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Zápisnica z online zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 07.06.2021 v online priestore softvérovej 

platformy SKYPE na hyperlinku 

https://join.skype.com/OKeH3qLZicBN 

Prítomní poslanci:  Hostia:

Dominik Gabriel p. Mendel 

Bc. Mária Machová p. Záhora 

MBA Peter Hošták, PhD.  
Mgr. Ján Forgáč  
Lukáš Ronec  
  
  

 

Neprítomní poslanci:  Prítomný garant VMČ Juh: 

Patrik Žák, B.S.B.A. Ing. Peter Ondruš 

RNDr. Svorad Harcek, PhD.  

   

 

Program VMČ Juh 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálu Útvaru majetku mesta 

2.1. Vyjadrenie sa k prenájmu pozemkov registra C-KN parc. č. 2315/349 a 2315/647 v k. ú. 
Trenčín pre spoločnosť GAUDEUM s.r.o., za účelom uloženia inžinierskych sietí 

3. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
4. Nové požiadavky poslancov a občanov 
5. 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 poslanca Harceka a viceprimátora Žáka, skonštatoval, že 
výbor je uznášania schopný a dal hlasovať o programe. 
 
Hlasovanie o programe: 
ZA 5 predseda VMČ Gabriel, poslankyňa Machová, poslanec 

Hošták, viceprimátor Forgáč, poslanec Ronec 
PROTI 0  
ZDRŽAL SA 0  
Výsledok hlasovania: Program bol schválený
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2. Prerokovanie materiálu Útvaru majetku mesta 
Materiál ÚMM predložil predseda Výboru mestskej časti JUH Dominik 

Gabriel, ktorý uviedol, že materiál sa týka vyjadrenia k prenájmu pozemkov v 
k. ú. Trenčín pre spoločnosť GAUDEUM s.r.o. časť pozemkov časť C-KN 
parc. č. 2315/349, C-KN parc. č. 2315/647 v k. ú. Trenčín, za účelom uloženia 
inžinierskych sietí – prekládka STL plynovodu, prekládka verejného vodovodu a 
kanalizácie, v súvislosti s  vybudovaním stavebných objektov pre stavbu 
„Polyfunkčný bytový dom Gaudeum, Trenčín“ dľa žiadosti ÚMM č. MSÚTN - 
UMM P/2021/34795/26844/KUJ. 

Prenájom bude riešený na dobu určitú s účinnosťou odo dňa právoplatnosti 
stavebného povolenia maximálne do doby dokončenia stavby uvedenom v 
stavebnom povolení v prípade, že v stavebnom povolení nebude uvedený termín 
ukončenia stavby, doba nájmu sa uzatvára maximálne na dobu 2 rokov odo dňa 
právoplatnosti stavebného povolenia. Prenájmom pozemku si žiadateľ zabezpečí 
dostatočne iné práva k pozemkom v zmysle § 139 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

Ide o pozemky, spevnené plochy, nachádzajúce sa na Ul. Východná popri 
nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, na ktorých má zámer vybudovať stavbu 
„Polyfunkčný bytový dom Gaudeum, Trenčín“. 

Predseda Výboru mestskej časti JUH Dominik Gabriel otvoril diskusiu, do 
ktorej sa nikto neprihlásil a tak diskusiu ukončil a dal hlasovať o predloženom 
materiáli. 

 
Hlasovanie o predloženom materiáli:
ZA 5 predseda VMČ Gabriel, poslankyňa Machová, poslanec 

Hošták, viceprimátor Forgáč, poslanec Ronec 
PROTI 0  
ZDRŽAL SA 0  
Výsledok hlasovania: VMČ JUH je za prenájom pozemkov podľa návrhu v 
predloženom materiáli 
 
3. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia - máj 2021 
 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) 

Odpoveď MHSL: Po obhliadke lokality sme zistili, že skládka bola už zlikvidovaná. 
Správca verejnej zelene zaradí orez drevín v tejto lokalite do poradovníka. 
 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 konkrétnym vozidlom v čase 18:33 a 
zároveň žiada o znovu vyzvanie zamestnancov OC Južanka o dodržiavanie 
pravidiel. (priložená foto dokumentácia) 

Odpoveď MsP: Mestská polícia preverila predmetné oznámenie pričom bolo zistené, 
že z ul. T. Vansovej je osadené zvislé DZ č. 231 - Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá s 
dodatkovou tabuľou "Okrem zásobovania a dopravnej obsluhy". Ďalej bolo zistené, 
že stĺpik osadený na chodníku bol demontovaný, takže bol možný prejazd až na 
pozemok, ktorý je vo vlastníctve  Južanka s.r.o., čo bolo preverené cez kataster 
portál. S novým vlastníkom OC Južanka bude zo strany poslancov VMČ JUH 
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vyvolané stretnutie za účelom obnovenia obdobného režimu ako s bývalým 
majiteľom. 
 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 
na možnosť umiestnenia oddychovej lavičky v priestore v priloženej foto 
dokumentácie 

Odpoveď MHSL: MHSL umiestni lavičky na základe schválenia UUP. 
Odpoveď UUP: Nakoľko sa v danej lokalite nenachádzajú žiadne lavičky bude 
požiadavka na jej osadenie zaslaná na MHSL m.r.o.. 
 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 

Odpoveď MHSL: Šachta je zabezpečená novým poklopom. 
 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) 

Odpoveď UI, UUP: Spomínaný chodník na ulici J. Halašu bol vybudovaný z fin. 
prostriedkov mestského rozpočtu na základe potreby imobilných občanov bývajúcich 
v priľahlých vchodoch, nakoľko tí nemali doteraz bezbariérový prístup k chodníku a 
komunikácii na ul. J Halašu. 
 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) 

Odpoveď UI: Zhotoviteľ povrchu chodníkov na základe požiadavky mesta obratom 
zareže asfaltový chodník v požadovanom profile, nakoľko položený asfalt v týchto 
miestach presahuje cez obrubníky. Vzhľadom ku skutočnosti, že predmetný chodník 
používajú mechanizmy v súvislosti so zatepľovaním okolitých budov, ktoré 
poškodzujú zeleň, čiastočne aj chodníky, mesto túto požiadavku uplatní po ukončení 
týchto prác, nakoľko pohybujúce sa mechanizmy by upravený chodník v mieste 
zárezu znovu rozrušili a zničili. Chýbajúce stĺpiky na ulici Šmidkeho neboli 
odstránené zhotoviteľom vykonávajúcim práce pre Mesto Trenčín v súvislosti s 
opravou povrchu chodníkov. Pretože v meste je ešte značné množstvo chodníkov, 
ktoré si vyžadujú rekonštrukciu a tým aj potrebu vynaloženia značných finančných 
prostriedkov, niektoré chodníky sa rekonštruujú lacnejšou variantou- výmenou 
asfaltového povrchu. 
 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 
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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." 

Odpoveď UM: Mestský úrad predložil  návrh dopravného riešenia poslancom za MČ 
Juh koncom septembra 2020 a opätovne začiatkom jari 2021. Žiaľ ani k 28.5.2021 
nemáme súhlasné ale ani nesúhlasné stanovisko výboru mestskej časti Juh. 
 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?" 

Odpoveď UM: Ak to poslanci MČ Juh odsúhlasia, je v pláne vybudovať ešte jedno 
parkovisko na Novomeského ulici. Ďalšie parkoviská v oblasti už vybudovať možné 
nie je - jednoducho nie je kde. 
 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. 

Odpoveď UUP: 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 51-3 – je to medzi schodmi, naviac 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, preto bude 
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.  Požiadavka na osadenie 
lavičiek bude zaslaná na MHSL. Odpoveď na túto otázku bola zaslaná 30.04.2021. 
 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) 

Odpoveď MHSL: Na mieste bola vykonaná obhliadka. Jedná sa o skupinky drevín 
(pagaštan a hrab).  Dreviny tvoria súvislý pás a vytvárajú bariéru medzi cestou a 
bytovými domami, ktorá zachytáva prach a slúži ako protihluková stena. Zároveň sa 
dreviny nachádzajú v svahu, ktorý spevňujú a zadržiavajú vodu. Výrub drevín sa 
vykonáva v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Drevina 
môže byť vyrúbaná až na základe právoplatného rozhodnutia. Súhlas na výrub 
dreviny môže byť vydaný len v odôvodnených prípadoch, ktoré dané dreviny 
nespĺňajú. Z vyššie uvedených dôvodov bude vykonaný iba orez tých častí, ktoré 
zasahujú do chodníka. 
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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? 

Odpoveď UM: Vzhľadom na množstvo takýchto požiadaviek (niekoľko stoviek ročne) 
sa zamestnanci útvaru mobility k tejto požiadavke zatiaľ nedostali. Predpokladaný 
termín spracovania projektového zámeru: jeseň 2021 
 76/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky 

58/2021 
Odpoveď MHSL: Požiadavka č.58 je zrealizovaná 
 77/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky 

62/2021 
Odpoveď MHSL: Úprava rozjazdených trávnikov okolo obrubníkov  je v pláne 
údržby verejnej zelene v tomto roku 
 78/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky 

63/2021 
Odpoveď MHSL: K lavičkám vo vrchnej časti parku boli premiestnené dve odpadové 
nádoby. Tretiu plánujeme umiestniť po ukončení prác na stavbe nového chodníka od 
podchodu ulice Saratovská smerom dole. 
 79/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky 

47/2021 
Odpoveď MHSL: Orez je zaradený v zozname prác vo verejnej zeleni 
 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?" 

Odpoveď MHSL: Oporný múrik na Saratovskej ulici bude riešený v rámci výmeny 
starého zábradlia na autobusovej zastávke v septembri 2021 zrealizovaním 
reprofilačnou maltou na povrch jestvujúceho betónu   
 81/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky 

2/2021 
Odpoveď MHSL: Plnenie požiadavky prebehlo 24.5.2021 
 82/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o kontrolu plnenia požiadavky 

6/2021 
Odpoveď MHSL: Čistenie pieskoviska na DI Západná prebehlo 11.3.2021 
 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." 

Odpoveď MHSL: Ďakujeme. Revitalizácií športovísk v takomto rozsahu sa budeme 
venovať aj naďalej. 
 84/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: "V lokalite Šmidkeho 16 žiadam o 

upratanie a vyčistenie stojiska smetných nádob" 
Odpoveď USaŽP: Stojiská nádob sa dočisťujú pravidelne 1 x za 14 dní pri zbere 
nadrozmerného odpadu. Spoločnosť Marius Pedersen sme na uvedené stojisko 
upozornili. 
 85/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: "V lokalite Šmidkeho 16 sme boli 

upozornení na odtrhnuté zábradlie na garáži, ktoré údajne ohrozuje bezpečnosť. 
Prosím o preverenie a následne zabezpečenie náležitých opatrení." 

Odpoveď USaŽP: bude vykonaný štátny stavebný dohľad 
 86/2021 občan p. Babič: "Občania, majitelia garáží pred ulicou Halalovka žiadajú 

o umiestnenie dopravnej značky ZÁKAZ VJAZDU pri hranici ich súkromného 
pozemku pred garážami" (priložená foto dokumentácia) 
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Odpoveď UM: Mesto neposkytuje službu "umiestňovanie dopravných značiek na 
súkromné pozemky". Je to v rozpore so zákonom o verejných financiách. Pokiaľ 
majitelia cesty a pozemku požadujú umiestnenie takejto značky, musia o to požiadať 
žiadosťou - všetci. K žiadosti je potrebné priložiť projekt vypracovaný autorizovaným 
stavebným inžinierom pre stavby ciest. Projekt musí byť odsúhlasený dopravným 
inšpektorátom. Na základe takejto žiadosti Mesto Trenčín vydá "určenie dopravného 
značenia". Na základe "určenia" osadí firma na osádzanie dopravných značiek dané 
značenie. Majitelia garáží si to musia samozrejme zaplatiť - je to totiž ich súkromná 
cesta. 
 87/2021 občan p. Babič: "Skupina občanov žiada prerokovanie možnosti 

zriadenia petangového ihriska v priestore open fitness nad Južankou." (priložená 
foto dokumentácia) 

Odpoveď UUP: Nakoľko uvedená akcia nie je súčasťou schváleného rozpočtu 
mesta je potrebné požiadať o jej zaradenie do rozpočtu na rok 2022. Následne musí 
byť konkrétne umiestnenie petangového ihriska preverené priamo v teréne a 
zosúladené s ostatnými zámermi mesta v tejto lokalite. Navrhnuté umiestnenie podľa 
priloženej dokumentácie nie vhodné, nakoľko je znemožnený prístup na plochu 
detského ihriska priamo z jestvujúceho asfaltového chodníka, vedúceho od OC 
Južanka. 
 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. 

Odpoveď MsP: Mestská polícia pri kontrole úhrady poplatku za parkovanie a 
následnom riešení priestupkov individuálne posudzuje každý jeden prípad. Ak sa 
stane, že vodič zastaví na nevyhnutne potrebný čas za účelom vyloženie, naloženia 
tovaru resp. vystúpenia a nastúpenia osôb a vodič vec dôveryhodne vysvetlí, určite 
nepristúpi hliadka MsP k sankcionovaniu takéhoto vodiča. Samotné VZN mesta 
Trenčín č. 10/2016 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií na území mesta Trenčín neumožňuje parkovať bez úhrady parkovného 
napr. prvých začatých desať minút. Treba však podotknúť, že hliadka sa pri kontrole 
nachádza na každej kontrolovanej ulici dostatočne dlhý čas, ktorý by mal postačovať 
vodičom na "zastavenie". 
Odpoveď UM: Rozdiel medzi zastavením a státím určuje zákon 8/2009. Zastavenie 
NIE JE v meste Trenčín spoplatnené. Státie spoplatnené JE. Pokiaľ občan zastaví na 
parkovacom mieste, parkovné platiť nemusí. Zastavenie je definované ako:  
""uvedenie vozidla do pokoja na čas NEVYHNUTNE potrebný na URÝCHLENÉ 
nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na URÝCHLENÉ 
naloženie alebo na zloženie nákladu. 
 89/2021 občan p. Mendel: sa pýta na termín pravidelnej deratizácie alebo 

požaduje opakovanú deratizáciu nakoľko sa pri kontajneroch v lokalite Šmidkeho 
3 hromadia potkany, ktoré aj vyhrýzli diery a poškodili múrik a zároveň požaduje 
opravu poškodeného múrika. (priložená foto dokumentácia) 

Odpoveď USaŽP: Deratizáciu mesto  vykonáva pravidelne 2 x ročne (v zmysle 
zákona by stačilo 1 x ročne), a to obvykle v mesiaci máj (aktuálne prebieha od 10.5.-
31.5.2021) a v mesiaci október.  Deratizačnú spoločnosť sme na uvedené  stojisko 
upozornili. Požiadavku na opravu múrika sme postúpili na MHSL. V sobotu 
22.05.2021 od 08:00 - 14:00 hod.   bola deratizačná firma opakovane na Šmidkeho 
3, na miestach kde boli nory od hlodavcov. 
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 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) 

Odpoveď USaŽP: Posádky Marius Pedersen sú pravidelne upozorňované, aby 
vracali nádoby na pôvodné miesto. Bohužiaľ závisí to aj od prístupu a zodpovednosti 
posádky. Rozšírenie, resp. úpravy stojiska sme adresovali na útvar investícií, ktorý 
bude môcť konať, pokiaľ bude mať poslancami schválené finančné prostriedky v 
rozpočte. 
 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) 

Odpoveď MHSL: Chodník bol po kalamite  vyčistený. V čase podania žiadosti o 
pokosenie, prebiehalo celoplošné kosenie mesta a daná lokalita je v tomto momente 
už pokosená. 
 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) 

Odpoveď MHSL: MHSL suchý strom na Soblahovskej ulici bol vyrezaný. Skládka 
pokosenej trávy, nepochádza z činnosti MHSL ani dodávateľského kosenia. Podnet 
postúpime na prešetrenie MsP Trenčín. 
 93/2021 občan p. Mendel: upozorňuje na zmiznutie 3 stĺpov verejného 

osvetlenia na ulici gen. Svobodu a zároveň sa pýta na ich obnovu 
Odpoveď MHSL: Správca verejného osvetlenia osadí stĺp v križovatke ul. Gen. 
Svobodu/Východná, ktorý musel byť odstránený v dôsledku dopravnej nehody. 
Ďalšie dva stĺpy boli odstránené správcom VO z dôvodu nebezpečia ich pádu. 
Vzhľadom na skutočnosť, že mesto v tomto roku začalo s prípravnou fázou 
rekonštrukcie VO, je viac než pravdepodobné, že v budúcom roku dôjde k 
rekonštrukcii stĺpov VO s najhorším stavom. Takýmito sú ulice na Juhu a ul. Gen. 
Svobodu bude medzi prvými. Keďže sa chýbajúce stĺpy VO nenachádzajú na strane 
chodníka, správca VO navrhuje počkať s ich osadením do budúceho roku, kedy by 
boli menené v rámci rekonštrukcie všetky. Dôležité bude schválenie rozpočtu pre 
r.2022 so zreteľom na túto investičnú akciu. Žiaľ, nemáme ani alternatívu osadenia 
starších stĺpov. 
 94/2021 občan p. Mendel: upozorňuje na porušovanie parkovania áut pri 

reštaurácii Remys (priložená foto dokumentácia) 
Odpoveď MsP: Mestská polícia pravidelne, počas hliadkovej služby, kontroluje 
uvedený úsek a všetky zistené priestupky bezprostredne rieši v zmysle zákona. 
 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) 

Odpoveď MsP: Pri vjazde do priestoru pred domom smútku je osadená DZ č. 231: 
Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá s dodatkovou tabuľou "Okrem vozidiel 
prevádzkovateľa pohrebiska a pohrebných služieb". Takže tam môže vojsť a 
parkovať vymedzený okruh vozidiel určených dodatkovou tabuľou. Vami spomínané 
vozidlo používa správkyňa pohrebiska teda v súlade s dopravnou značkou. Počas 
hliadkovej činnosti sme nezaznamenali porušenie zákazovej značky zo strany iným 
vodičov. 
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 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? 

Odpoveď MsP: Vozidlá na chodníku pri cintoríne parkovať nemôžu, nakoľko je to 
stále v zóne s regulovaným parkovaním. Počas výkonu hliadkovej služby bude táto 
lokalita vo zvýšenej miere kontrolovaná a vozidlá riešené za nerešpektovanie DZ č. 
277 "parkovacia zóna". 
Odpoveď UM: Daná lokalita sa nachádza v parkovacej zóne, kde nie je možné 
parkovať mimo vyznačených parkovacích miest. Patrí do pásma D a nie je 
definovaná ako parkovisko. 
 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? 

Odpoveď USaŽP: stavebný úrad vyzve stavebníka k náprave 
Odpoveď MHSL: Správca zelene dohliadne na plnenie povinnosti stavebníka v 
spolupráci s USaŽP. 
 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) 

Odpoveď MHSL: Správca miestnych komunikácií dohodne s dodávateľom nápravu 
poškodenia a upozorní na nevyhovujúci postup  pri výkone údržby. 
 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 

Odpoveď USaŽP: Situácia na Východnej  ulici vznikla v dôsledku intenzívneho 
dažďa  kedy z priľahlých polí  voda zobrala ornicu a dva dni pred dažďom vysiate 
osivo.  Bahno zaplavilo Východnú ulicu, záhradky,  kruhový objazd na Soblahovskej 
ulici  a   Lavičkový potok. Podobná situácia vznikla aj na poliach za Mestským 
hospodárstvom na ceste zo Soblahova.  Voda so splavenou zeminou sa  cez  
dažďovú kanalizáciu dostala až na čistiareň odpadových vôd v Nozdrkovciach, ktorú 
znefunkčnila.  Problém teda nie je Lavičkový potok, ktorý bol pred dvoma rokmi 
kompletne vyčistený od nánosov, ale erózia pôdy na priľahlých poliach.  Mesto 
Trenčín iniciovalo stretnutie zainteresovaných strán. Na základe stretnutia 
pozemkový úrad určí užívateľovi pozemkov agrotechnické opatrenia, ktoré by mali 
zabrániť tomu, aby sa situácia v tejto lokalite opakovala. 
Odpoveď MHSL: MHSL má pripravené opatrenia v dňoch intenzívneho dažďa v 
zmysle vytvorenia prehradenia chodníka a následné smerovanie vody do otvorených 
dažďových vpustí. 
 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) 

Odpoveď UM: Keď na danú investíciu vyčlenia poslanci mestského zastupiteľstva 
finančné prostriedky, mestský úrad môže začať s prípravou stavby. 
 
 
4. Nové požiadavky poslancov a občanov 
 101/2021 občan p. Babič prostredníctvom predsedu VMČ JUH pána 

Gabriela: "S potešením a úprimnou radosťou sa dozvedám o plánovaných 
investíciách vo sfére kultúry v našom meste. Čiastočne sa tým napĺňajú 
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požiadavky investícií do oblasti kultúry z čias môjho šesťnásť ročného pôsobenia 
ako poslanca a predsedu Komisie kultúry a CR Mestského zastupiteľstva v 
Trenčíne. Žijeme nezvyčajné obdobie pandémie a protipandémických opatrení, 
preto každá investícia vyvoláva otázky jej oprávnenia a realizácie. Pokiaľ viem, 
ide o investície: rekonštrukcia Kina Hviezda  cca  8.000.000 €, realizácia 
kultúrneho priestoru v Synagóge 900.000 €, rekonštrukcia kultúrneho domu na 
Zámostí 317.000 €. 

- Z akých zdrojov pochádzajú finančné prostriedky jednotlivých investícii? 
- Ako sú tieto investície a ich rozpočet pripravené na zvládnutie inflačných trendov  
pravdepodobne prichádzajúcich v súvislosti s ekonomickými prepadmi  ekonomiky? 
- Aký je stupeň naliehavosti realizácie týchto projektov a s nimi súvisiacich 
investícii?" 
 102/2021 občan p. Záhora: žiada o odborné odpovede na všetky jeho otázky 

(70/2021) k rekonštrukcii chodníkov a ihrísk na Šmidkeho a Halašu: 
- bol odstránený pôvodný liaty asfalt? 
- bol po jeho odstránený vyčistený a posúdený podklad, aby sa riadne opravil tam, 
kde bol rozpadnutý a bol stanovený postup na zamedzenie šírenia trhlín cez nový 
asfaltobetónový obrus? 
- posúdili sa aj obrubníky, pre prípadnú výmenu poškodených? 
- riešilo sa zlepšenie odvodnenia, na niektorých miestach je protispád(viď.foto)? 
- prečo sa chodník nerozšíril spolu s jednostranným osadením nového obrubníka tak, 
aby bola dosiahnutá minimálna šírka pre finišer? 
- bola pokládka asfaltobetónu finišerom, alebo ručne? 
- prečo sa pre takúto rekonštrukciu nezvolil povrch z dlažby? 
- akým spôsobom bude chodník opravený(trhliny v asfaltobetóne na kraji, 
poškodené, chýbajúce obrubníky)? 
- akú životnosť takto zrealizovaných prác predpokladáte?" 
 103/2021 občan p. Záhora: žiada doplňujúce odpovede na predložené otázky na 

zasadnutí VMČ Juh: 
- k chodníku na Halašu sa chcem spýtať, či bolo nutné tieto chodníky financovať z 
rozpočtu Mesta TN. Chápem potrebu robiť bezbarérové úpravy, sami sme robili 
bezbariéru na našom bytovom dome, ale za peniaze vlastníkov, keďže nemáme v 
bytovom dome telesne postihnutého občana, máme však starších občanov, ktorým 
pohyb po schodoch robil problémy. Nedajú sa tieto projekty realizovať z 
eurofondov(napr. nad garážami takto projekt financovali) a ŠFRB? Tiež ma zaujíma, 
ako majú títo občania vyriešenú bezbariéru v daných dvoch bytových domoch na 
Halašu. 
- k rekonštrukcii chodníkov, ciest a ihrísk - má Mesto TN vypracované minimálne 
štandardy na realizáciu prác, ktorými by sa pre všetky rekonštrukcie, opravy ale aj 
pre nové plochy zadefinovali minimálne požiadavky na kvalitu a formu, riadili by sa 
nimi projektanti a zhotovitelia? 
- k chodníku za našim bytovým domom - je vypracovaný projekt? Viete mi ho poslať? 
Rieši tento projekt celú situáciu pre peších od TS, popred garáže, poza náš bytový 
dom až po prechod cez cestu? Rieši aj úpravu dopravnej situácie v križovatky cesty s 
príjazdom ku garážam - rozhľadové pomery? 
- čo sa týka parkovania - pokiaľ v našej časti sídliska Juh(Šmidkeho, Halašu, 
Novomeského) nenájdu občania, ktorí si riadne platia parkovné, parkovacie miesto a 
podajú sťažnosť, ako to bude Mesto TN riešiť? Nové parkoviská, parkovací dom, 
zvýšenie parkovného...?" 
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 104/2021 občan p. Záhora: žiada zaslať situáciu riešenia dopravy na uliciach 
Šmidkeho, Halašu a Novomeského, ktorá bola v minulom roku na zasadaní MČ 
Juh pred KS vo výveske, prípadne jej aktuálny stav vo forme linku na túto 
informáciu alebo samotnú situáciu v digitálnej tlači na e-mail prostredníctvom 
predsedu VMČ Juh. 

 105/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: "Žiadam MsP o informáciu o stave 
riešenia vozidiel s "papučou" na ulici Gen. Svobodu a Halalovka, ktoré 
neoprávnene zaberajú parkovacie miesto. Aké kroky MsP uskutoční pre 
odstránenie týchto vozidiel a tým uvoľnenie parkovacích miest? Bude MsP, resp 
mesto Trenčín vymáhať nezaplatené parkovné za uplynulú dobu, počas ktorej 
tieto vozidlá neoprávnene stoja v zóne regulovaného parkovania?" 

 106/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: "Žiadam o informáciu, či je možné 
na základe požiadavky občanov zabezpečiť, aby mesto nariadilo správcovi 
cintorína na Saratovskej ulici predĺženie prevádzkových hodín cintorína na Juhu v 
letnej sezóne aspoň do 21:00 hod." 

 107/2021 občan p. Mendel: žiada v súvislosti s porušovaním parkovania áut pri 
reštaurácii Remys (94/2021) zvážiť umiestnenie DZ - "Zákaz státia" alebo 
vybudovať zábrany, nakoľko prichádza k neustálemu porušovaniu parkovania 

 108/2021 občan p. Mendel: sa v súvislosti s požiadavkou (95/2021) pýta, prečo 
dostal odpoveď, že parkujúce auto správkyne neporušuje DZ Zákaz vjazdu ... keď 
táto dopravná značka s povolením vjazdu pre správcu na dodatkovej tabuľke 
nemá vplyv na parkovanie a parkovaciu politiku ale len na vzajd. 

 109/2021 občan p. Mendel: sa pýta v súvislosti s požiadavkou 97/2021, do kedy 
je povolený záber verejného priestranstva, nakoľko neporiadok a poškodenia 
trávnatých plôch v okolí bytového domu sú už neúnosné a dlho trvajúce bez 
evidentnej snahy o zlepšenie 

 110/2021 občan p. Mendel: sa pýta na možnosť zverejnenia dokumentu kosenia 
lokalít z dôvodu kontroly kosenia aj občanmi 

 111/2021 občan p. Mendel: sa pýta ohľadom kosenia parciel v k.ú. Trenčín p.č. 
CKN 2264/178 je parcela v majetku Mesta Trenčín a tá pokosená nie je ale 
súkromná parcela p.č. 2264/180 pokosená je. 

 
5. Rôzne, diskusia a záver 
 

V rámci diskusie sa prihlásil občan p. Mendel, ktorý sa poďakoval za prístup 
a riešenia, ktoré Mesto Trenčín prijalo a začalo aplikovať aj na základe jeho 
požiadaviek týkajúcich sa znižovania obrubníkov pri nájazdoch na chodníky, 
konkrétne napr. na ulici Saratovská pri autobusovej zastávke ale zároveň by chcel 
upozorniť aby ak sa už takéto veci riešia tak aby sa robili logicky a nie tragikomicky 
ako v jeho spomenutom príklade na ulici Šmidkeho, kde sa pri dobudovaní 
parkovného miesta takýto obrubník ponechal. 

Ako ďalší do diskusie sa prihlásil predseda Výboru mestskej časti JUH 
Dominik Gabriel, ktorý predniesol požiadavku p. Bočíka na základe zaslaného e-
mailu ohľadom rozsiahleho a najväčšieho gastro-reštauračného projektu na sídlisku 
Juh na ulici Kyjevská v objekte bývalých COOP-potravín, a zároveň vyzval poslancov 
VMČ Juh do diskusie. Ako prvý sa o slovo prihlásil viceprimátor Forgáč, ktorý 
vyjadril podporu tomuto zámeru, nakoľko je tam budova, ktorá by po dlhých rokoch 
vedela nadobudnúť účel a myslí si, že tento účel je vhodný a žiadúci. Druhý sa ujal 
slova poslanec Hošták, ktorý taktiež uvítal možnosť využitia budovy nejakým 
konštruktívnym spôsobom, takže gastro prevádzka určite znie dobre. Zároveň ocenil 
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koncepčnú prípravu žiadosti. Ako trecie plochy zámeru vníma snahu prevádzkovania 
terás, kde sa jedná o zásah do verejnej zelene a možno aj do komunikačných tokov, 
kde sa pýta aký by bol dosah a ako ďaleko by boli okná alebo balkóny v tej lokalite 
kde by boli terasy. Ďalej upozornil, že si pri vysporiadaní vzťahov celkom nevie 
predstaviť, že by sa Mesto Trenčín vzdalo predmetných pozemkov, práve preto aby 
malo kontrolu prevádzky toho typu zariadenia, lebo gastro zariadenie môže byť aj 
„krčma 4 cenovej“, pričom nechcel nikoho uraziť, ale len chcel pripomenúť, že tieto 
ochranné mechanizmy si treba ponechať. Vidí to zatiaľ teda ako ideu ale dôležitá 
bude práve finalizácia dohody aby bola v prospech Mesta Trenčín a jeho občanov. 
O slovo sa opäť prihlásil viceprimátor Forgáč, ktorý vyjadril súhlas s názorom 
poslanca Hoštáka, ale zároveň poukázal na serióznosť predloženého návrhu, ktorú 
deklaruje aj ochota niečo investovať, konkrétne mal na mysli revitalizáciu predmetnej 
plochy a detského ihriska. V súvislosti s najbližším zasadnutím VMČ Juh v júlovom 
termíne navrhol aby bolo zasadnutie zorganizované, pokiaľ to epidemiologická 
situácia dovolí, priamo v KC Juh, kde by bolo možné si priamo s navrhovateľom 
vydiskutovať niektoré otázky. Slovo si zobral opäť predseda Výboru mestskej časti 
JUH Dominik Gabriel, ktorý ocenil prístup a komunikáciu navrhovateľa p. Bočíka 
a zároveň vyjadril svoje predbežné kladné stanovisko k predloženému návrhu. 
Zároveň informoval, že žiadateľ bude musieť zabezpečiť štandardné žiadosti 
ohľadom súvisiacich náležitostí. O slovo sa prihlásila poslankyňa Machová, ktorá 
uvítala tento návrh a požiadala o možnosť si sadnúť k tomuto návrhu, kde by sa viac 
chcela povenovať vplyvu na obyvateľov, ktorí tam žijú, kde napr. cez navrhované 
plochy prechádza chodníček, ktorým si ľudia skracujú cestu, pričom si myslí, že na 
takéto detaily by sa pri konečnej tvorbe konceptu malo myslieť, že napr. ako taká 
zmena by mala vplyv na obyvateľov. Na záver diskusie predseda Výboru mestskej 
časti JUH Dominik Gabriel požiadal poslancov o vyjadrenie k iniciatíve 
vybudovania petangového ihriska, ktoré mu majú zaslať e-mailom. 

 
Na záver zasadnutia predseda poďakoval prítomným za účasť.  

 
Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 12. júla 2021 o 17,30 hod. 

v zmysle pozvánky. 
 
 
Zapísal: Ing. Peter Ondruš                                    

        
V Trenčíne, 14.06.2021               
  

       Dominik Gabriel                         
                                                                               predseda VMČ JUH 

 


