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Zápisnica z online zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 10.05.2021 v online priestore softvérovej 

platformy SKYPE na hyperlinku 

https://join.skype.com/OKeH3qLZicBN 

Prítomní poslanci:  Hostia:

Dominik Gabriel p. Mendel 

Bc. Mária Machová  

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

 

Neprítomní poslanci:  Prítomný garant VMČ Juh: 

 Ing. Peter Ondruš 

  

   

 

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, 
skonštatoval, že výbor je uznášania schopný a dal hlasovať o programe. 
 
Hlasovanie o programe: 
ZA 7 predseda VMČ Gabriel, poslankyňa Machová, poslanec 

Hošták, viceprimátor Žák, viceprimátor Forgáč, poslanec 
Harcek, poslanec Ronec

PROTI 0  
ZDRŽAL SA 0  
Výsledok hlasovania: Program bol schválený

 
 
2. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia - apríl 2021 
 48/20201 poslankyňa Machová: Má MHSL vytvorený systém pre čistenie a 

upratovanie plôch po zimnej sezóne - konkrétne kríkov a trávnatých plôch od 



2 
 

odpadkov? (odpadky a neporiadok v zeleni pri chodníkoch, v blízkosti 
obchodných domov a podobne) 

odpoveď MHSL: Pri čistení trávnatých plôch aj ostatných verejných priestorov od 
odpadkov spolupracujeme s útvarom interných služieb, ktorý prostredníctvom  
verejno prospešných prác zabezpečuje zber odpadkov do vriec. Vrecia uložené na 
dohodnutom mieste následne odváža MHSL na zberný dvor. 
 49/2021 občan p. Šabo: žiada o zabezpečenie väčšej bezpečnosti z hľadiska 

dopravy časti ulice M.Bela v lokalite križovatky v spodnej časti ulice (spodná časť 
"U" - viď foto). A to pre nadštandardné šírkové pomery komunikácie a križovatky, 
ktoré vodičom umožňujú jazdiť vysokou rýchlosťou v jazde do a z križovatky, 
následkom čoho vznikajú kolízne situácie. Žiada o prehodnotenie dopravnej 
situácie a zváženie úpravy dopravného značenia - napr vyznačenie vodorovným 
DZ hranicu križovatky, prednosti v jazde, alebo zmenu prednosti v jazde, 
vyznačenie pruhov - tieňov, ktoré zúžia križovatku a tým prinútia vodičov k nižšej 
rýchlosti, osadenie spomaľovacích mechanizmov (retardéra alebo vyvýšenej 
plošiny) a podobne. 

odpoveď UM: Ďakujeme za návrhy, situáciu preveríme a navrhneme vhodné 
riešenie ktoré je možné aplikovať. 
 50/2021 občan p. Stankovič prostredníctvom poslankyne p. Machovej: 

bývam na L. Novomeského 6 na prvom poschodí a už dlhšiu dobu svietia lampy 
osvetľujúce trávnaté ihrisko počas celej noci. chcel by som sa opýtať, či je 
potrebné aby svietili celú noc aj z dôvodu ekonomického a aj z dôvodu 
environmentálneho (svetelný smog). V prílohe posielam fotku ako dané svetlá 
osvetľujú izby s pohľadom na ihrisko. 

odpoveď MHSL: "Od 14.4.2021 je zmenený režim prevádzky osvetlenia tak, že po 
22:00 nesvieti. Ak bude požiadavka na inú hodinu vypínania osvetlenia, nie je 
problém čas zmeniť." 
 51/2021 občan p. Schlesinger prostredníctvom poslankyne p. Machovej: 

poprosil by som vas o prerokovanie umiestnenia lavičiek v okolí ihrísk vo 
vnútrobloku medzi Šmidkeho 7 a Novomestského (vid priložené foto).. s 
príchodom krajších dní a odchodom pandémie budú lavičky hojne využívané 
rodičmi, okoloidúcimi  a aj deťmi. Návrhy umiestnenia oddychových lavičiek 
v prílohe 

odpoveď UUP: Na základe zaslaných obrázkov k navrhovanému osadenie nových 
lavičiek zasielam vyjadrenie: Miesto 51-1 je tesne pri okne – osadenie lavičky nie je 
vhodné, a to z dôvodu, že v blízkosti je okno spodného bytu, nakoľko celý bytový 
dom je osadený výškovo pod okolitým terénom. Pri využívaní lavičky vo večerných 
hodinách (najmä v letnom období), hrozí  riziko obťažovania obyvateľov hlukom v 
priľahlom byte. Čo sa týka miesta 53-3 – je to medzi schodmi, ešte vo svahu, musel 
by sa odkopávať terén, následne riešiť problémy s opätovným zatrávnením, eróziou 
a stabilizáciou svahu. Hneď vedľa je pôvodné detské ihrisko, kde už lavička je, tak by 
bolo vhodnejšie  doplniť lavičku, či dve tam (napr. smerom ku dvom vzdialenejším 
stromom) – rovnakého materiálového prevedenia a vzhľadu s jestvujúcou. Dá sa tam 
sedieť v kľude, v tieni stromov a zároveň nikoho nerušiť.  
V druhom polroku plánujeme na útvare spracovávať aj passport lavičiek a 
odpadkových košov, aby sme získali ucelený prehľad nielen o polohe ale aj 
technickom stave mobiliáru. 
odpoveď MHSL: MHSL umiestni nový  mobiliár po schválení UUP. " 
 52/2021 občan p. Babič: Žiadam zavedenie verejného osvetlenia chodníka 

zadných vchodov   14 - 22 na ulici Halalovka. Umiestnenie najmenej troch 
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svetelných bodov je nutné pre bezpečnosť a pohodlie veľkého počtu občanov 
prechádzajúcich týmto chodníkom. 

odpoveď MHSL: "MHSL nemá v pláne pre tento rok rozširovať verejné osvetlenie na 
tomto chodníku. 
odpoveď UI: Na osvetlenie chodníka pri zadných na ul. Halalovka 14- 22 nie sú 
vyčlenené v mestskom rozpočte finančné prostriedky. Nakoľko chodník je blízko 
oknám bytov, je dosť pravdepodobné, že niektorí majitelia možu mať s ich 
umiestnením problém." 
 53/2021 občan p. Babič: Žiadam zavedenie verejného osvetlenia ihrísk v 

športovom a oddychovom areáli za ulicou Halalovka, v priestore zadných 
vchodov domov pod pohostinstvom Panelák. Tieto ihriská strácajú svoj účel 
najmä v zimnom období, kedy po 16-tej hodine nie sú schopnú poskytovať svoj 
priestor určený k športovaniu a rekreácii 

odpoveď UUP: Útvar územného plánovania mesta pripravuje spolu s hlavným 
architektom štúdiu, ktorá sa bude venovať revitalizácií celého verejného  priestoru 
s ihriskami a športovými plochami vrátane osvetlenia, medzi ulicami Halalovka /M. 
Bela. 
 54/2021 občan p. Babič: Žiadam vyriešiť kolíznu situáciu na križovatke ciest - ul. 

Liptovská k novému obytnému komplexu "Za Liptovskou" a odbočkou k obytnému 
domu č. ......... Túto požiadavku považujem za naliehavú, nakoľko tento priestor je 
frekventovaným miestom pohybu chodcov, detí a enormne zvýšenej dopravy po 
kolaudácii a používaní bytov v komplexe "Za Liptovskou". 

odpoveď UM: Dopravná situácia bola zmenená a označená novým dopravným 
značením podľa vyhlášky 30/2020 pred asi štvrť rokom. 
 55/2021 občan p. Babič: Žiadam vyriešiť spomalenie pohybu motorových 

vozidiel na ulici Južná. Po odstránení parkovania v celej dĺžke komunikácie 
dochádza k nebezpečnému zrýchlenému prejazdu vozidiel, ktorý ohrozuje 
chodcov a deti pohybujúce sa v priestore ulice Južná. 

odpoveď UM: V rámci prípravy investície "Suchý dub" sa pripravuje na začiatku 
Južnej ulice stavebná úprava cesty za účelom skľudnenia dopravy. Do tej doby 
mesto Trenčín môže na danej ulici umiestniť spomaľovač. Nakoľko spomaľovacie 
prahy vytvárajú nadmerný hluk, prach, exhaláty a otrasy, musia s danou požiadavkou 
súhlasiť majitelia domov 30 m pred a za spomaľovačom alebo musí byť spomaľovač 
umiestnený na miesto, kde domy nie sú. Také však na Južnej ulici nie je. Nie raz 
mesto v dobrej viere na základe požiadavky JEDNÉHO občana umiestnilo 
spomaľovač, a o mesiac - dva ho na základe hromadnej žiadosti ostatných susedov 
demontovalo. Preto sa už takýchto chýb nedopúšťame. Žiadame preto doložiť 
navrhovanú polohu spomaľovača a súhlas dotknutých majiteľov domov. 
 56/2021 občan p. Babič: Žiadam upraviť trávnik znehodnotený po úspešnom 

vybudovaní kanálovej vpuste na ulici Južná 
odpoveď MHSL: Úpravu trávnika máme naplánovanú na začiatku mesiaca máj. 
 57/2021 občan p. Babič: Žiadam úpravu chodníkovna ulici Hakalovka - táto 

požiadavka bola prednesená už v roku 2020 s prísľubom, že bude vyriešená pri 
úprave parkovacích miest 

odpoveď MHSL: Úprava rozjazdených trávnikov okolo obrubníkov  je v pláne údržby 
verejnej zelene v tomto roku 
 58/2021 občan p. Babič: Kolízne miesto na ulici Halalovka pred domom 24 

upraviť výšku živého plota tak, aby bola križovatka prehľadná zo všetkých 
smerov. 

odpoveď MHSL: Orez krov bude vykonaný v priebehu mesiaca máj. 
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 59/2021 občan p. Babič: Odporúčam nakresliť vodorovnú čiaru vo vývesnej 
skrinke VMČ Juh, ktorá je umiestnená na priestranstve pri bývalom Slamenom 
hostinci pre lepšiu orientáciu pri umiestňovaní informačných materiálov a 
zápisníc. 

odpoveď UIS: Zamestnanci, ktorí zabezpečujú umiestňovanie materiálov do 
vývesiek boli upozornení na to, aby materiály umiestňovali rovnomerne a čitateľne. 
 60/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: dopĺňa požiadavku k osvetleniu 

50/2021, že ak je nutné osvetlenie tak či nie je možné zabezpečiť tlmenie 
svietenia 

odpoveď MHSL: "Od 14.4.2021 je zmenený režim prevádzky osvetlenia tak, že po 
22:00 nesvieti. Ak bude požiadavka na inú hodinu vypínania osvetlenia, nie je 
problém čas zmeniť. Na svietidlách nie je možné meniť intenzitu svietenia." 
 61/2021 poslankyňa p. Machová: požiadavka sa týka výzvy na stavebníka, ktorý 

rekonštruoval bytový dom na ulici Lavičková 12. Zo zadnej strany smerom od 
kostola narušil mechanizmami chodník aj žľab, ktorý do dnešného dňa neuviedol 
do pôvodného stavu. 

odpoveď USaŽP: Bol kontaktovaný stavebník Stavebné bytové družstvo, bolo 
prisľúbené uvedené dať do pôvodného stavu a informovať Stavebný úrad 
 62/2021 poslankyňa p. Machová: žiada vyčistenie okolia južných schodov a 

lesíka v parku pod Juhom (viď foto) 
odpoveď MHSL: Priestor v parku pod Juhom dáme vyčistiť . 
 63/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiadam o kontrolu plnenia 

požiadavky č. 23 zo dňa 10.3.2021, konkrétne aký je stav posúdenia 
opodstatnenosti umiestnenia nádob v parku pod Juhom, a to najmä vo vrchnej 
časti parku v blízkosti lavičiek na hranici lesíka, v okolí ktorých je vždy neúnosné 
množstvo odpadkov 

odpoveď MHSL: MHSL navrhne ÚSaŽP umiestniť odpadkové koše na chodník v 
hornej časti parku, pri ulici Saratovská. 
 64/2021 p. Chromiak prostredníctvom poslankyne p. Machovej: žiada o 

úpravu - očistenie zelene od odpadkov na Východnej ulici od odbočky z Gen. 
Svobodu po pravej strane a pri garážach nad parkoviskom nad Kostolom sv. 
Rodiny 

odpoveď MHSL: "MHSL má nastavený systém čistenia verejných priestorov v 
spolupráci s útvarom interných služieb prostredníctvom činnosti VPP. V tomto roku 
ešte nebolo možné z dôvodu protipandemických opatrení vykonať čistenie verejnej 
zelene touto formou." 
 
 
3. Nové požiadavky poslancov a občanov 
 65/2021 zást. Náčelníka p Zajaček: na podnet občanov zaslaná žiadosť o 

odstránenie skládky a revitalizáciu parku pod Juhom na USaŽP, MHSL a VMČ 
Juh (priložená foto dokumentácia a sken žiadosti) 

 66/2021 občan p. Mendel: upozorňuje na porušovanie zákazu vjazdu nad OC 
Južanka mimo povolených pracovných dní v čase 8:00 - 11:00. Žiada o 
prešetrenie zaznamenaného porušenia konktrétnym vozidlom v čase 18:33 a 
zároveň žiada o znovu vyzvanie zamestnancov OC Južanka o dodržiavanie 
pravidiel. (priložená foto dokumentácia) 

 67/2021 občan p. Marousek prostredníctvom viceprimátora p. Žáka: ďakuje 
za výrez stromov v lokalite Halalovka č. 14 - 22 a zároveň sa pýta Mesto Trenčín 
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na možnosť umiestnenia oddychovej lavičky v priestore v priloženej foto 
dokumentácie 

 68/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o bezodkladné zabezpečenie 
otvorenej šachty na Halovke medzi bývalým Bernardom a modrou bytovkou. 
(priložená foto dokumentácia) 48.871934, 18.048628 

 69/2021 občan p. Záhora sa pýta: "Bol chodník pri bytových domoch na ulici 
Halašu realizovaný z peňazí Mesta TN? Ak áno, považujete to, aby boli dva nové 
súbežné chodníky, pár metrov od seba, za vhodné vzhľadom na to, že nie všade 
je riadne doriešená situácia a stav chodníkov pre peších na sídlisku Juh?" 
(priložená foto dokumentácia) 

 70/2021 občan p . Záhora sa pýta: "Prečo nebola na chodníkoch na ul. 
Šmidkeho a Halašu urobená kompletná rekonštrukcia s výmenou obrubníkov a 
minimálne s riadnym vyspravením podkladov, tak aby nedošlo k poškodeniam, 
ktoré sa ukázali hneď po realizácii (trhliny v asfaltovom kryte)? Čo sa bude s 
poškodeniami robiť? Akú predpokladáte životnosť takýchto úprav? Prečo sa 
nedala na chodníky zámková dlažba? Prečo sa nedali  nové obrubníky? Aké 
úpravy sa realizovali na jestvujúcich podkladoch po vybúraní liateho asfaltu? 
Kedy sa dá okolie do pôvodného stavu (oprava poškodených obrubníkov, obnova 
trávnikov, osadenie odpílených stĺpikov a presunutých kvetináčov za bytovým 
domom Šmidkeho 2627/11)?" (priložená foto dokumentácia) 

 71/2021 občan p. Záhora opätovne žiada a zároveň sa pýta (131/2020): 
"Opätovne Žiadam o informáciu k doriešeniu dopravnej situácie a situácie pre 
peších za bytovými domami Šmidkeho 2627/11, 2628/9, 2629/7, uvedené v 
zápisnici zo zasadania MČ 13.1.2020. Ako bude zmena dopravnej situácie od 
Mesta komunikovaná s dotknutými občanmi, aby sa predišlo prípadu urobenia 
obytnej zóny? Upozorňujem, že sa nezrealizovalo sľúbené zrušenie parkovacieho 
miesta smerom ku križovatke za bytovým domom Šmidkeho 2627/11, od 
komunikácie sponad garáží, a taktiež na stretnutí v decembri 2019 sľúbené 
dočasné zamedzenie parkovania na tomto mieste dočasným dopravným 
značením počas zimy 2019/2020, nebol ani počas tejto zimy. Dúfam, že 15 
mesiacov od zasadania MČ Juh zo dňa 13.1.2020 je doba, ktorá je aj vzhľadom 
na obmedzenia dostatočne dlhá na to, aby som od Vás dostal odpoveď, z ktorej 
je jasné, že sa tieto veci riešia a robia v prospech všetkých občanov, ktorých sa to 
dotýka. Robím na stavbách, a v prípade súkromných investorov prebiehala 
príprava aj realizácia s nepodstatnými obmedzeniami a dopadmi na termíny, 
oproti stavu pred Koronou." 

 72/2021 občan p. Záhora sa opätovne pýta (132/2020): "Ako bude riešené 
parkovanie na ul. Šmidkeho, kde v nočných hodinách, aj napriek spoplatneniu 
parkovania, nie je možné zaparkovať?" 

 73/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada doplnenie požiadavky 51/2021. 
"Žiadam UUP o návrh a zrealizovanie osadenia 2ks lavičiek v okolí asfaltovej 
plochy v lokalite Šmidkého 7 a Novomeského - mimo plôch, ktoré využívajú deti 
na sánkovanie. 

 74/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o výrub krov a konárov 
vyrastajúcich od kmeňa, resp. v blízkosti kmeňa stromov (požiadavka sa týka 
všetkých stromov v stromoradí) v lokalite okolia pekárne Heglas na ulici Gen. 
Svobodu. Rozsah orezu je naznačený v priloženej fotodokumentácií červenou 
farbou a orezy a výruby vykonať tak, aby daná zeleň splnila zmysluplnú a najmä 
estetickú funkciu v tejto frekventovanej lokalite. Pre prípadné spresnenie 
kontaktujte predsedu VMČ p. Gabriela. (priložená foto dokumentácia) 
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 75/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky 
49/2021 a zároveň žiada o informáciu, ako sa UM vysporiadal s požiadavkou a 
aké riešenia UM navrhuje? 

 76/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky 
58/2021 

 77/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky 
62/2021 

 78/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky 
63/2021 

 79/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky 
47/2021 

 80/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky 
10/2021 a zároveň sa pýta: "Aký je výsledok odborného posúdenia a navrhované 
riešenie?" 

 81/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky 
2/2021 

 82/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky 
6/2021 

 83/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel ďakuje: "Touto cestou by som chcel 
poďakovať vedeniu MHSL a pracovníkom MHSL za výmenu starého pletiva za 
novú ochrannú sieť na ihrisku - betónovej ploche na ulici Lavičková." 

 84/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: "V lokalite Šmidkého 16 žiadam o 
upratanie a vyčistenie stojiska smetných nádob" 

 85/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: "V lokalite Šmidkého 16 sme boli 
upozornení na odtrhnuté zábradlie na garáži, ktoré údajne ohrozuje bezpečnosť. 
Prosím o preverenie a následne zabezpečenie náležitých opatrení." 

 86/2021 občan p. Babič: "Občania, majitelia garáží ned ulicou Halalovka žiadajú 
o umiestnenie dopravnej značky ZÁKAZ VJAZDU pri hranici ich súkromného 
pozemku pred garážami" (priložená foto dokumentácia) 

 87/2021 občan p. Babič: "Skupina občanov žiada prerokovanie možnosti 
zriadenia petangového ihriska v priestore open fitness nad Južankou." (priložená 
foto dokumentácia) 

 88/2021 poslanec p. Harcek: žiada informáciu ohľadom krátkodobého 
parkovania v platených zónach (Šmidkeho ulica) za účelom vyloženia/naloženia 
nákupu alebo materiálu nakoľko sa stáva, že občania sú aj pri krátkodobom 
parkovaní riešení alebo pokutovaní. Či parkovacia politika pamätá aj na tieto 
prípady. 

 89/2021 občan p. Mendel: sa pýta na termín pravidelnej deratizácie alebo 
požaduje opakovanú deratizáciu nakoľko sa pri kontajneroch v lokalite Šmidkeho 
3 hromaždia potkany, ktoré aj vyhrýzli diery a poškodili múrik a zároveň požaduje 
opravu poškodeného múrika. (priložená foto dokumentácia) 

 90/2021 občan p. Mendel: žiada aby pri vývoze odpadu v lokalite Šmidkeho 3 
príslušní pracovníci vracali na svoje miesta kontajnery, nakoľko si ich občania 
uložili po pridaní bio odpadových nádob ale po vysýpaní ich nájdu neuložené, 
prípadne žiada rozšírenie odpadového stojiska. (priložená foto dokumentácia) 

 91/2021 občan p. Mendel: žiada o vyčistenie chodníka po búrke v lokalite popri 
MHSL do Leoni a zároveň žiada pokosenie zelene od zastávky pri MHSL do 
Leoni (priložená foto dokumentácia) 
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 92/2021 občan p. Mendel: poukazuje na opakujúce sa problémy týkajúce sa 
"skládky" pokosenej trávy pri kosení - požiadavka 60/2020 a uschnutého stromu - 
požiadavka 92/2020 (priložená foto dokumentácia) 

 93/2021 občan p. Mendel: upozorňuje na zmiznutie 3 stĺpov verejného 
osvetlenia na ulici gen. Svobodu a zároveň sa pýta na ich obnovu 

 94/2021 občan p. Mendel: upozorňuje na porušovanie parkovania áut pri 
reštaurácii Remys (priložená foto dokumentácia) 

 95/2021 občan p. Mendel: sa pýta ako je to s parkovaním pri dome smútku na 
cintoríne. Často krát je tam zaparkované denno denne rovnaké auto. (priložená 
foto dokumentácia) 

 96/2021 občan p. Mendel: sa pýta ako je definovaná zóna parkovania JUH, 
nakoľko často krát sú zaparkované autá aj na chodníku pri parku Pod Juhom 
vedľa cintorína až ku schodom. Je daná lokalita v regulovanom pásme? 

 97/2021 občan p. Mendel: sa pýta kedy dajú do pôvodného stavu rozjazdené 
trávniky za bytovými domami Halašu, ktorá súvisí s opravou a zateplením 
bytového domu? 

 98/2021 občan p. Mendel: žiada upraviť trávnik do pôvodného stavu, ktorého 
poškodenie zrejme nastalo pri zimnej údržbe a zároveň žiada o neopakovanie sa 
tejto situácie (priložená foto dokumentácia) 

 99/2021 občan p. Mendel: sa pýta, či existuje nejaký plán na riešenie situácie, 
ktorá vznikne vždy pri prudkých dažďoch, kde prichádza k zatopeniu ulíc v lokalite 
Halalovka, Východná a Soblahovská 

 100/2021 občan p. Lengvarský prostredníctvom predsedu VMČ JUH pána 
Gabriela: žiada v zastúpení občanov BD Mateja Bela 2449/27 rozšíriť prístupový 
chodník k BD (z dôvodu zabezpečenia prístupu záchranných jednotiek ku 
vchodu) a opraviť jeho povrch. (priložená foto dokumentácia) 

 
4. Rôzne, diskusia a záver 
 

V rámci diskusie sa prihlásil občan p. Mendel, ktorý sa opýtal na riešenie situácie, 
ktorá vznikne vždy pri prudkých dažďoch, kde prichádza k zatopeniu ulíc v lokalite 
Halalovka, Východná a Soblahovská. K tejto problematike sa vyjadril aj viceprimátor 
Žák, ktorý informoval, že daná problematika sa v ostatnom čase už riešila ale bude 
zrejme potrebné vyjadrenie aj iných subjektov ako len vyjadrenie za Mesto Trenčín. 
Táto problematika bola pridaná ako ďalšia požiadavka (99/2021). 
 
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť.  
 

Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 7. júna 2021 o 17,30 hod. 
v zmysle pozvánky. 
 
 
Zapísal: Ing. Peter Ondruš                                    

        
V Trenčíne, 13.05.2021               
  

       Dominik Gabriel                         
                                                                               predseda VMČ JUH 

 


