Gabriel: reakcia na odpoveď na pož. č. 258/2. 9. 2019 - pýta sa , 

či pri oprave týchto schodov už uplynula záručná doba.  

P. poslanec Hošták: k pož. č. 258/2. 9. 2019 - Kedy sa vynaložili finančné 

prostriedky na opravu uvedených schodov?  

P. Muráriková: sa pýta, či sa pri asfaltovaní komunikácií nejakým spôsobom 

prihliada na spádovosť kanálov. Na viacerých miestach voda do kanálov neodteká, 

drží sa na vozovke.  

P. Záhora: žiada preveriť riešenie stavu na ul. K. Šmidkeho 7 - 11 pod 

garážami v novovzniknutej obytnej zóne. Autá hľadajúce miesto na parkovanie 

veľakrát z tohto miesta cúvajú a otáčajú sa v zákrute, pričom ohrozujú autá idúce 

smerom dolu po komunikácii.  

P. Záhora: žiada preveriť stav bezpečnosti chodcov na komunikácii K. 

Šmidkeho v zákrute smerom do Južanky. Chodci tadeto prechádzajú na chodník 

vedúci do Južanky. Je možnosť riešiť tento stav keď už nie retardérmi klasickými, 

aspoň optickými, ktoré spomalia autá idúce smerom dolu po K. Šmidkeho? 

P. Záhora: žiada o posúdenie možnosti vybudovania chodníka v obytnej zóne 
na ul. K. Šmidkeho 7-11. 
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P. Sapáček: žiada doznačiť parkovacie miesta pred garážami na ul. 
Šafárikova 12-20. 

P. Sapáček: žiada o vyznačenie žltej čiary na ul. Šafárikova 2 - 12 až po 20. 
P. Mendel: reakcia na odpoveď na pož. č. 257/2. 9. 2019 - aké sú výsledky 

správneho konania a na kedy je stanovený termín prác? 
P. Mendel: pož. č. 259/2. 9. 2019 - žiada o zverejnenie termínu vyčistenia 

pozemku. 
P. Mendel: pož. č. 260/2. 9. 2019 - žiada zverejnenie termínu nápravy. 
P. Mendel: žiada o orez kríkov na križovatke Gen. Svobodu - Saratovská. 

Kríky siahajú do pol chodníka.  
P. Mendel: na ul. Šmidkeho 2 je vyznačené miesto pre invalidov, na ktorom 

už 10 mesiacov nikto neparkoval. Žiada o jeho zrušenie. 
P. Búryová: sa pýta, akým spôsobom Mesto rieši bezdomovcov. Blíži sa 

zima, bezdomovci sedávajú na zábradlí za Južankou. Existuje terénna služba, ktorá 
pomáha týmto ľuďom?  

P. Búryová: žiada o dôslednejší orez kríkov a údržbu zelene. Napr. kríky 
okolo plota ZŠ Novomeského nie sú dlhodobejšie orezané.   

P. Hanincová: prosí aj v mene ďalších mamičiek o osadenie  hojdačky pre 
najmenšie deti do vnútrobloku na ul. J. Halašu, smetné koše na odpadky a koše pre 
psíkov. Možno tam sú, len ich zatiaľ nie je vidieť. 

P. Hanincová: sa pýta, či by sa oplotenie ihriska vo vnútrobloku na ul. J. 
Halašu dalo posunúť tak, aby už mohli využívať zadné vchody do panelákov. 

P. Muráriková: v zákrute v lokalite J. Halašu 14 (nová cesta) je poškodený 
obrubník. 
 
Bod číslo 5 – Rôzne, diskusia a záver 

 

V rámci diskusie poďakovala p. Búryová poslancom za príjemné spoločenské 

posedenie seniorov, ktoré sa uskutočnilo aj za ich prispenia.  

 
 
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť.  
 
Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 4. novembra 2019 o 17,30 hod. 

v KC Juh.  
 
 
Zapísala: Lenka Vojtasová                                                   
 
V Trenčíne 16. 10. 2019 
 

      Dominik Gabriel                                        
    predseda VMČ JUH 
                                       
                                                

                                                                                
 
    


