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Zápisnica z online zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 07.03.2022 v online priestore softvérovej 

platformy Microsoft Teams na hyperlinku 

https://surl.ms/A9H 

 

Prítomní poslanci:  Hostia:

Dominik Gabriel Bc. Eva Hudecová 

Patrik Žák, B.S.B.A. Ing. Gabriela Vanková 

MBA Peter Hošták, PhD. Igor Zajaček 

Mgr. Ján Forgáč  

Lukáš Ronec  
Bc. Mária Machová  
RNDr. Svorad Harcek, PhD.  

 

Neprítomní poslanci:  Prítomný garant VMČ Juh: 

 Ing. Peter Ondruš 

  

  

   

Program VMČ Juh 
 

1. Otvorenie 
2. Majetkové prevody – vyjadrenie k majetkovému vysporiadaniu (zámena 

a prenájom) v súvislosti s realizáciou stavby  „Rezidencia Brezina“ v zmysle 
projektovej dokumentácie na základe žiadosti spoločnosti IDEAL CONCEPT, 
s.r.o. - predloženie materiálu zamestnankyňou z Útvaru majetku mesta. 

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, otvoril zasadnutie výboru, skonštatoval, že výbor je uznášania 
schopný a informoval o programe. 

O slovo sa prihlásila vedúca Útvaru majetku mesta Ing. Vanková, ktorá 
požiadala o zaradenie do programu prerokovanie materiálu týkajúceho sa vyjadrenia 
k prenájmu pozemkov žiadateľa Ing. Ľubomíra Kultana. 

Predseda VMČ JUH Dominik Gabriel navrhol zmenu programu v bode 2, kde 
navrhol zaradiť do programu prerokovanie materiálu týkajúceho sa vyjadrenia 
k prenájmu pozemkov žiadateľa Ing. Ľubomíra Kultana, o ktoré požiadala p. Vanková 
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a vypustiť prerokovanie a vyjadrenie k majetkovému vysporiadaniu (zámena 
a prenájom) v súvislosti s realizáciou stavby  „Rezidencia Brezina“ v zmysle 
projektovej dokumentácie na základe žiadosti spoločnosti IDEAL CONCEPT, s.r.o. 
z dôvodu ešte trvajúcich rokovaní so žiadateľom. 

Predseda VMČ JUH Dominik Gabriel vyzval prítomných o ich návrhy na 
zmenu programu a následne dal hlasovať o zmenách v programe a samotnom 
zmenenom programe: 

 
Hlasovanie o návrhu zaradiť do programu prerokovanie materiálu týkajúceho sa 
vyjadrenia k prenájmu pozemkov žiadateľa Ing. Ľubomíra Kultana
ZA 7 predseda VMČ Gabriel, viceprimátor Žák, poslanec Hošták, 

viceprimátor Forgáč, poslankyňa Machová, poslanec Harcek, 
poslanec Ronec

PROTI 0  
ZDRŽAL SA 0  
Výsledok hlasovania: Návrh bol schválený
 
 
Hlasovanie o návrhu vypustiť z programu prerokovanie a vyjadrenie sa 
k majetkovému vysporiadaniu (zámena a prenájom) v súvislosti s realizáciou stavby  
„Rezidencia Brezina“
ZA 5 predseda VMČ Gabriel, poslanec Hošták, poslankyňa 

Machová, poslanec Harcek, poslanec Ronec 
PROTI 0  
ZDRŽAL SA 2 viceprimátor Žák, viceprimátor Forgáč
Výsledok hlasovania: Návrh bol schválený
 
 
Zmenený program: 
1. Otvorenie 
2. Majetkové prevody – prerokovanie materiálu týkajúceho sa vyjadrenia k prenájmu 

pozemkov žiadateľa Ing. Ľubomíra Kultana. 
3. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
4. Nové požiadavky poslancov a občanov 
5. Rôzne, diskusia a záver 
 
 
Hlasovanie o programe: 
ZA 7 predseda VMČ Gabriel, viceprimátor Žák, poslanec Hošták, 

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

 
2. Majetkové prevody - prerokovanie materiálu týkajúceho sa 

vyjadrenia k prenájmu pozemkov žiadateľa Ing. Ľubomíra 
Kultana. 

Materiál predložila Ing. Vanková, vedúca Útvaru majetku mesta, ktorá 
uviedla, že materiál sa týka žiadosti o vyjadrenie sa k prenájmu pozemkov v k.ú. 
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Trenčín časť pozemkov CKN parc.č. 2337/40 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
23 m2, C-KN parc.č. 2337/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2, C-KN 
parc.č. 2315/457 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 114 m2, C-KN parc.č. 
2315/551 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 120 m2,  t.j. spolu o výmere 285 
m2, pre Ing. Ľubomíra Kultana, za účelom realizácie stavebného objektu „SO 
spevnená plocha pre peších“, za cenu nájmu 12,- €/m2, ktorý bude po kolaudácii 
odovzdaný do vlastníctva Mesta Trenčín, na dobu určitú, s účinnosťou odo dňa 
nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, do vydania právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia, najneskôr do 31.10.2022, za cenu nájmu 12,00 €/m2 
ročne, za nasledovných podmienok: 

1) Nájomca je povinný vybudovať a skolaudovať stavebný objekt „SO spevnená 
plocha pre peších“ najneskôr do termínu 31.10.2022 

2) V prípade, že nebude dodržaný termín na vydanie právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia pre stavebný objekt „SO spevnená plocha pre 
peších“, Mesto Trenčín má nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 
% zo sumy 20 000,- € za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa 
riadneho splnenia povinnosti vybudovania chodníka 

3) V prípade, že nájomca nezačne s realizáciou predmetného stavebného 
objektu do termínu 31.10.2022, Mesto Trenčín je oprávnené použiť vinkuláciu 
zo dňa 08.09.2020 vo výške 20 000,- €, ktorá sa viaže na úhradu nákladov 
spojených s vybudovaním chodníka, doba vinkulácie je do 19.05.2025 

4) Investor (nájomca) je povinný pristúpiť k podpisu Dohody o postúpení práv zo 
stavebného povolenia na stavbu chodníka z investora na Mesto Trenčín. 
Dohoda bude uzatvorená s odkladacou podmienkou účinnosti, podľa ktorej 
účinnosť zmluva v tejto časti nadobudne až dňom, kedy si Mesto Trenčín 
uplatní nárok na vyplatenie bankovej záruky podľa bodu 3) z dôvodu, že 
stavba chodníka nebola zrealizovaná v lehote do 31.10.2022.  

5) nájomca bude zaviazaný, že preberie na seba zodpovednosť za všetky škody 
alebo úrazy vzniknuté na predmete nájmu, a to až do  doby protokolárneho 
odovzdania stavebného objektu, za účelom jeho ďalšej správy a údržby 

6) nájomca bude zaviazaný, že na predmete nájmu zabezpečí jeho údržbu na 
vlastné náklady, a to až do doby protokolárneho odovzdania stavebného 
objektu, za účelom jeho ďalšej správy a údržby 

 
Dňa 27.08.2020 bola uzatvorená medzi Mestom Trenčín ako prenajímateľom 

a Ing. Ľubomírom Kultanom Nájomná zmluva č. 17/2020, ktorej predmetom je 
prenájom pozemkov v k.ú. Trenčín, časť  CKN parc.č. 2337/40 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 23 m2, C-KN parc.č. 2337/2 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 28 m2, C-KN parc.č. 2315/457 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
114 m2, C-KN parc.č. 2315/551 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 120 m2, 
za účelom realizácie stavebného objektu „SO spevnená plocha pre peších“, na 
dobu určitú do 31.01.2022, avšak do dnešného dňa účel nájmu nebol naplnený. 

Dňa 27.08.2020 bola uzatvorená Kúpna zmluva č. 55/2020 medzi Mestom 
Trenčín ako predávajúcim a Ing. Ľubomírom Kultanom, ktorej predmetom bolo 
majetkovoprávne vysporiadanie zbytkových pozemkov vo vnútrobloku. V zmysle 
podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve bol kupujúci zaviazaný pripraviť 
projektovú dokumentáciu na vybudovanie chodníka na pozemkoch vo vlastníctve 
Mesta Trenčín, ktoré boli predmetom Nájomnej zmluvy č. 17/2020 a samotnú 



4 
 

stavbu realizovať do termínu 31.01.2022. V zmysle článku V. ods. 4/ Kúpnej 
zmluvy č. 55/2020   Ing. Ľubomír Kultan zložil bankovú záruku vo výške 20.000,- 
€, ktorú  môže Mesto Trenčín využiť na úhradu nákladov spojených 
s vybudovaním chodníka v prípade, ak nebudú zo strany kupujúceho splnené 
podmienky vyplývajúce zo zmluvy (nebude vyhotovená projektová dokumentácia 
v súlade s požiadavkami stanovenými všeobecne záväznými predpismi 
a technickými normami, nebude vybudovaný chodník v lehote do 31.1.2022). 
Mesto Trenčín je oprávnené bankovú záruku alebo vinkulované finančné 
prostriedky použiť výlučne na úhradu nákladov spojených s vybudovaním 
chodníka. 

V zmysle článku  V. ods. 6/  Nájomnej zmluvy č. 17/2020  je Mesto Trenčín 
oprávnené požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % zo sumy 20 000,- 
€ za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa riadneho splnenia povinnosti 
vybudovania chodníka. 

Pri povoľovaní danej stavby, Trenčianske vodárne a kanalizácia, a.s. ako 
dotknutá organizácia vydala súhlasné stanovisko s podmienkou, že inžinierske 
siete v ich správe, nesmú byť pod navrhovanými obrubníkmi. Na základe 
uvedeného a potreby upraviť trasovanie chodníka, investor požiadal Mesto 
Trenčín o predĺženie Nájomnej zmluvy č. 17/2020, resp. uzatvorenie novej 
nájomnej zmluvy. Navrhovaná pôvodná  trasa bola schválená Útvarom mobility 
Mestského úradu v Trenčíne a na základe tohto schválenia bola aj vypracovaná 
projektová dokumentácia. Na spoločnom rokovaní, ktoré sa konalo dňa 
01.02.2022, sa zástupca investora spolu s Ing. Róbertom Hartmannom, vedúcim 
Útvaru mobility Mestského úradu v Trenčíne dohodli na stretnutí priamo v teréne, 
za účelom nového zamerania a vytýčenia chodníka v súlade s podmienkami TVK, 
a.s. Po odsúhlasení nového trasovania chodníka, resp. úpravy pôvodnej trasy, sa 
Ing. Ľubomír Kultan zaväzuje vybudovať stavebný objekt „SO spevnená plocha 
pre peších“ podľa požiadaviek. 

Prenájmom pozemkov si stavebník zabezpečí dostatočne iné práva 
k pozemku v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.  

 
Predseda Výboru mestskej časti JUH Dominik Gabriel otvoril diskusiu, do 

ktorej sa nikto neprihlásil a následne dal hlasovať o predloženom materiáli. 
 
Hlasovanie o predloženom materiáli:
ZA 7 predseda VMČ Gabriel, viceprimátor Žák, poslanec Hošták, 

viceprimátor Forgáč, poslanec Ronec, poslankyňa Machová, 
poslanec Harcek

PROTI 0  
ZDRŽAL SA 0  
Výsledok hlasovania: VMČ JUH predložený materiál schválil

 
3. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia - február 2022 

 1110 občianka p. Muráriková: upozorňuje na zlé riešenie dopravnej situácie 
v lokalite Halašu 14 - 22, kde sa sťažuje na 4 parkovné miesta z cesty pred 
Halašu 5 na cestu pred Halašu 14, ktoré boli vytvorené nedávno a tvoria 
zábranu prístupu RZP a hasičskej technike na Halašu 14 - 22, nakoľko 
súčasný prístup pre tieto vozidlá od Halašu 12 sa jej zdá byť úzky alebo 
vozidlá často blúdia alebo jazdia v proti smere v snahe dostať sa z hornej 
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cesty na dolnú. Zároveň upozorňuje, že ku kontajnerovému stojisku pred 
Halašu 5 nie je popri parkovných miestach žiadny chodník, občianka musí 
chodiť až ku schodisku alebo cez parkovné miesta, ktoré bývajú v zimnom 
období namrznuté a šmykľavé bez zimnej údržby. Po komunikácii v zákrute 
medzi Halašu 12 až 14 jazdia autá rýchlejšie ako povolenou 30 km/hod pričom 
sa v danom úseku nachádza aj priechod pre chodcov. Ďalej sa pýta, či je 
bývalé stojisko pred Halašu 14 parkovným miestom, nakoľko tam často 
parkujú autá, prípadne parkujú aj vo verejnej zeleni. Ďalej upozorňuje na 
poškodenú komunikáciu (výtlk) v danej lokalite. (priložené 3ks foto) 

Odpoveď MHSL: výtlk bude opravený v najbližšom možnom termíne. 
Odpoveď UM: Dopravná situácia nie je zlá iba v lokalite Halašu 14-22, ale na 
celom sídlisku JUH. V minulosti zodpovední ľudia totiž zabudli vybudovať nielen 
dostatok parkovacích miest, ale i chodníky. Naviac bytovky vybudovali tak pri 
sebe, že nové parkovacie miesta v podstate nie je kde stavať. Preto využívame 
každú plochu, kde predpisy umožňujú vyznačenie parkovacích miest. Spomínaná 
prepojka hornej a dolnej vetvy sa stala po dobudovaní dolnej vetvy paralelnou a 
preto sme tu vyznačili parkovanie. Záchranárske ale i hasičské vozidlá po 
novovybudovanej ceste prejdú, napriek Vašim zdaniam sa totiž takéto veci 
preverujú ešte pred výstavbou a vyjadruje sa k nim aj hasičský a záchranný zbor. 
Mesto má snahu zmeniť systém jednosmeriek v tejto oblasti, ale zatiaľ je to 
odmietané samotnými obyvateľmi, pričom hlavným dôvodom je, že poniektorí 
vodiči nevedia cúvať do parkovacích miest. Poslancom bol preto v januári zaslaný 
nový návrh zjednosmernenia. Chodník ku kontajnerom naozaj chýba - a to nielen 
od vybudovania polopodzemných stojísk, ale od výstavby sídliska Juh. Napriek 
tomuto faktu ľudia už 40 rokov smeti vynášajú. Útvar mobility nepovažuje 
vybudovanie tohoto chodníku v súčasnosti za prioritu. Ak ale poslanci rozhodnú 
inak, môžu na túto investíciu vyčleniť finančné prostriedky - chodník je možné 
postaviť na základe ohlásenia drobnej stavby. Žiaľ na veľa miestach vodiči 
prekračujú povolenú rýchlosť - povedal by som, že skoro všade. Samospráve 
zákon, na rozdiel od iných dopravne vyspelejších krajín, neumožňuje merať 
rýchlosť vozidiel. A pritom by to mohol byť pomerne veľký príjem do obecnej kasy 
aj po zaplatení prevádzky. Áno bývalé stojisko pred vchodom Halašu 14 je 
parkovacie miesto, a  je tak aj vyznačené. 
 1111 občianka p. Muráriková: upozorňuje na neporiadok súkromného 

parkovného miesta s parcelným číslom C-KN 2189/154 a 2189/155 v k.ú. 
Trenčín, ktoré si vlastník neudržiava, tvorí sa tam odpad, ktorý sa potom 
"odkladá" pod verejnú zeleň. (priložené 6ks foto) 

Odpoveď  USaŽP: Vlastníka upozorníme na udržiavanie čistoty na pozemku. 
Keďže ide o verejne prístupné miesto a o odpad, ktorý vzniká nafúkaním zo 
stojiska odpadových nádob v susedstve, zabezpečujeme priebežné čistenie 
(prostredníctvom MHSL). 
 1112 občan p. Piffl: žiada opravu schodiska na M. Bela 18. Keď naprší, stojí 

voda na schodoch. Zároveň pripomína, že predmetné schodisko bolo v 
minulom roku opravované. (priložené foto) 

Odpoveď  MHSL: Nerovnosť povrchu na schodisku budeme reklamovať u 
zhotoviteľa. 
 1113 občan p. Piffl: žiada o prerezanie koruny stromov, ktoré bránia 

osvetleniu schodiska na M. Bela 22 a na M. Bela 16 - 18. (priložené foto k M. 
Bela 22) 

Odpoveď MHSL: Správca verejnej zelene po obhliadke určí ďalší postup údržby. 
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 1114 občan p. Piffl: žiada o osvetlenie schodiska na M. Bela 27 pred 
prevádzkou Hôrka (priložené foto) 

Odpoveď MHSL: Osvetlenie schodiska bude zabezpečené orezom zelene okolo 
neďalekého svetelného bodu. 
 1115 občan p. Piffl: žiada o zriadenie priechodu pre chodcov medzi 

schodiskami na M. Bela 18 a M. Bela 25 (priložené foto) 
Odpoveď ÚM: Mesto na základe niekoľkých požiadaviek obyvateľov pripravuje 
priechod v polohe medzi BD M. Bela 14 a 21. Preto ďalší priechod vo vzdialenosti 
cca 50 m zriaďovať nebudeme. Vzdialenosť priechodov má byť väčšia. 
 1116 občan p. Piffl: upozorňuje na kontajnerové stojisko pred križovatkou M. 

Bela 21, ktoré zakrýva chodcov a hlavne deti 
Odpoveď UM: Pokiaľ nechceme zrušiť cca 3 parkovacie miest pred BD Mateja 
Bela 21 (čo nechceme), kontajnery musia zostať tam kde sú. Nemáme v 
súčasnosti pre ne náhradnú polohu. Pripravujeme v tejto polohe polopodzemné 
kontajnery ako aj priechod pre chodcov, ale tieto procesy nevieme urýchliť. 
 1117 občan p. Piffl: žiada o vyhrabanie ihličia pod drevinami od zastávky 

MHD M. Bela smerom ku KC, okolo KC a vedľa bytového domu M. Bela 2460 
Odpoveď  MHSL: Údržba tejto plochy spadá pod celoplošné kosenie zelene v 
meste Trenčín. Na problém s ihličím upozorníme dodávateľa kosenia MČ Juh a 
správca verejnej zelene si výkon pri preberaní prác bude kontrolovať. 
 1118 občan p. Piffl: upozorňuje na uvoľnený odpadkový kôš na psie 

exkrementy vedľa KC Kyjevská (priložené foto) 
Odpoveď  USaŽP: Zberová spoločnosť preverila stav 4 ks  nádob na psie 
exkrementy v blízkosti KC na ul. Kyjevská. Tie, ktoré boli uvoľnené, upevnila, 
takže aktuálne by nádoby mali byť v poriadku. 
 1119 občan p. Piffl: žiada osadenie stĺpika (zábrany), ktorý zabráni vodičom 

parkovať pred hornou časťou schodiska na vyznačenej zebre. Vodiči 
vodorovné DZ ignorujú. (priložené foto) 

Odpoveď ÚM: Stĺpik samozrejme umiestniť môžeme. Jeho umiestnením sa však 
stratí význam tohoto miesta, nakoľko tu zostane medzi stĺpikom a zaparkovanými 
vozidlami asi toľko miesta ako medzi dvoma zaparkovanými vozidlami na 
susedných miestach. 
 1120 občan p. Piffl: veľmi pekne ďakuje za opravu prístupovej cesty pri 

cintoríne, ktorú ocenia hlavne starší občania 
 1121 predseda VMČ JUH. P. Gabriel: "Žiadam o preverenie možnosti a 

súčinnosť pri osadení a montáži 1ks fotopasce naviac a informačnej tabule 
(zakúpených a vyhotovených z iniciatívy a na náklady obyvateľov) k stojisku 
smetných nádob pred vchodom na ulici Šmidkeho 16. Kontaktná osoba 
(+421905296411). Dochádza tam pravidelne k ničeniu súkromného majetku 
(zábradlie na garáži v blízkosti stojiska, o ktoré ľudia opierajú nadrozmerný 
odpad)." 

Odpoveď  MsP: Mestská polícia Trenčín komunikovala túto požiadavku s 
predsedom VMČ Juh p. Gabrielom. O  poškodzovaní súkromného majetku - 
zábradlia, ktoré ohraničuje súkromný majetok bola MsP informovaná zo strany 
vlastníka garáže už v priebehu minulého roku. Na základe opakovaných podnetov 
bola v danej lokalite zvýšená hliadková činnosť, zameraná na dodržiavanie čistoty 
a poriadku. Následne bola na uvedenej ulici umiestnená fotopasca a 
monitorovaný priestor bol označený v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 
- GDPR. Na základe vykonaných opatrení zo strany MsP sa situácia výrazne 
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zlepšila. V prípade, že bude opätovne dochádzať k poškodzovaniu súkromného 
majetku odpadom, je potrebné vec bezodkladne nahlásiť na MsP. 
 1122 občan p. Mendel: žiada o orezanie kroviska za bytovým domom Halašu 

18 - 22 tak, aby bol možný prístup pod konáre na vyčistenie neporiadku a 
búdok pre mačky (priložená situácia a foto) 

Odpoveď MHSL: Orez dreviny zaradí správca verejnej zelene do plánu údržby. 
 1123 občan p. Mendel: žiada o preverenie zákonnej možnosti osadenia 

súkromnej video kamery, ktorá monitoruje verejný priestor pod balkónom 
bytového domu na Halašu 22. V prípade porušenia zákona žiada o 
odstránenie tejto kamery. (priložená situácia a foto) 

Odpoveď  USaŽP, MsP: Obec nie je príslušným orgánom  na kontrolu 
kamerového systému suseda. Podľa zákona o ochrane osobných údajov z 
ustanovenia  § 90 a nasl. vyplýva, že  občan sa môže obrátiť sa na Úrad na 
ochranu osobných údajov s návrhom na začatie konania 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/navrh-na-zacatie-konania-o-
ochrane-osobnych-udajov 
 1124 poslankyňa p. Machová: sa pýta v akom režime funguje vývoz 

vianočných stromčekov, nakoľko sa stal prípad, že na Halašu 9 neboli 
vyvezené viac ako týždeň. 

Odpoveď MHSL: Zber stromčekov sa v MČ Juh realizuje každý týždeň v dňoch 
pondelok a utorok. 
 1125 občan p. Vrana: sa pýta, prečo nie je možnosť pre vydanie rezidentskej 

karty aj občanom s trvalým bydliskom v meste Trenčín, ktorí majú uzatvorenú 
zmluvu na operatívny leasing auta, s ktorým chcú parkovať v mieste svojho 
trvalého bydliska. V iných mestách táto možnosť je. 

Odpoveď  ÚM: Je  to z toho dôvodu, že naša legislatíva nerozlišuje medzi 
operatívnym leasingom a požičaním vozidla. V prípade, že by sme dovolili získať 
rezidentskú kartu pre osoby s operatívnym leasingom, museli by sme to dovoliť aj 
osobám s požičaným vozidlom - a to by sa dalo veľmi jednoducho zneužívať a 
účel regulácie by sa stratil. Hľadáme spolu s právnikmi spôsob, ako umožniť 
získavanie rezidentských kariet osobám so skutočným operatívnym leasingom 
bez toho, aby mali nárok na kartu aj osoby s požičaným vozidlom. 
 

4. Nové požiadavky poslancov a občanov 
 

 1184 občan p. Chromiak: žiada opravu schodov v parku pod Juhom - 
schodisko v časti, ktorá vyúsťuje k Bytovému domu v blízkosti parku 
(48°52'23.7"N 18°02'23.8"E, priložené foto) 

 1185 občan p. Chromiak: upozorňuje na opakujúci sa stav preplnených 
smetných nádob v podchode na Hasičskej ulici, ktorý vyúsťuje na ulicu 
Mládežnícku. (priložené foto) 

 1186 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: žiada o osadenie fotopasce k novému 
stojisku smetných polopodzemných nádob na Ulici Halalovka. Podľa 
obyvateľov tam pravideľne vyváža odpad nejaký subjekt, pravdepodobne 
prevádzka. (priložené foto) 

 1187 občianka p. Smejkalová: zaslala list poslancom VMČ Juh v ktorom 
žiada o inú motiváciu občanov okrem mesačníka Info, aby okrem svojich bytov 
a pivníc, vyšli pohrabať okolie domov v okolí ulice Novomeského. Občianka v 
tejto súvislosti navrhuje: 
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1. „Poprosiť o spoluprácu ZELENÚ HLIADKU, aj iné organizácie,  
Kresťanských dôchodcov a Dôchodcov organizovaných na Juhu. 

2. Požiadať školu na Novomeského ulici, či by nezorganizovala rodičov, aby 
pomohli s jej okolím, aj na Východnej. Za plotmi aj zvonku je neporiadok. 

3. Škôlky by rovnako mohli pozvať rodičov na upratanie okolia a natretie 
plotov 

4. Na dvere domov vylepiť pozvánky. 
5. Zabezpečiť vrecia aj hrable." 

 1188 občianka p. Smejkalová: sa pýta, či by sa nepodarilo znovu po rokoch 
zorganizovať letné kino na trávnikoch školy Novomeského? 

 1189 predseda VMČ Juh p. Gabriel: žiada v súvislosti s požiadavkou p. 
Smejkalovej ohľadom jarného upratovania aj o prípravu a vyhotovenie 
jednoduchého informačného letáku/listu pod hlavičkou mesta Trenčín 
určeného na vchody bytových domov (1ks na každý BD) s prosbou a 
pozvaním k zapojeniu sa do iniciatívy upratať a skrášliť okolie nie len bytových 
domov, ale aj okolie stojísk smetných nádob, okolie škôl a škôlok, parkov či 
iných verejných priestranstiev v súvislosti s plánovaným jarným upratovaním 
na sídlisku Juh. S distribúciou a vyvesením oznamov na vchody BD pomôžu, 
alebo zabezpečia aj členovia VMČ Juh. 

 1190 predseda VMČ Juh p. Gabriel: žiada o orez kríkov v okolí BD 
Halalovka 20, 22 a 24 (priložené foto) 

 1191 občan p. Mendel: žiada v súvislosti s požiadavkou 1122 aj o odpratanie 
búdok pre mačky. 

 1192 občan p. Mendel: sa pýta v súvislosti s požiadavkou 93/2021, kedy 
bude chýbajúce VO doplnené? 

 1193 občan p. Mendel: sa pýta v súvislosti s požiadavkou 1064, či bude a 
kedy bude vyhotovené aj vodorovné dopravné značenie? 

 1194 občan p. Babič: žiada o zabezpečenie prístupu na terasu prevádzky 
Bar AG PLAY, nakoľko sa deti na terasu dostávajú spoza garáží. (priložené 
foto) 

 1195 občan p. Babič: žiada o zvýšenú kontrolu a meranie rýchlostí vozidiel 
na ul. Gen. Svobodu a kontrolu dodržiavania dopravného značenia v lokalite 
otoč autobusov na ulici Gen. Svobodu. 

 1196 predseda VMČ Juh p. Gabriel: žiada o realizáciu účinného 
odvodnenia parkovacích miest na ulici Halalovka (vnútroblok Halalovka a 
detské ihrisko, neďaleko pizzerie Panelák), na ktorom sa pri dažďoch 
zadržiava voda. (priložené foto) 

 
5. Rôzne, diskusia a záver 
 

Predseda VMČ Juh p. Gabriel otvoril bod programu a vyzval prítomných 
o príspevky do tohto bodu programu, do ktorého sa prihlásil občan p. Babič, ktorý 
v súvislosti s dianím vo svete zaslal list s nasledovným obsahom: 

„Prežívame ťažké dni. Sme svedkami nespravodlivej vojenskej agresie, ktorá 
prináša hrozné utrpenie miliónom ľudí. Každá pomoc v akejkoľvek forme je potrebná, 
ba nevyhnutná. Aj morálna podpora ľuďom postihnutým touto agresiou má ohromný 
význam. Ľudia Ukrajiny nemôžu ostať v tejto situácii osamelí. Naviac, ohrozená je i 
naša krajina.  Trenčianska jazzová spoločnosť o.z. ohlásila na 3. marca koncert Jazz 
pre Ukrajinu, ktorého sa ochotne zúčastnili slovenské a trenčianske džezové 
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osobnosti. Dáša Libiaková, Peter Lipa, Jozef Brisuda, Ferko Báleš, Janko Babič 
pozdravili naplnené Mierové námestie. Ku koncertu sa pridali mnohí ďalší umelci a 
trenčianski študenti. Nakoniec sa konal Koncert pre Ukrajinu, ako prvý v rade 
koncertov uskutočnených v krajských mestách. Umelci a preplnené námestie vyslali 
jednoznačný odkaz podpory ukrajinskému ľudu a výzvu na zastavenie nezmyselnej 
vojny.     Dovoľte mi úprimne poďakovať Mestu Trenčín, ktoré poskytlo priestor, 
technické vybavenie a zázemie pre účinkujúcich, team EHMK2026 sa postaral o 
umelecky hodnotnú dramaturgiu a študenti združení redakciou časopisu Veget boli 
príťažlivým oživením. Koncert preukázal jasný postoj umelcov a obyvateľov mesta 
Trenčín k hodnotám a schopnosť pomôcť všade tam, kde sa vyskytne človek v 
ohrození.“ 

Na záver občan p. Babič poďakoval Mestu Trenčín za ústretovosť, spoluprácu a 
poskytnutie techniky na spomenutý koncert. 

 
Na záver predseda VMČ JUH Dominik Gabriel poďakoval prítomným za účasť 

a informoval prítomných, že po dohode s kolegami poslancami zvážia formu 
najbližšieho zasadnutia VMČ Juh z formy Online na formu prezenčnú, ktoré by sa 
mohlo konať už na najbližšom zasadnutí v apríli v priestoroch ZŠ Novomeského. 
 

Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 04. apríla 2022 o 17,30 hod. 
v zmysle pozvánky. 
 
Zapísal: Ing. Peter Ondruš                                    

        
V Trenčíne, 14.03.2022                    Dominik Gabriel                         

                                                                               predseda VMČ JUH 
 


