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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 6. 7. 2020 v ZŠ Východná 

Prítomní poslanci:  Hostia:

Dominik Gabriel Igor Zajaček - MsP

RNDr. Svorad Harcek, PhD.  
MBA Peter Hošták, PhD.  
Patrik Žák, B.S.B.A.   

 

Neprítomní poslanci:  Prítomný garant VMČ Juh: 

Mgr. Ján Forgáč Ing. Peter Ondruš 

Bc. Mária Machová  

Lukáš Ronec   

 

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

 
1. Otvorenie 

Na úvod predseda Výboru mestskej časti JUH Dominik Gabriel privítal 
všetkých prítomných a hostí a otvoril zasadnutie výboru, informoval o programe, 
z neúčasti ospravedlnil Mgr. Jána Forgáča, Bc. Máriu Machovú a Lukáša Ronca, 
skonštatoval, že výbor je uznášaniaschopný a dal hlasovať o programe. 
 
Hlasovanie o programe: 
ZA 4 p. Gabriel, p. Harcek, p. Hošták, p. Žák
PROTI 0  
ZDRŽAL SA 0  
Výsledok hlasovania: Program bol schválený

 
 
2. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 

Odpovede na požiadavky poslancov a občanov je možné nájsť na stránke 
https://trencin.sk/samosprava/detail-zasadnutia/?id=797-vybor-mestskej-casti-juh-
datum-2020-06-01.  

57/2020 p. poslanec Gabriel: v lokalite 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. 
MHSL: dôvodu nedostatku finančných prostriedkov , nevieme odpovedať kedy bude 
náhradná výsadba realizovaná. 

58/2020 p. poslanec Gabriel: požiadavka č. 56 z apríla 2020 - žiada o 
preverenie stavu plnenia požiadavky, resp. uvedenie termínu montáže schodov. 
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MHSL: zabezpečí montáž nájazdov na schody v mesiaci júl tohto roku. 

59/2020 p. poslanec Gabriel: žiada o preverenie stavu plnenia požiadavky č. 
53 z apríla 2020. 
UM: rozhľad sme preverili za prítomnosti dopravného inžiniera polície. Dopravné 
značenie nie je v súlade s výkresom, podľa ktorého malo byť vyznačené a rozhľad 
dostatočný nie je. Značenie zakazujúce zastavenie bude upravené tak, aby nebolo 
možné parkovať v blízkosti križovatky a rozhľad bol dostatočný. 

60/2020 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 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. - foto 1,2 
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. MHSL odstránilo nelegálnu skládku bioodpadu. 

61/2020 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. Pre bližšiu špecifikáciu 
kontaktovať p. Kubičkovú  na tel. č. 0911 229 722. 
MHSL: údržbu ihriska budeme realizovať v prvej polovici júla, ktorej súčasťou je aj 
čistenie pieskoviska, prípadne dosypanie piesku. Na odstránenie fragmentov z ihrísk 
nemáme tento rok rozpočtované finančné prostriedky. Herné prvky, ktoré sú 
nebezpečné, budú čiastočne demontované aby neohrozovali zdravie návštevníkov 
detského  ihriska. 

62/2020 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 poľgule, 
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. 
UM: pokiaľ žiadosť podpíše nadpolovičná väčšina obyvateľov bytovky nachádzajúcej 
sa bezprostredne v susedstve spomaľovača, alebo oň požiada spoločenstvo 
vlastníkov bytov, požiadame dopravný inšpektorát o odsúhlasenie. Je to z toho 
dôvodu, že spomaľovače spôsobujú zvýšený hluk, exhaláty, prašnosť a otrasy 
(poprípade aj praskanie stien) a vlastníci bytov s týmto neželaným javom musia 
súhlasiť. Nie je možné niekomu osadiť spomaľovač pred byt bez jeho súhlasu na 
žiadosť niekoho, kto tam možno ani nebýva. Často sa totiž stáva že po osadení 
spomaľovača príde na MsÚ hromadná žiadosť alebo petícia o jeho odstránenie 
priamo od dotknutých obyvateľov. Mesto musí byť preto v týchto prípadoch 
mimoriadne opatrné. 



3 
 

63/2020 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). 
UM: to že deti vybiehajú na cestu je v prvom rade chyba rodičov. Tak ako rodičia 
nenechajú vybiehať deti napr do koľajiska, nesmú dovoliť deťom vybiehať ani do 
cesty – je to rovnaká situácia – cesta nie je ihriskom. Dopravný inšpektorát povoľuje 
znížiť rýchlosť na 30 resp. 20 km / h iba v nasledovných prípadoch: 1) ulica nemá 
chodníky, 2) vo vnútroblokoch kde cesty slúžia zároveň ako chodníky, 3) v 
jednosmerných uliciach s povolenou protismernou jazdou cyklistov, 4) v blokoch ulíc 
a na parkoviskách,kde je prednosť v jazde upravená pravidlom pravej ruky. V tomto 
prípade sa ale nejedná ani o jeden z týchto prípadov. 

64/2020 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 
chvaľabohu 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?)" 
UUP: Útvar územného plánovania pri každom investičnom zámere vychádza z 
platného úźemného plánu, a posudzuje súlad s týmto základným dokumentom. 
Obytný súbor Liptovská požadované parametre zastavanosti a podielu spĺňajú. 
Mesto tak môže diktovať len podmienky vyplývajúce z tohto dokumentu.  

65/2020 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?" 
USaŽP: nádoby na triedený zber nie je možné umiestniť ku každému bytovému 
domu. Sú rozmiestnené plošne po celom meste aj s prihliadnutím na priestorové 
možnosti a aj vhodné donáškové vzdialenosti. Triedené odpady je možné 
odovzdávať aj v zberných dvoroch mesta, ktoré máme 3 a otvorené aj v sobotu do 
17.30 hod. Triedený zber nefinancuje mesto, ani občania. Konkrétnej požiadavke na 
presun nádoby na vhodnejšie miesto vieme po posúdení vyhovieť, len ju treba 
adresovať na útvar stavebný a životného prostredia. 

66/2020 p. Lichvár: zástupca obyvateľov ul. Liptovská 7642: "Psie 
exkrementy pozdĺž chodníka. Poraďte, čo by sa s tým dalo robiť?" 
USaŽP: pri chodníku pri bytovom dome Liptovská 7642 je umiestnená uličná smetná 
nádoba a pri susednom bytovom dome Liptovská 7559 sa nachádza nádoba na psie 
exkrementy. Psie exkrementy je možné vhodiť aj do nádoby na komunálny odpad. 
Podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2002 o podmienkach držania 
psov v meste Trenčín je ten kto psa vedie povinný výkaly bezprostredne odstrániť a 
umiestniť do zbernej nádoby. Priestupku sa dopustí okrem iného ten, kto vedie psa 
ak neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. 

67/2020 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 
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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." 
UM: pôvodná požiadavka znela „ P. Babič: žiada o vyriešenie kolízneho miesta na ul. 
Halalovka 25, kde je neprehľadná situácia pre chodcov a šoférov“. Zástupca útvaru 
mobility (teda cestného správneho orgánu) so zástupcom polície SR (dopravného 
inšpektorátu) sa boli na dané miesto pozrieť, a ani po dvoch prejazdoch civilným 
vozidlom žiadne kolízne miesto nenašli. Oprava čísla domu (napriek tomu, že sa k 
nám táto informácia nedostala) na situácii nič nemení (je to susediaci vchod). Mohol 
by prosím pán bývalý poslanec opísať, ku akým kolíziam medzi chodcami a šoférmi 
na tomto jednosmernom parkovisku dochádza? 

68/2020 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 stretntutie  -  "dopravné značnie na križovatke Gen. Svobodu, Liptovská, 
Južná, kde dochádza ku kolíznym situáciám" sa nezmenilo, je nesprávne a 
spôsobuje kolízne situácie. Na požiadavke trvám a prosím o realizáciu do 15. júna 
2020." 
UM: k tomu čomu nerozumiete: „vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá nastala a 
nemožnosť zrealizovať stretnututie“ - toto je odpoveď ministerstva vnútra na vašu 
požiadavku, zorganizovať stretnutie počas vyhlásenej mimoriadnej situácie vládou 
SR, kedy bolo akékoľvek organizovanie stretnutí zakázané. Medzičasom – koncom 
mája 2020 sa však stretnutie uskutočnilo. Polícia SR súhlasí so zmenou značenia 
podľa platnej vyhlášky 30/2020. Útvar mobility do 30 dní predloží projekt, ktorý 
následne polícia do 30 dní schváli (resp. neschváli) a značenie do ďalších 30 dní 
mesto Trenčín objedná. 15 jún je absolútne neakceptovateľný, keďže požiadavka sa 
na útvar mobility dostala 17 júna. Predpokladaná realizácia jeseň 2020. 

69/2020 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." 
UI: osvetlenie na Halalovke je zaradené do zásobníka investičných akcií 

70/2020 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." 
MHSL: nie je spustené regulované parkovanie, vodiči sa preto správajú 
nedisciplinovane, parkujú na príjazdových komunikáciách ku parkoviskám, čím 
obmedzujú prejazdnosť niektorých úsekov. Následne dochádza k obchádzaniu takto 
zaparkovaných áut inými vozidlami po verejnej zeleni.Súčasne konštatujeme, že pre 
tento rok neboli na takéto úpravy rozpočtované peniaze. Budeme žiadať 
opätovne  o financie aj v návrhu na  rozpočet pre rok 2021. 

71/2020 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. 
MHSL: revitalizácia lipy na Mierovom námestí bola schválená vedením mesta. Tento 
odborný zákrok bol vykonaný špecializovanou spoločnosťou na arboristické práce v 
rozsahu, ktorý bol konzultovaný  pracovníkmi MHSL s certifikovaným arboristom. 
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Vzhľadom na krátke obdobie od realizácie revitalizácie, nemožno robiť záver o miere 
účinnosti prevedeného zákroku. 

72/2020 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? 
MHSL: verejné obstarávanie nebolo potrebné.Cenová ponuka s rozpisom prác bola 
konzultovaná s ÚSŽP a schválená vedením mesta. Predmetom zmluvy bol záväzok 
zhotoviteľa vykonať arboristické práce- úprava stanovištných podmienok koreňov 
stromu a tento záväzok dodávateľ aj splnil. 

73/2020 p. Hormádková: na ul. Šafárikova 14, 16 boli odstránené brezy. 
Budú miesto nich vysadené iné stromy? 
MHSL: náhradná výsadba nebude umiestnená na to iste miesto, ale na  - Ul. Gen. 
Svobodu – zelený stredový pás, p.č. 2237/9, k.ú. Trenčín, a to v rozsahu 18 ks platan 
javorolistý. 

74/2020 p. Hromádková: pýta sa, či existuje v meste právna pomoc, advokát, 
ktorý poskytne prvý kontakt bezplatne. 
KPRI: v prípade, ak obyvateľ mesta Trenčín je v materiálnej núdzi a potrebuje 
poskytnutie právnych služieb, môže sa obrátiť na Centrum právnej pomoci, ktorá 
poskytuje bezplatné právne služby. Centrum právnej pomoci sídli v Okresnom úrade 
Trenčín, na Hviezdoslavoovej 3, Trenčín. 

75/2020 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. 
MHSL: správca miestnych komunikácií po obhliadke navrhol doplniť obrubník. 
Dažďová vpusť bude prečistená od naplavených nečistôt.  

76/2020 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." 
UUP, MHSL: "ÚÚP nemá námietky na výmenu lavičky v kompetencii MHSL. MHSL 
lavičku vymení , prosíme o informáciu o termíne realizácie na tel. 0903 716 790" 

77/2020 p. Svečulová: pož. č. 23/3.2.2020 - podsvietenie priechodov pre 
chodcov na ul. Gen. Svobodu. 
VMČ Odpoveď poslancov: podsvietenie plní svoju  funkciu, nie je možné ho 
odstrániť.  

78/2020 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. 
  
3. Nové požiadavky poslancov a občanov 
 

 79/2020 p. poslanec Hošták: v spodnej časti parku pod Juhom, neďaleko 
ihriska Žihadielko je medzi chodníkom a rodinnými domami bodliačisko. 
Požiadavka je na vyjadrenie sa k možnosti nejakej kultivácie tak aby tam bol 
opätovne trávnik. 48°52'25.0"N 18°02'13.4"E 
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 80/2020 p. poslanec Harcek: požaduje vyjadrenie sa k nepokosenej ploche v 
odychovej zóne Halalovka, za garážami, parcela 2315/326 súkromného 
investora.  48°52'17.9"N 18°02'50.7"E 

 81/2020 p. poslanec Harcek: sa pýta, kedy sa opraví chodník nad garážami 
vnútrobloku Halalovka, parcela 2337/40. Bolo to vraj už v požiadavkách ale 
zatiaľ sa nič nedeje. 48°52'18.7"N 18°02'48.3"E 

 82/2020 p. Mydla: žiadosť ohľadom riešenia opravy prístrešku pre kontajnery 
na ulici Západná 2501/9, parcela 2237/5. Požiadavka bola podaná písomne 
15.7.2013. Nedostal do dnešného dňa odpoveď. Na VmČ dňa 4.5.2018 taktiež 
bolo podaná žiadosť na riešenie. Bolo odpísané, že požiadavka bola zaradená 
do zásobníka IA. Prístrešok často súži ako toalety a nezmestia sa tam všetky 
kontajnery alebo sa s nimi ťažko manipuluje, navyše má poškodené murivo. 
48°52'27.0"N 18°02'35.1"E 

 83/2020 p. Mydla: prečo sa nečistia komunikácie (konkrétne parkoviská na 
Západná) po zimnej údržbe tak ako v iných mestách. Na komunikáciách často 
pri čistení stoja stále autá a komunikácia zostáva nevyčistená, parcela 
2237/370. 

 84/2020 p. Mydla: kedy bude vykonaná oprava prístupových chodníkov k 
bytovke Západná 2501, parcela 2237/5. Nájazdové rampy sú poškodené a 
chodníky sú poškodené tiež. 

 85/2020 p. Mydla: kedy bude vykonaná oprava komunikácie na ulici Západná 
z Južanky smerom k cintorínu, parcela 2237/370. Sú tam výmoly. 

 86/2020 p. Mydla: ihrisko za bytovkou na ulici Západná 2501 - sťažnosť na 
tínedžerov, ktorí robia hluk a neporiadok, parcela 2237/5. Bola podaná petícia 
na riešenie tohto problému. Žiada o bezodkladné riešenie spôsobom 
uzamykania a prevádzkového poriadku. 

 87/2020 p. Mydla: kedy bude vyčistené pieskovisko za bytovkou na ulici 
Západná 2501 

 88/2020 p. poslanec Harcek: otázka na kompetenciu MSP pri riešení deliktov 
rušenia verejného kľudu. Aké možnosti sú a aké sa z nich aplikujú. 

 89/2020 p. Mendel: otázka na neriešenie počiadavky č. 8, zo dňa 13.1.2020. 
Nevyriešilo sa ešte presadenie predmetného stromčeka na ulici Šmidkeho 3. 

 90/2020 p. Mendel: reklamácia nastriekaného vodorovného dopravného 
značenia na Saratovskej ulici pri Remys Bistro, ktoré bolo zrealizované v 
novembri minulého roka. Bola prisľúbená oprava v rámci reklamácie ale zatiaľ 
sa nič neudialo. 48°52'30.8"N 18°02'25.2"E 

 91/2020 p. Mendel: kedy bude odtiahnutý vrak Fiat-a pri kostole Sv. rodiny. 
Prečo nemôže byť odtiahnutý vrak auta, ktoré dlhodobo už vyše roka zaberá 
parkovné miesto. 48°52'19.5"N 18°02'30.2"E 

 92/2020 p. Mendel: pri prechode pre chodcov oproti Leony sú dva stromy 
(orechy) suché. Taktiež je potrebné na tej strane chodníka upraviť kríky aj 
vetvy stromov, nakoľko zasahujú do chodníka. 48°52'04.0"N 18°02'13.7"E 

 93/2020 p. Zámola: aké bude dopravné riešenie ulíc Halašu, Šmidkeho a 
Novomeského z pohľadu zokruhovania a taktiež chodníka smerom k Južanke 
a prechod pre chodcov. 48°52'32.7"N 18°02'35.5"E 

 94/2020 p. Zajaček: otázka na možnosť dobudovania verejného osvetlenia na 
Východnej ulici cca od parcely 2334/5 nakoľko sa plánuje parkovanie až po 
koniec ulice ale ulica nie je osvetlená. 48°52'14.2"N 18°03'13.9"E 
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 95/2020 p. Babič: požaduje očistenie štrkového nánosu na ulici Južná (po 
daždi z minulého týždňa). Zaslaná fotodokumentácia. 

 96/2020 p. Babič: už dávnejšie žiadal kontrolu triedeného odpadu na ulici 
Halalovka. V tomto mieste sa nejedná o triedený odpad z domácnosti, ale z 
výrobného podniku resp. reštauračného zariadenia. Zaslaná 
fotodokumentácia. 

 97/2020 p. Babič: odstránenie nebezpečných konárov na Brezine. Po páde 
stromu, spôsobenom búrkou ostali zakliesnené konáre v korune stromu na 
chodníkom, ohrozuje chodcov, cyklistov. Mestská polícia bola na mieste 
minulý týždeň nie hodinu po mojom nahlásení kolíznej situácie. Zo strany 
Správy lesného parku Brezina došlo k čiastočnej náprave, nebezpečenstvo 
však stále trvá... Od 28. júna ... 

 98/2020 p. Babič: žiada o vyjadrenie k riešeniu Juho-východného obchvatu. 
Rád by vedel naše stanovisko a postoj k novému návrhu riešenia v porovnaní 
s doteraz návrhovaným projektom. 

 99/2020 p. Zajaček: žiada vyčistiť priestory ihriska na Západnej ulici a okolia 
(priložená fotodokumentácia) 

 100/2020 p. poslanec Gabriel: žiada o odburinenie Námestia Sv. Rodiny 
(námestie pred kostolom na Juhu) a tiež všetkých priľahlých chodníkov 
 

4. Rôzne, diskusia a záver 
 
V rámci diskusie sa: 

 p. poslanec Žák popýtal p. Zajačeka na riešenie problémov dlhodobého státia 
motorových vozidiel na súkromných pozemkoch. p. Zajaček odpovedal, že 
treba písomne požiadať Útvar mobility o riešenie problému v mene správcu 
predmetných nehnuteľností alebo vlastníkov pozemku. 

 p. Mydla sa spýtal ešte na termín spustenia regulácie parkovania v lokalite 
Juh. p. Zajaček odpovedal, že stále platí termín spustenia 23.09.2020 

 p. Mydla následne skonštatoval, že pred bytovkou Západná 2501/9, bývajú 
v poobedných časoch už miesta obsadené a ich počet je nedostatočný. 
Taktiež vzišla otázka na p. Zajačeka, že akým spôsobom bude MsP riešiť 
prípady státia áut v križovatkách a tam kde nie je povolené státie. p. Zajaček 
odpovedal, že na sídlisku Juh už tieto autá riešia zámkom na koleso (papuča) 
a následne pokutou. p. poslanec Hošták konštatoval, že regulácia prinesie 
viaceré možnosti parkovania aj pre abonentov aj pre CP-čkárov. Môže prinútiť 
vlastníkov áut a garáží, že si svoje autá budú parkovať vo svojich garážach. 
Očakáva preskupenie áut podľa toho či sa jedná o abonenta alebo nie. 

 p. Mydla sa spýtal ešte na čistenie chodníkov pred bytovkami a konštatoval, 
že Mesto Trenčín túto povinnosť neplní v plnej miere a že si zväčša tento 
priestor musia čistiť sami. p. poslanec Žák mu v tejto súvislosti dal za pravdu 
poďakoval mu za doterajšiu údržbu a veľmi pekne ho požiadal aby ako 
vlastníci svojich bytoviek, pokiaľ môžu, svojmu mestu v tomto pomohli aj 
naďalej. 

 P. Zajaček v rámci tohto bodu vzniesol ešte požiadavku č. 94/2020 na 
možnosť dobudovania verejného osvetlenia na Východnej ulici 
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť.  
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Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 7. septembra 2020  o 17,30 hod. 
v KC Juh. 
 
 
Zapísal: Ing. Peter Ondruš                                    

        
V Trenčíne, 15.07.2020               
  

       Dominik Gabriel                         
                                                                               predseda VMČ JUH 

 


