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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH konaného 
dňa 05.10.2020 v exteriéri (pred budovou) KC Juh. 

 

Prítomní poslanci:  Hostia:

Dominik Gabriel  
MBA Peter Hošták, PhD.  
Patrik Žák, B.S.B.A.   
Mgr. Ján Forgáč  
RNDr. Svorad Harcek, PhD.  

 

Neprítomní poslanci:  Prítomný garant VMČ Juh: 

Lukáš Ronec Ing. Peter Ondruš 

Bc. Mária Machová  

 

Program VMČ Juh 
1. Otvorenie 
2. Nové požiadavky poslancov a občanov 
3. Rôzne, diskusia a záver 

 
1. Otvorenie 

Na úvod predseda Výboru mestskej časti JUH Dominik Gabriel privítal 
všetkých prítomných a hostí a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa konalo v exteriéri  
(pred budovou) KC Juh z dôvodu odporúčania krízového štábu mesta Trenčín 
obmedziť konanie zasadnutí VMČ a komisií, prípadne organizovať už ohlásené 
zasadnutia v skrátenej forme a za dodržania prísnych hygienických opatrení,  ďalej 
informoval o programe, z neúčasti ospravedlnil poslankyňu Máriu Machovú 
a poslanca Lukáša Ronca, skonštatoval, že výbor je uznášaniaschopný a dal 
hlasovať o programe. 
 
Hlasovanie o programe: 
ZA 5 predseda VMČ Gabriel, poslanec Hošták, viceprimátor Žák, 

viceprimátor Forgáč, poslanec Harcek
PROTI 0  
ZDRŽAL SA 0  
Výsledok hlasovania: Program bol schválený

 
  
2. Nové požiadavky poslancov a občanov 
 
 124/2020 poslankyňa p. Machová: preposlala e-mail v podobe informácie od 

občianky p. Kvasničkovej, že predmetný strom (Tuja) z predloženej požiadavky č. 
104 už p. Ing. Macurová po návrate z dovolenky vykopala a niekam odpratala. 
Občianka p. Kvasničková, v mene občanov zveľaďujúcich verejné priestory a 
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svoje okolie v rámci svojej dobrovoľníckej činnosti a za svoje vlastné finančné 
prostriedky, je pobúrená a trvá na tom, aby občianka Ing. Macurová ako náhradu 
škody zohnala na vlastné náklady striebornú Tuju o výške 1.8 m. 

 125/2020 predseda VMČ Juh p. Gabriel: žiada orez krovia pred bytovým 
domom Halalovka 50-56 (priložená foto) 

 126/2020 občianka p. Kožehubová: žiada o udržiavanie podchodov na uliciach 
Hasičská, Gen. M. R. Štefánika/Nám. SNP. Pýta sa, či by nemohla byť osobitne 
zriadená skupina ľudí, ktorí sa budú starať o tieto pre verejnosť významné 
podchody s periódou jeden týždeň. 

 127/2020 občianka p. Kožehubová: žiada o udržiavanie detských ihrísk aj pre 
budúce generácie. 

 128/2020 občianka p. Kožehubová: žiada o vykonanie orezov (Kyjevský rez), 
ktoré boli prisľúbené v roku 2014. Občianka sa obáva, že predmetné dreviny 
môžu vo veternom počasí spôsobiť škody. (48°52'34.4"N 18°02'56.8"E) 

 129/2020 občianka p. Kožehubová: žiada o vybudovanie priechodu pre 
chodcov na ulici T. Vansovej smerom od Južanky do vnútrobloku Bazovského. 
(48°52'29.5"N 18°02'46.8"E) 

 130/2020 občianka p. Serišová: žiada o domalovanie vodorovného dopravného 
značenia dole pri garážach oproti schodisku smerom k vchodu Mateja Bela 12, 
kde často parkujú autá. (48°52'18.5"N 18°02'38.4"E) 

 131/2020 občan p. Záhora: žiada o odpoveď na svoje požiadavky z minulého 
roka a taktiež č. 93 z terajšieho roka, ohľadom riešenia dopravnej situácie na ulici 
K. Šmidkeho 11 kde sa urobila pešia zóna. Križovatka je stále nebezpečná. 
Navrhované riešenie UM nezohľadňuje jeho požiadavky na otáčanie sa áut a tie, 
ktoré predostrel v minulom roku. (48°52'32.9"N 18°02'36.1"E) 

 132/2020 občan p. Záhora: žiada o odpoveď či sa neplánuje rozširovanie 
parkovacích miest, nakoľko večer nemá kde v blízkosti domu zaparkovať. 

 133/2020 občan p. Blažko: žiada o odpoveď či sa nedá nejakým spôsobom 
obmedziť konanie občianky, ich susedy z vchodu, nakoľko občianka neustále 
telefonuje na MsP za účelom nahlasovania parkujúcich áut pri značke Zákaz 
státia, pričom vodiči používajú zastavenie len na dobu nevyhnutnú pre naloženie 
alebo vyloženie batožiny, prípadne osôb (nie trvalé státie). 

 134/2020 občan p. Blažko: žiada sqa pýta, či nie je možné vybudovať na konci 
Južbej ulice, na parkovných miestach verejné osvetlenie (dve samostatné 
svietidlá) (48°52'22.9"N 18°03'04.7"E) 

 135/2020 občan bez mena: žiada o odpoveď či sa neplánuje rozširovanie 
parkovacích miest, nakoľko večer nemá kde v blízkosti domu zaparkovať, hoc má 
zakúpenú kartu Mesto a Pásmo J. 

 136/2020 občianka p. Kožehubová: sa pýta na rozširovanie knižných 
domčekov, nakoľko zdedila väčšie množstvo kníh a rada by ich poskytla. Nevie 
kto to má v kompetencii, rada by sa s ním spojila. 

 137/2020 občan p. Kvasnička: ako majiteľ prevádzky Pizzeria Panelák, sa pýta, 
akým spôsobom sa dá odkúpiť časť majetku Mesta Trenčín za účelom jeho 
využitia na parkovné miesta pre dopravné prostriedky, ktoré slúžia na naloženie 
alebo vyloženie tovaru, prípadne rozvozu pizze. 

 138/2020 občan p. Babič: žiada o rozšírenie požiadavky č. 118 a síce o 
predbežné vyčíslenie - nacenenie investície. V prípade potreby upresnenia 
požiadavky, resp lokalizácie a rozsahu, kontaktujte p. Babiča prostredníctvom 
emailu. (jan.babic@stonline.sk) 



3 
 

 139/2020 občan p. Babič: žiada sprehľadnenie kolízneho miesta na ulici 
Halalovka č. 25 cesta/chodník , ostrihaním vyrastenej vegetácie, neprehľadná 
situácia pre chodcov a šoférov. Žiada označenie rýchlosti a priechodu pre 
chodcov. 

 
3. Rôzne, diskusia a záver 
 
V rámci diskusie neboli predložené žiadne požiadavky ani žiadny príspevok. 
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť.  
 
O termínoch konania ďalšieho VMČ Juh sa občania dozvedia prostredníctvom 
internetovej stránky www.trencin.sk alebo vývesiek v mestskej časti. 
 
 
Zapísal: Ing. Peter Ondruš                                    

        
V Trenčíne, 13.10.2020               
  

       Dominik Gabriel                         
                                                                               predseda VMČ JUH 

 


