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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 1. 6. 2020 v Sobášnej sieni MsÚ Trenčín 

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

1. Otvorenie  
2. Prerokovanie materiálu Útvaru majetku mesta 

2.1. Ing. Ľubomír Kultan – odkúpenie pozemkov 
2.2. Ing. Ľubomír Kultan – prenájom pozemku 

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                         – 6, Dominik Gabriel, Mgr. Ján Forgáč, 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 Útvaru majetku  mesta 
 

Mgr. Ján Forgáč predložil materiál ÚMM. Jednalo sa o žiadosť Ing. Ľubomíra 
Kultana o odkúpenie pozemkov v k. ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc. č. 
2315/669 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 205 m2 odčlenená geometrickým 
plánom z pôvodnej C-KN parc. č. 2315/551. 

Žiadateľ je ochotný spolupracovať na vybudovaní priľahlej infraštruktúry – 
vybudovaní chodníka na mestskom pozemku C-KN parc. č. 2315/551, na základe 
odsúhlasenej projektovej dokumentácie Mestom Trenčín.  

Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar územného 
plánovania Mesta Trenčín a Útvar mobility MsÚ v Trenčíne žiadosť prerokovali 
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a vydali stanovisko, ktorým požadujú odpredať aj pozemky vo vnútrobloku, C-KN 
parc. č. 2315/570 o výmere 360 m2 a C-KN parc. č. 2315/571 o výmere 41 m2 , a to 
z dôvodu, že ide o zbytkové pozemky, na ktoré nie je prístup z verejnej komunikácie 
a sú priľahlé k nehnuteľnosti vo vlastníctve Ing. Ľubomíra Kultana. Uvedené 
pozemky sú pre Mesto Trenčín ako aj tretie osoby nevyužiteľné. 

 
2.2. Ing. Ľubomír Kultan dňa 4. 3. 2020 požiadal Mesto Trenčín o prenájom 

pozemku v k.ú. Trenčín – časť C-KN parc. č. 2315/459 zastavaná plocha a nádvorie, 
evidovaná na LV č. 1 ako výlučný vlastník Mesto Trenčín. Na časť predmetného 
pozemku o výmere 150 m2 je uzatvorená Nájomná zmluva č. 20/2018 na dobu určitú, 
ktorej platnosť končí 31. 7. 2020. Žiadateľ požiadal o predĺženie Nájomnej zmluvy č. 
20/2018 v súlade s termínom na dokončenie stavby „Polyfunkčný bytový dom 
Trenčín – JUH“ na základe rozhodnutia o Zmene lehoty na dokončenie stavby č. 
ÚSaŽP-2020/2286/7704/2/No, a to do 31. 1. 2022. Ide o pozemok, ktorý je upravený 
na spevnenú plochu slúžiacu ako vjazd a výjazd staveniska na ul. Halalovka. Ostatné 
podmienky Nájomnej zmluvy č. 20/2018 ostanú nezmenené.  

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

v Trenčíne a Útvar územného plánovania Mesta Trenčín odporučili predaj pozemkov 
a pokračovať v prenájme pozemku.  

 
Po diskusii medzi poslancami navrhol p. Mgr. Ján Forgáč pozmeňujúci návrh 

v tomto znení: 
 

Ing. Ľubomír Kultan sa zaviaže, že pripraví a vybuduje chodník na C-KN parc. 
2337/40,2237/2,2315/457,2315/551, ktorý následne prevedie mestu za 1 Euro. 
Mesto sa zaviaže mu poskytnúť nájomný vzťah za 1 Euro na pozemky, ktoré 
potrebuje k výstavbe. 

Do 1. 9. 2020 stavebník vydokladuje projektovú dokumentáciu, ak termín 
nedodrží, bude sankcionovaný. Sankcia ho nezbavuje povinnosti pokračovať v 
prípravách. 

Kolaudácia prebehne do 31. 1. 2022.  
Bude zriadená banková záruka, ktorá v prípade nesplnenia povinnosti zo strany 

stavebníka, poslúži mestu na zafinancovanie investičnej akcie – vybudovanie daného 
chodníka. 

 
MBA Peter Hošták, PhD. navrhol uznesenie: 
 
Výbor mestskej časti JUH žiada kontaktovať investora s informáciou, že poslanci 

zaevidovali 2x porušenie ustanovenia Nájomnej zmluvy 20/2018 v čl. 5 odst. 4 
a zároveň s otázkou, či je ochotný uhradiť sankciu v zmysle zmluvy. 
 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu: 
 
ZA                         – 6,  Dominik Gabriel, Mgr. Ján Forgáč, RNDr. Svorad Harcek, 
                                     PhD., MBA Peter Hošták, PhD., Bc. Mária Machová, Patrik 
                                     Žák, B.S.B.A.                                                       
PROTI               – 0 
ZDRŽAL SA      – 0 
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Hlasovanie o uznesení:  
ZA                         – 6, Dominik Gabriel, Mgr. Ján Forgáč, RNDr. Svorad Harcek, 
                                     PhD., MBA Peter Hošták, PhD., Bc. Mária Machová, Patrik 
                                     Žák, B.S.B.A.                                                       
PROTI               – 0 
ZDRŽAL SA      – 0 

 
Hlasovanie o predloženom materiáli v zmysle pozmeňujúceho návrhu a 

uznesenia: 
ZA                         – 6, Dominik Gabriel, Mgr. Ján Forgáč, RNDr. Svorad Harcek, 
                                     PhD., MBA Peter Hošták, PhD., Bc. Mária Machová, Patrik 
                                     Žák, B.S.B.A.                                                       
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  vyčistenie vpuste pri bočnom vchode K. 
Šmidkeho 7 - na betónovej ploche vedľa paneláku.  

Odpoveď: MHSL: Čistenie dažďových vpustí  po zime je už spustené . V 
priebehu mesiaca apríl budú všetky vpuste v meste vyčistené . 

P. poslanec Gabriel: žiada o orez vrchných častí stromov na ul. J. Halašu, 
ktoré dosahujú výšku ako samotný bytový dom (4 poschodia). Pre bližšiu špecifikáciu 
prosí o kontaktovanie p. Pitekovej.  

Odpoveď: MHSL: Takýto orez nie je možný z dôvodu zachovania stability 
drevín a ich funkcií. V prípade žiadaného orezu by sa jednalo o neodborný orez a 
tým pádom o poškodenie dreviny podľa § 17 vykonávacej vyhlášky č.24/2003 Z. z. k 
zákonu č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
Strom by sa stal ohrozujúcim. Pani však bola kontaktovaná a spoločne sa 
dohodneme na ďalšom postupe možnosti úpravy drevín v okolí bytového domu.  

P. Svečulová: pož. 22/3.2.2020 - veľakrát na miestach pri priechodoch 
parkuje dodávka, ktorá znemožňuje vodičom rozhľad a nevidia, či na priechod niekto 
vstupuje. P. Žák, B.S.B.A.: situácia je naozaj vážna, treba ju riešiť napr. predsunutím 
priechodov, ako je to pri MsP.   

Odpoveď: UM: Ing. Hartmann: Útvar mobility predpokladá, že situácia s 
dodávkami sa vyrieši spustením regulovaného parkovania. Vzhľadom na mimoriadnu 
situáciu bolo však spustenie posunuté na september. 

P. Daňová: žiada o osadenie retardéra na ul. Halalovka 55.   
Odpoveď: UM:  Ing. Hartmann: ak sa na osadení retardéra zhodnú všetci 

obyvatelia bytovky, nie je problém predložiť požiadavku na Dopravný inšpektorát.  
P. Daňová: žiada MsP o častejšie kontroly dodržiavania značky "Zákaz 

vjazdu" na ul. Halalovka 55. P. Žák, B.S.B.A.: žiada o vyzvanie stavebníka na 
Halalovke o dodržiavanie dopravného značenia, najmä značenia "Zákaz vjazdu".
  

Odpoveď: MsP, USaŽP : Stavebník bol upozornený na dodržiavanie 
dopravného značenia. Kontrolu zabezpečuje štátna alebo mestská polícia. Za MsP: 

http://www.trencin.sk/98503
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Dodržiavanie uvedeného dopravného značenie hliadky MsP pravidelne kontrolujú a 
taktiež sme oslovili stavebníka, aby upozornil vodičov na jeho rešpektovanie. V 
kontrolách budeme naďalej pokračovať. 

P. Babič: žiada o osadenie svetelných bodov na ul. Gen. Svobodu a za 
budovou Južanky.  Odpoveď: UI: V mestskom rozpočte nie sú vyčlenené finančné 
prostriedky na osadenie požadovaného  osvetlenia, vybudovanie svetelných bodov je 
zaradené do zásobníka investičných akcií. 

P. Piffl: žiada o zorganizovanie stretnutia so zástupcom Dopravného 
inšpektorátu ohľadom osadenia spomaľovača medzi 2 domami na ul. M. Bela 28-30. 
- pož. 253/2.9.2020  

Odpoveď: UM: Ing. Hartmann: Všetky stretnutia sú do odvolania 
mimoriadnej situácie pozastavené regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 

P. Piffl: žiada o orez kríkov vedľa KC JUH.  
Odpoveď: MHSL: Správca verejnej zelene vykoná obhliadku. Orez kríkov 

zrealizuje MHSL  vo vhodnom období pre daný druh rastliny.  
P. Piffl: žiada o odstránenie torza lampy, z ktorého trčia dráty omotané 

igelitom na križovatke ul. Saratovská - Západná.   
Odpoveď: MHSL: MHSL realizuje výmenu stĺpov verejného osvetlenia, preto 

je tento stav len dočasný. 
P. Piffl: pýta sa, či sa bude na jar vyhrabávať lístie opadané od jesene. Okolo 

KC Juh je ho veľa.  
Odpoveď: MHSL: Zber lístia je spojený s prvým kosením v mesiaci apríl, 

ktorého dátum sa vyhlasuje podľa stavu vegetácie v jarnom období, pre každý rok 
individuálne. 

P. Piffl: žiada orezať kríky - zlatý dážď - zboku bytového domu na ul. M. Bela 
15.  

Odpoveď: MHSL: Správca verejnej zelene vykoná obhliadku. Orez kríkov 
zrealizuje MHSL  vo vhodnom období pre daný druh rastliny.  

P. Mihálik: aká je situácia s opravou chodníka pri dome na ul. Liptovská, resp. 
ako sa pokračuje s opatreniami proti stekajúcej vode z mestských pozemkov z 
Breziny, ktorá tento chodník neustále poškodzuje?  

Odpoveď: VMČ II. viceprimátor P. Žák, B.S.B.A: poslanci majú pripravený 
zoznam chodníkov, ktoré osobne prejdú a zvážia, ktoré opravy chodníkov sa v tomto 
roku zrealizujú. Na budúcom zasadnutí dajú konkrétnu odpoveď na túto otázku. 

P. Mrázik: žiada o opravu schodiska na ul. J. Halašu 10.  
Odpoveď: MHSL: Opravu schodov má mesto naplánovanú na tento rok. 
P. Mrázik: pýta sa, či niekto kontroluje stav stĺpov osvetlenia. Na starom Juhu 

sú mnohé v dezolátnom stave, prehrdzavené, držia silou vôle.   
Odpoveď: MHSL: MHSL ako správca zabezpečuje údržbu, ktorá je závislá na 

schválenom rozpočte pre MHSL. 
P. Muráriková: informovala sa na možnosť opravy schodov za bytovým 

domom z vlastných zdrojov obyvateľov domu. P. Žák, B.S.B.A: aká je možnosť 
participácie a spolufinancovania budovania a opráv schodísk zo strany občanov? 
 Odpoveď: MHSL: prosíme o kontakt na osobu, s ktorou sa správca miestnych 
komunikácií dohodne na postupe. 

P. Majcher: žiada o radikálny orez stromu na ul. Halalovka 2343.   
Odpoveď: MHSL: Správca verejnej zelene kontaktoval telefonicky žiadateľa, 

dohodli sa na obhliadke. 
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Požiadavky z apríla 2020 (mailová komunikácia) 
 
P. Babič: „Chcem upozorniť na situáciu, ktorá vznikla na ulici Liptovská. 

Označenie križovatky som žiadal cca pred tromi mesiacmi... odpoveď Útvaru mobility 
bola - ako vlastne vždy - arogantná a nekonštruktívna.“ 

Odpoveď: ÚM: V mesiaci máj prebehlo stretnutie zástupcov spol. Monolit, 
dopravného inšpektorátu a mesta Trenčín. Bolo dohodnuté, že sa celá bočná vetva 
preznačí podľa nových dopravných predpisov, teda podľa vyhlášky 30/2020. Útvar 
mobility podľa dohody pripraví projekt dopravného značenia.  

P. Gabrielová: Z dôvodu nedostatočnej viditeľnosti pri vychádzaní na hlavnú 
cestu od bytových domov na ul. Východná 9A, 9B a 9C žiadam o trvalé umiestnenie 
dopravných zrkadiel. Vzhľadom na dopravnú situáciu, kedy na pozdĺžnych 
parkovacích miestach popri hlavnej ceste stávajú autobusy a dodávky je viditeľnosť 
na obidva jazdné pruhy znížená a nebezpečná.  

Odpoveď: ÚM: Rozhľad by mal byť v zmysle platných technických noriem t.j. 
minimálne 40m. Pôjdeme to ale preveriť. 

P. Babič: upozornil na preplnený kontajner na psie exkrementy - vývoz nádob 
na ul. Liptovská - nová časť.  
Odpoveď: ÚSaŽP: Nádoby na psie exkrementy sa vyvážajú 1 x za 14 dní, 
nepárny týždeň v utorok. Ostatný vývoz bol 5.5., nasledujúci bude 19.5.2020. 
P. poslanec Gabriel: Žiadam umiestniť tabule o zákaze venčenia psov na 

novom ihrisku vo vnútrobloku Halašu - ak tak ešte nebolo urobené.   
Odpoveď: MHSL: Zákazové tabule doplníme. 
P. Dlugošová: bolo by prosím možné pridať na schodisko, ktoré ide z nového 

ihriska vo vnútrobloku Novomeského  koľajnice pre kočíky/bicykle? Keďže sa dané 
koľajnice nenachádzajú ani na schodoch do predajne Koruna, väčšina ľudí využíva 
trávnik, na ktorom to už začína byť poznať. Ten, kto nechce ísť po trávniku, musí 
robiť dlhú obkľuku.  

Odpoveď:  II. vic. P. Žák, B.S.B.A.:  Ospravedlňujeme sa za chýbajúce 
nájazdy, preveríme, ako bude technicky a šírkovo možné tento nedostatok vyriešiť. 
MHSL- zabezpečí montáž nájazdov na schody. 
  
Bod číslo 4 – Nové požiadavky poslancov a občanov 
 
 P. poslanec Gabriel: V lokalite J. Halašu 5-7 bolo z dôvodu realizácie 
investičnej akcie vyrúbaných cca 6 stromov (z prednej strany paneláku - od 
parkoviska). Boli nahradené, ale neujali sa - vyschli. Prosím o zabezpečenie 
náhradnej výsadby a zároveň informáciu, kedy by mohla byť výsadba zrealizovaná.
 P. poslanec Gabriel: požiadavka č. 56 z apríla 2020 - žiada o preverenie 
stavu plnenia požiadavky, resp. uvedenie termínu montáže schodov. 

P. poslanec Gabriel: žiada o preverenie stavu plnenia požiadavky č. 53 z 
apríla 2020.   

P. Mendel: Ešte sa len poriadne začalo kosenie na Juhu a zase sa nám 
vytvorila čierna skládka pokosenej trávy na pozemkoch pod juhom. Bohužiaľ takáto 
skládka sa tam vytvára pri každom celoplošnom kosení na Juhu a už som Vám to aj 
viackrát písal ako podnet pre VMČ JUH. Preto je pre mňa už až zarážajúce, že sa 
stále tento problém opakuje. Je fajn, že pokosili aj priestor po okraji vychodeného 
chodníka približne v šírke jedného metra z každej strany, aby sa tadiaľ dalo prejsť 
krížom od MHSL na JUH, ale nie je možné, aby tam tú trávu nechali pokosenú na 
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kope hniť. Žiadam teda ako opakovane každý rok niekoľkokrát o odstránenie tejto 
pokosenej trávy a opätovné upozornenie všetkých zodpovedných, aby sa to viac 
krát neopakovalo.  

Odpoveď: MHSL: Po preverení podnetu konštatujeme, že pôvodcom čiernej 
skládky po kosení nie je MHSL a ani naši dodávatelia kosenia. Nie je v silách mesta 
zamedziť takýmto skládkam bez pomoci občanov. 

P. Kubičková: obyvatelia žiadajú o vyčistenie, posúdenie stavu ihriska na 
Západnej ul. V bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú dve ihriská. Jedno je ako tak 
udržiavané, to druhé je v dezolátnom stave. Ihrisko je nefunkčné, nebezpečné, herné 
prvky hrdzavé, pieskovisko špinavé. Na tento stav poukazujú už roky. Žiadajú o 
nápravu, príp. zrušenie tohto ihriska.    

P. Lichvár - zástupca obyvateľov ul. Liptovská 7642:  "Ako nám teraz postavili 
ďalšie BD za Liptovskou, tak autá odtiaľ idúce jazdia prehnane rýchlo. Nečudujem 
sa, musia to vybehnúť do kopca. Lenže na jeho vrchole vzniká kolízna situácia, za 
horizont nevidieť, ale niektorým to nebráni ísť tadiaľ aj viac ako 50. Požadujeme tam 
umiestnenie retardéra. Veľmi účinné sa mi javia také tie pologule, ktoré mesto 
umiestnilo na Novinách hneď za podjazdom. Tiež v tomto mieste by bolo vhodné 
osadiť zrkadlá, aby autá vychádzajúce z parkoviska na mestskú komunikáciu mali 
lepší výhľad."   

P. Lichvár - zástupca obyvateľov ul. Liptovská 7642: "Myslíme si, že 
vzhľadom na frekvenciu osôb a hlavne detí, by bolo dobré celú Liptovskú od 1A až 
dozadu ako stavia Monolit označiť ako obytnú zónu, kde sa môže jazdiť najviac 
30kou. Už teraz deti vybiehajú na bicykloch z parkoviska na cestu (niektorí rodičia to 
nie vždy ustrážia, niektorí to ani nerobia)."   

P. Lichvár - zástupca obyvateľov ul. Liptovská 7642:  "Celkovo sa treba 
zamyslieť, ako vyriešiť rekreačné zóny, nakoľko Monolit postavil také projekty, že je 
to dom na dome, medzitým parkovisko. Z jednej strany je múr, z druhej zatiaľ 
chvalabohu pole, ale má tam ísť predĺženie gen. Svobodu. Pokiaľ sme boli posledný 
BD, tak sa nám to také zlé nejavilo. Ešte horšie na tom budú BD za Liptovskou, tie 
tam nemajú parkoviská v rovine, neviem kde budú chcieť učiť deti bicyklovať (dosť 
nepremyslený, natesnaný a na zisk orientovaný projekt - to si vážne nemôže mesto 
diktovať nejaké podmienky?)"   

P. Lichvár - zástupca obyvateľov ul. Liptovská 7642: "BD za Liptovskou buď 
nemajú, ale majú na nevhodnom mieste umiestnené nádoby na papier (nie sú pri 
každom druhom?), nakoľko väčšina končí ani nie v našom, ale v okolí koša našej 
bytovky. Áno, toto je dosť aj o neukáznenosti obyvateľov, krabice so vzduchom a tak. 
Čo by sa s tým dalo robiť, ten neporiadok je niekedy neskutočný. Nemáte nejaké 
"výchovné" tabuľky, ktoré by sa dali ku smetiakom umiestniť?"   

P. Lichvár - zástupca obyvateľov ul. Liptovská 7642: "Psie exkrementy pozdĺž 
chodníka. Poraďte, čo by sa s tým dalo robiť?"   

P. Babič: "Vyriešenie kolízneho miesta na Halalovke č. 24 ... opravu čísla 
domu som uviedol už dávnejšie mailom pani garantke ... Odpoveď na túto 
požiadavku je úplne scestná, nakoľko sa vôbec nejedná o prechádzanie cez cestu, a 
UM sa s problémom vôbec nezaoberal. Táto požiadavka bola vznesená už v máji v 
roku 2019 pani Bulkovou, bývajúcou na adrese Halalovka 24. Aj riešenie tejto 
situácie dokazuje povrchnosť a nekompetentnosť práce UM."   

P. Babič: "To isté platí aj o v poradí druhej požiadavke teda povrchnosť, 
arogancia a nekompetentnosť je pracovná metóda Útvaru mobility - neviem, čo 
znamená : vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá nastala a nemožnosť zrealizovať 
stretnutie  -  "dopravné značenie na križovatke Gen. Svobodu, Liptovská, Južná, kde 
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dochádza ku kolíznym situáciám" sa nezmenilo, je nesprávne a spôsobuje kolízne 
situácie. Na požiadavke trvám a prosím o realizáciu do 15. júna 2020."   

P. Babič: "Odpoveď na otázku ohľadne osvetlenia na Halalovke : Zrealizuje 
sa po schválení finančných prostriedkov do mestského rozpočtu, som dostal presne 
v rovnakom znení už minulý rok. Žiadam o zaradenie do plánu investícii."   

P. Babič: "Odpoveď na požiadavku  169/6.8.2018 som dostal v podobnom 
znení minulý rok v zmysle, že sa úprava uskutoční pri zriaďovaní parkovacích miest. 
Prečo teda neprišlo k zaradeniu do rozpočtu? Parkovacie miesta sú v predmetných 
miestach vybudované."       

P. Hromádková: revitalizácia lipy na Mierovom námestí stála  4 500 Eur. Kto 
to schválil? Kto posúdil technológie, ktoré boli použité na revitalizáciu? P. vic. Mgr. 
Forgáč: žiada MHSL o vyjadrenie, či bol zásah úspešný, či sa dá predpovedať, že 
úkony, ktoré boli prevedené, viedli k záchrane stromu.   

P. Kunštatský: bolo potrebné v súvislosti s revitalizáciou lipy na Mierovom 
námestí verejné obstarávanie? Bola v uzatvorenej zmluve s dodávateľskou firmou 
stanovená podmienka, aký by mal byť výsledok práce? Boli podmienky dodržané?
 P. Hormádková: na ul. Šafárikova 14, 16 boli odstránené brezy. Budú miesto 
nich vysadené iné stromy?   

P. Hromádková: pýta sa, či existuje v meste právna pomoc, advokát, ktorý 
poskytne prvý kontakt bezplatne.   

P. Hromádková: na konci ul. Južná chýba obrubník, blato a voda stekajú dolu 
ku garážam, napĺňajú kanál pri trafostanici. Poslanci: žiadajú o obhliadku miesta a o 
návrh riešenia.   

P. Serišová: " V predzáhradke (M. Bela 10,12) máme lavičku, ktorú v 
minulosti vybudoval jeden sused. Potrebovala by však vymeniť. Je možné dostať od 
mesta  lavičku bez poplatku a na koho sa mám obrátiť. Lavičku by sme chceli 
inštalovať až po zateplení čelnej steny bytového domu."    

P. Svečulová: pož. č. 23/3.2.2020 - podsvietenie priechodov pre chodcov na 
ul. Gen. Svobodu. 

Odpoveď poslancov: podsvietenie plní svoju  funkciu, nie je možné ho 
odstrániť.  

P. Mihálik: pož. č. 47/2.3.2020 - podmývanie chodníka na ul. Liptovská. VMČ
 Odpoveď poslancov: V prípade, že odborne spôsobilá osoba potvrdí 
odborným posudkom, že chodník podmýva voda stekajúca z Breziny, bude možné 
baviť sa o riešení zo strany mesta. 

 
Bod číslo 5 – Rôzne, diskusia a záver 
 

V rámci diskusie predložil p. predseda Gabriel požiadavku p. Babiča 
o informáciu týkajúcu sa juhovýchodného obchvatu mesta.  Tejto otázke sa bude 
podrobne venovať Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného 
plánovania na svojom zasadnutí dňa 9. 6. 2020. Informácie o JV obchvate sa 
následne občania dozvedia zo zápisnice zo zasadnutia komisie. 

 
P. II. viceprimátor P. Žák , B.S.B.A. informoval prítomných o otvorení nultého 

ročníka na ZŠ Východná, do ktorého nastúpia deti, ktoré neboli prijaté do 1. ročníka, 
napr. pre rečovú vadu. Škola bude spolupracovať so špeciálnymi pedagógmi, 
logopédmi. V nultom ročníku by malo byť 8-12 žiakov. 
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Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť.  
 
Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 6. júla 2020  o 17,30 hod. v ZŠ 

Východná. 
 
 
Zapísala: Lenka Vojtasová                                    

        
V Trenčíne, 8. 6. 2020                        
 
  

       Dominik Gabriel                         
                                                                               predseda VMČ JUH 

 
    


