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Zápisnica z riadneho zasadnutia Výboru mestskej časti 
JUH konaného dňa 02.05.2022 v zasadacej miestnosti 

(spojovacej chodby) ZŠ Novomeského 

Prítomní poslanci:  Hostia: 
Dominik Gabriel Igor Zajaček 

RNDr. Svorad Harcek, PhD.  

MBA Peter Hošták, PhD.  

Patrik Žák, B.S.B.A.  

Bc. Mária Machová  
 

Neprítomní poslanci:  Prítomný garant VMČ Juh: 

Mgr. Ján Forgáč Ing. Peter Ondruš 

Lukáš Ronec  

 
Program VMČ Juh 

 
1. Otvorenie 
2. Vyjadrenie k žiadosti stavebníka MONOLIT SLOVAKIA, s.r.o. o pomenovanie 

ulice po vybudovaní komunikácie a bytových domov – predložený materiál Útvaru 
právneho. 

3. Aktuálna informácia o stave investičných akcií v roku 2022 – predkladateľ 
materiálu, vedúci Útvaru investícií  - Ján Korienek 

4. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
5. Nové požiadavky poslancov a občanov 
6. Rôzne, diskusia a záver 
 

1. Otvorenie 
Na úvod predseda Výboru mestskej časti JUH Dominik Gabriel privítal 

všetkých prítomných, ospravedlnil z neúčasti viceprimátora Forgáča a poslanca 
Ronca, otvoril zasadnutie výboru, informoval o programe, skonštatoval, že výbor je 
uznášania schopný a dal hlasovať o programe. 
 

Hlasovanie o programe: 

ZA 5 predseda VMČ Gabriel, poslanec Hošták, viceprimátor Žák, 
poslankyňa Machová, poslanec Harcek,  

PROTI 0  
ZDRŽAL SA 0  

Výsledok hlasovania: Program bol schválený 

 
2. Vyjadrenie k žiadosti stavebníka MONOLIT SLOVAKIA, s.r.o. o 

pomenovanie ulice po vybudovaní komunikácie a bytových 
domov – predložený materiál Útvaru právneho. 



2 
 

Materiál predložil predseda VMČ Juh Dominik Gabriel, ktorý povedal, že 
materiál sa týka žiadosti stavebníka MONOLIT SLOVAKIA, s.r.o. o pomenovanie 
ulice po vybudovaní komunikácie a bytových domov vo VMČ JUH. Výstavbou 
nevzniká nová ulica, ale ide o pokračovanie už existujúcej ulice a preto stavebník 
navrhuje pomenovať aj túto časť ulice názvom „Halalovka“. 

Predseda VMČ JUH Dominik Gabriel otvoril diskusiu, do ktorej sa nikto 
neprihlásil a následne dal hlasovať o predloženom materiáli. 
 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 

ZA 5 predseda VMČ Gabriel, poslanec Hošták, viceprimátor Žák, 
poslankyňa Machová, poslanec Harcek 

PROTI 0  
ZDRŽAL SA 0  

Výsledok hlasovania: VMČ JUH predložený materiál schválil 

 
Predseda VMČ JUH Dominik Gabriel poďakoval prítomným za hlasovanie 

a prešiel na ďalší bod programu. 
 

3. Aktuálna informácia o stave investičných akcií v roku 2022 – 
predkladateľ materiálu, vedúci Útvaru investícií  - Ján Korienek 
Materiál predložil vedúci Útvaru investícií Ján Korienek, ktorý prítomným podal 

informáciu o nasledovných investičných akciách v Mestskej časti JUH: 
 

Kapitálové výdavky v roku 2022 - schválený rozpočet 

716 Projektová dokumentácia   

717 Realizácia   

717 Urnové miesta Juh v pláne VO 

716 Nový cintorín v pláne VO 

717 Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Juh hotové 

716 Cyklotrasa Juh-centrum - III.Etapa (cintorín - kruhový objazd pod Juhom) v procese 

717 Hlavný chodník nad Južankou k ZŠ Novomeského hotové 

717 Chodník pod Kebabizňou - prepojenie jednosmerka M.Bela - Kyjevská v pláne VO 

717 Chodník pri SLSP od schodov medzi stromami v pláne VO 

716 Chodník a MK Lavičkova v pláne VO 

717 Chodník situácia Šmidkého - smer Južanka hotové 

717 Chodník vnútroblok Halalovka - Východná v pláne VO 

717 Chodník Východná 3.etapa pod kostolom v pláne VO 

717 MK M.Bela - 2 jazdné pruhy v pláne VO 

717 MK prepojenie Východná - M.Bela v pláne VO 

717 MK Západná od OC Južanka k MK Saratovská hotové 

716 Nový priechod pre chodcov M.Bela treba doriešiť VO 

717 Obnova podchodu v parku pod Juhom (mestský zásah) v pláne VO 

717 Parkovacie miesta Halalovka odovzdaná stavba 

717 Parkovisko Šmidkeho 1 odovzdaná stavba 

717 Predsadenie priechodov pre chodcov na Ul.Gen.Svobodu odovzdaná stavba 
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717 Rekonštrukcia chodníkov a schodov na sídlisku Juh v pláne VO 

717 Schody, chodníky a obrubníky Juh hotové 

717 Statická doprava Horný Juh v pláne VO 

717 Ul.M.Bela 37- 41 nový chodník a komunikácia hotové 

717 Rekonštrukcia povrchov chodníkov a schody v materských školách na Juhu v pláne VO 

717 MŠ Halašu - Rekonštrukcia budovy škôlky pred odovzdaním 

717 ZŠ Novomeského - Sociálne zariadenia, pavilón A+D v pláne VO 

717 ZŠ Východná - Okná v pláne VO 

717 ZŠ Východná - Rekonštrukcia schodov v areáli školy v pláne VO 

717 CVČ Trenčín - Rekonštrukcia okien v pláne VO 

716 Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská v pláne VO 

716 Revitalizácia vnútrobloku Západná v procese 

717 Detské ihriská Šmidkého, Západná - renovácia povrchov v procese 

717 Rekonštrukcia oplotenia a osieťovanie ihriska SLSP v pláne VO 

717 Rekonštrukcia gumenného povrchu ihriska Žihadielko v parku pod Juhom v pláne VO 

717 Výmena okien v Kultúrnom centre Juh v pláne VO 

717 Nové stojisko polopodzemných kontajnerov Západná 16 v pláne VO 

716 Obnova podchodu v parku pod Juhom (mestský zásah) v pláne VO 

716 PD Lávka pre peších cez lavičkový potok v pláne VO 

716 Riešenie dopravy križovatka pod Juhom v pláne VO 

716 Projektová dokumentácia   

717 Realizácia   

 
Predseda VMČ JUH Dominik Gabriel poďakoval za informáciu a prešiel na ďalší 

bod programu. 

 
4. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia - apríl 2022 

• 1225 občan p. Babič: "Na základe požiadavky občanov žiadam o osadenie 
koša na psie exkrementy v lokalite Halalovka 38-40 priestranstvo za domom 
pri garážach." (priložené foto) 

Odpoveď ÚSaŽP: Za domom pri garážach nádobu na psie exkrementy nie je 
možné umiesniť, pretože komunikácia nie je vo vlastníctve mesta. Tiež sa 
neosvedčilo osádzať nádoby do vnútrobloku, do svahu, na ktorý sú orientované 
okná obytných miestností. Psie exkrementy je možné ukladať do nádob na 
komunálny odpad. Na ulici Halalovka 38-48 sa nachádza 12 ks 1100 l nádob na 
komunálny odpad. 

• 1226 predseda VMČ Juh p. Gabriel: "Žiadam o stanovisko k osadeniu 
malého reklamného pútača patriaceho k novému podniku na Juhu "DUPLEX 
beer pub & restaurant" umiestneného na zeleni pri hlavnej ceste Gen. 
Svobodu. Je tento reklamný stojan umiestnený na základe povolenia záberu 
verejného priestranstva, resp. na základe iného vzťahu?" (priložené foto) 

Odpoveď ÚMM: Útvar majetku mesta neeviduje žiadny zmluvný vzťah 
uzatvorený za účelom osadenia predmetného reklamného pútača. 
Odpoveď ÚM: Útvar mobility takéto reklamné zariadenia nepovoľuje už asi 5 
rokov s výnimkou plôch oficiálne povolených terás. Zariadenia tvoria vizuálny 
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smog a zväčša aj prekážku chodcom či zabraňujú rozhľadu vodičom. Zariadenie 
povolené nie je. 
Odpoveď ÚSaŽP: Útvary mesta povolenie na umiestnenie  uvedenej reklamy 
nevydali. Majitelia prevádzok budú vyzvaní, aby reklamu z pozemku mesta 
odstránili. 

• 1227 občan p. Vrana prostredníctvom viceprimátora p. Forgáča: žiada 
zvážiť stanovisko a odpoveď UM na jeho požiadavku  v súvislosti s 
akceptáciou zmluvy na operatívny lízing pri vydávaní Rezidentskej parkovacej 
karty. Ako príklad, že v iných mestách to dokážu akceptovať uvádza VZN 
Mesta Bratislava kde sa vyslovene v §10 odstavec 5 hovorí, že Rezidentskú 
parkovaciu kartu vydá prevádzkovateľ žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky 
užívania motorového vozidla na základe lízingovej zmluvy alebo operatívneho 
leasingu. Zaslanú odpoveď od UM v podobe stanoviska tak neakceptuje. 

Odpoveď ÚM: Pán Vrana odpoveď, ktorá vyplýva priamo zo Všeobecno-
záväzného nariadenia mesta - teda mestského zákona akceptovať musí. 
Neakceptácia zákona v právnom štáte možná nie je, nakoľko vedie k anarchii. 
Útvar mobility spolu s útvarom právnym hľadá spôsob, ako zákonne umožniť 
akceptáciu zmlúv operatívneho lízingu bez toho, aby "otvoril bránu" pre 
podvodníkov. Do konca leta by mal byť mestskému zastupiteľstvu predložený 
taký návrh zmeny VZN o parkovaní, ktorý by za určitých podmienok umožnil 
akceptáciu zmluvy na operatívny leasing. 

• 1228 poslankyňa p. Machová: žiada o orez kríkov pod kovovým schodiskom 
kultúrneho strediska na Juhu (pravá strana budovy). (priložené foto) 

Odpoveď MHSL: Po obhliadke pri KC bude vykonané odstránenie krídlatky 
japonskej – nakoľko sa jedná o inváznu drevinu. Ostatné kry sú dostatočné 
orezané. Kry sú v dostatočnej vzdialenosti od budovy a schodiska a tiež 
nezasahujú do chodníka. Kry vo VZ sú útočiskom pre drobné živočíchy a vtáky. Z 
týchto dôvodov ich v momentálnom stave nie je nutné viac orezávať. 

• 1229 predseda VMČ Juh p. Gabriel: "Žiadam o stanovisko k osadeniu 
malého reklamného pútača patriaceho k podniku (kaviareň) na Juhu, na ulici 
Saratovská, v novom BD "Geminim" vedľa ZŠ umiestneného na zeleni resp. 
chodníku. Je tento reklamný stojan umiestnený na základe povolenia záberu 
verejného priestranstva, resp. na základe iného vzťahu?" (priložené foto) 

Odpoveď ÚMM: Útvar majetku mesta neeviduje žiadny zmluvný vzťah 
uzatvorený za účelom predmetného reklamného pútača. 
Odpoveď ÚM: Útvar mobility takéto reklamné zariadenia nepopvoľuje už asi 5 
rokov s výnimkou plôch oficiálne povolených terás. Zariadenia tvoria vizuálny 
smog a zväčša aj prekážku chodcom či zabraňujú rozhľadu vodičom. Zariadenie 
povolené nie je. 
Odpoveď ÚSaŽP: Útvary mesta povolenie na umiestnenie  uvedenej reklamy 
nevydali. Majitelia prevádzok budú vyzvaní, aby reklamu z pozemku mesta 
odstránili. " 

• 1230 občan p. Babič: žiada uviesť informáciu o úprave terénu na zázemí 
ulice Halalovka 24-32 a o prípadných podobných zmenách a úpravách 
informovať obyvateľov 

Odpoveď ÚÚP: Z požiadavky pána Babiča nie je celkom zrejmé, o akú úpravu 
terénu v tejto lokalite ide. Jediné čo sa v tejto lokalite pripravuje je, že spoločnosť 
Výroba tepla bude v blízkej dobe kvôli prepojeniu teplovodu Liptovská – 
Východná za BD Halalovka č. 24-32 (ďalej od domu, viac k päte svahu) 
presádzať 7 ks javorov, ktoré teraz rastú na Ul. Východná pri parkovisku. 
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• 1231 občan p. Luciak: žiada v súvislosti s 2. návrhom dopravného riešenia 
ulíc Halašu, Šmidkeho a Novomeského, o osadenie „pásu“ na ulici Halašu 2-
12 tak aby tam spĺňal funkciu spomalenia rýchlosti nakoľko v lokalite 
dochádza k nebezpečným situáciám pri garážovaní áut 

Odpoveď ÚM: Všetky predložené návrhy k úprave dopravy na hornom juhu útvar 
mobility musí odkomunikovať s dopravným inšpektorátom a následne po 
zapracovaní pripomienok vypracovať nový návrh, ktorý bude predložený opäť na 
VMČ. 

• 1232 občan p. Luciak: žiada v súvislosti s 2. návrhom dopravného riešenia 
ulíc Halašu, Šmidkeho a Novomeského, o prehodnotenie riešenia z 
jednosmerného prejazdu na obojstranný prejazd na ulici Halašu 1-9 prípadne 
1-5 a 2-10 

Odpoveď ÚM: Všetky predložené návrhy k úprave dopravy na hornom juhu útvar 
mobility musí odkomunikovať s dopravným inšpektorátom a následne po 
zapracovaní pripomienok vypracovať nový návrh, ktorý bude predložený opäť na 
VMČ. 

• 1233 občan p. Ondruš: žiada v súvislosti s 2. návrhom dopravného riešenia 
ulíc Halašu, Šmidkeho a Novomeského, o prehodnotenie riešenia 
jednosmernej ulice Novomeského 1-9 na opačný smer tak aby sa dalo z ulice 
Halašu vychádzať dvoma smermi, smerom na Novomeského a smerom na 
Šmidkeho. (priložený situačný návrh riešenia) 

Odpoveď ÚM: Návrh si ÚM prejde priamo s p. Ondrušom. Taktiež si musí všetky 
predložené návrhy z VMČ odkomunikovať s dopravným inšpektorátom a 
následne po zapracovaní pripomienok vypracovať nový návrh, ktorý bude 
predložený opäť na VMČ 

• 1234 občan p. Ondruš: žiada v súvislosti s 2. návrhom dopravného riešenia 
ulíc Halašu, Šmidkeho a Novomeského, o prehodnotenie riešenia navrhovanej 
jednosmernej ulice Halašu 22 -2 na súčasný opačný smer. (priložený situačný 
návrh riešenia) 

Odpoveď ÚM: Návrh si ÚM prejde priamo s p. Ondrušom. Taktiež si musí všetky 
predložené návrhy z VMČ odkomunikovať s dopravným inšpektorátom a 
následne po zapracovaní pripomienok vypracovať nový návrh, ktorý bude 
predložený opäť na VMČ. 

• 1235 občan p. Ondruš: žiada v súvislosti s 2. návrhom dopravného riešenia 
ulíc Halašu, Šmidkeho a Novomeského, o prehodnotenie riešenia navrhovanej 
jednosmernej ulice Šmidkeho 14-20 na súčasný opačný smer. (priložený 
situačný návrh riešenia) 

Odpoveď ÚM: Návrh si ÚM prejde priamo s p. Ondrušom. Taktiež si musí všetky 
predložené návrhy z VMČ odkomunikovať s dopravným inšpektorátom a 
následne po zapracovaní pripomienok vypracovať nový návrh, ktorý bude 
predložený opäť na VMČ. 

• 1236 občan p. Jančovič: žiada na výjazde v smere od ulice Gen. Svobodu 
11 na hlavnú ulicu Gen. Svobodu pred križujúcim chodníkom o osadenie 
retardéra 

Odpoveď ÚM: Túto požiadavku odkomunikujeme s dopravným inšpektorátom 

• 1237 občan p. Jančovič: žiada o riešenie dopravnej situácie pri prejazdoch 
na ulici Halovka 11-39 (trasa pri garážach) tak aby vodiči prejazdy nemohli 
aplikovať za účelom prejazdu ale len za účelom parkovania alebo príjazdu 
nakoľko dopravné značka Zákaz prejazdu bola zrušená. 
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Odpoveď ÚM: Tak ako bolo povedané priamo na VMČ, značka "prejazd 
zakázaný" bola vyhláškou 30/2020 zrušená z dôvodu obtiažnosti jej kontroly. Z 
dôvodu absencie chodníkov na ulici Halalovka bola celá oblasť značkami 
označená ako "obytná zóna". V zmysle vyhlášky 30/2020 tu platí dopravný režim, 
kde chodci smú používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje § 
52. Hry detí na ceste sú dovolené. Vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km h-
1. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie 
ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. Státie motorových 
vozidiel je zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak.  Chodci sú 
povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v priestore 
cesty... Dopravným značením sa už viac urobiť nedá. Na týchto cestách je pre 
obmedzenie prejazdu možné osadiť spomaľovače, čo však priamo pod oknami 
bytov nie je vhodné riešenie (hluk, prach, vibrácie). Mesto nevie v súčasnosti 
zamedziť prejazdu vozidiel bez rozsiahlych stavebných úprav. 

• 1238 občan p. Mendel: žiada v súvislosti s 2. návrhom dopravného riešenia 
ulíc Halašu, Šmidkeho a Novomeského o prehodnotenie riešenia uzavretia 
účelovej komunikácie pred garážami na Šmidkeho tak aby bol možný výjazd z 
tejto ulice na križovatku pred prevádzkou Brooklyn. Ako dôvod uvádza 
zneužívanie parkovania vo večerných hodinách, pričom jeho návrh by 
pomohol tento problém odstrániť. 

Odpoveď ÚM: Na podnet bolo odpovedané priamo na VMČ: Cesta sa uzavrela 
na základe požiadavky VMČ z dôvodu strmého sklonu. Výbor mestskej časti 
svoje rozhodnutie o uzavretí na zasadaní potvrdil a nezmenil. 

• 1239 občan p. Opát: žiada o citlivú údržbu pri orezoch krovín tak aby sa 
dbalo aj na hniezdenie vtákov v jarnom období, pričom na ulici Gen. Svobodu 
11 v minulom období sa vykonala takáto drastická údržba a hniezda sa 
poškodili. Žiada aby sa takáto údržba robila v období jesennom, nie v jarnom. 

Odpoveď MHSL: Rez krov je vykonávaný záhradníkmi s niekoľkoročnou praxou. 
Pri prácach sa prihliada na jednotlivé druhy drevín a vhodný termín na ich orez. 
Kry, ktoré nie je nutné zmladiť a nezasahujú do priľahlých budov alebo 
komunikácií sa ponechávajú bez orezu. Počas celého roka sa režú kry 
zasahujúce do miestnych komunikácií a chodníkov kvôli udržaniu bezpečnosti. 
Na lokalite Gen. Svobodu 11 momentálne nemáme v jarnom období naplánovaný 
žiadny orez.   

• 1240 občan p. Mendel: žiada o opakové odstránenie búdky pre mačky v 
lokalite Halašu18-22. Orez krovia sa síce vykonal ale búdka zostala stále na 
svojom mieste pripútaná reťazov aj keď odpoveď od MHSL na jeho 
požiadavku bola, že búdku odstránili. (požiadavka 1122) 

Odpoveď ÚIS: Lokalita bude obhliadnutá a búdka bude odstránená. 

• 1241 občan p. Mendel: sa pýta na termín osadenia svetelného bodu na ulici 
Gen. Svobodu a zároveň sa pýta, prečo nebol doteraz osadený. Posledný 
termín v odpovedi bol marec 2022 (požiadavka 93/2021 a 1192) 

Odpoveď MHSL: Termín montáže stĺpu sme museli posunúť kvôli nepriaznivému 
počasiu  pre stavebnú časť ( betónovanie základu). Pre 8 metrov vysoký stĺp musí 
betón vyzrieť, aby odolal vystavenému. tlaku 

• 1242 občan p. Mendel: upozorňuje na zrejme prasknuté potrubie na ulici 
Gen. Svobodu 11 pred vchodom pod kríkmi. Vyviera tam voda. 

Odpoveď ÚSaŽP: Požiadali sme prevádzkovateľa verejného vodovodu, aby 
preverili podnet občana.   
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• 1243 občan p. Mendel: žiada o dôkladné hĺbkové prečistenie kanalizačných 
vpustí, nakoľko pri jarnom upratovaní sa občania na ulici Šmidkeho stretli s 
prípadmi hlbokého zanesenia vpustí 

Odpoveď MHSL: Aktuálne prebieha čistenie vpustí a žľabov  v celom meste. 

• 1244 občan p. Mendel: upozorňuje na poškodený úchyt alebo natočenie 
kamery pri merači rýchlosti na ulici Gen. Svobodu pri kostole Sv. Rodiny 

Odpoveď MHSL: Zariadenie bolo skontrolované, je plne funkčné. 

• 1245 občan p. Mendel: žiada v prípade ukončenia stavebných prác o úpravu 
terénu a zelene pri novovybudovanom prechode pre chodcov v lokalite 
Šmidkeho smerom k Južanke 

Odpoveď MHSL: Práce na tomto prechode realizuje s dodávateľom útvar 
investícií, ktorý nemá doposiaľ dielo prevzaté. 

 

5. Nové požiadavky poslancov a občanov 
• 1310 p. Smejkalová: Bude sa rekonštruovať zanedbaná zastávka na 

Hasičskej ulici smerom na stanicu? 

• 1311 p. Smejkalová: Nedali by sa sem-tam skontrolovať zástavky aj tie 
poupratovať? Viď pri najstaršej Bille. 

• 1312 p. Smejkalová: Ak sa objednáva strihanie kríkov, bolo by vhodné 
objednať k tomu aj riadne vyhrabanie. 

• 1313 občianka p. Krovinová: Obyvatelia Šmidkeho 8 žiadajú o osedenie 
lavičky v blízkosti BD. Pre upresnenie miesta osadenia lavičky, prosím, 
kontaktovať pani Krovinovú 0940 146 718. 

• 1314 občianka p. Kuciaková: žiada o zaradenie opravy schodiska resp. 
schodov vedúcich ku zadnému vchodu do bytového domu Šmidkeho 2654/16 
do plánu opráv VMČ Juh. Schody sú v pôvodnom, značne poškodenom stave 
(priložené foto). Za susedov a vlastníkov bytov vopred ďakujem. 

• 1315 občan p. Mendel: žiada v súvislosti s požiadavkou 1242 a následnou 
opravou prasknutého vodovodu aby ÚSaŽP vyzval prevádzkovateľa opráv o 
úpravu prostredia do pôvodného stavu. Taktiež žiada o podobnú úpravu aj v 
lokalite z predchádzajúcej opravy vykonanej v minulom roku z opačnej strany 
bytového domu. 

• 1316 občan p. Mendel: žiada upratať stavebný odpad a nadrozmerný odpad 
v lokalite parcely CKN 2264/5 k.ú. Trenčín, z požiadavky 92/2021, ktorý sa 
vyskytol po odprataní nahromadenej skládky odpadu z kosenia 

• 1317 občan p. Mendel: sa pýta na most cez Lavičkový potok, ktorý bol v 
ostatnom čase uzatvorený a následne sa tam vybudoval drevený, zrejme 
dočasný most, či sa tam plánuje vybudovať nový most, trvalého charakteru. 

• 1318 občan p. Mendel: sa pýta, či mesto neplánuje prevádzkovať informačný 
systém mestského cintorína a hrobových miest. 

• 1319 občan p. Mendel: sa pýta na úpravu cestnej zábrany na chodníku 
(stĺpik) Šmidkeho 9, ktorá bola odstránená z dôvodu výstavby na Halašu. 
Žiada o vrátenie stĺpika do pôvodného stavu. 

• 1320 občan p. Mendel: sa pýta ohľadom opravy asfaltového povrchu na 
Šmidkeho 1, že čo majú spraviť obyvatelia bytového domu Šmidkeho 3 aby sa 
aj im vymenil poškodený povrch, ktorý je v oveľa horšom stave. 

• 1321 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: sa pýta správcu komunikácií v 
súvislosti s odpratávaním vraku na Halalovka, prečo odpratanie vraku trvá tak 
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dlho, pričom všetky zákonné lehoty výziev už sú údajne ukončené a treba vrak 
len odpratať. 

• 1322 občan p. Ondruš: sa pýta, kedy budú v lokalite Lesopark Brezina 
označené chodníky, ktoré sú vyhradené pre chodcov a ktoré pre cyklistov. 
Situácia na Brezine začína byť neprehľadná a nebezpečná nakoľko cyklisti 
jazdia v neprimeraných rýchlostiach a všade. 

• 1323 občan p. Mendel: sa pýta na miesto, ktoré vzniklo po stojisku. Je toto 
miesto určené na parkovanie? (lokalita vedľa parciel CKN 2180/139 a 
2180/142, k.ú. Trenčín) 

• 1324 občan p. Mendel: upozorňuje na dopravné značenie vyhradeného 
parkovného miesta bez bližšej  špecifikácie. Žiada o umiestnenie dodatkovej 
tabule alebo odstránenie značenia. 

 

6. Rôzne, diskusia a záver 
 

Predseda VMČ Juh Dominik Gabriel otvoril bod programu a vyzval prítomných 
o diskusiu a príspevky k bodu programu. Do diskusie sa nikto neprihlásil a ani nikto 
nevystúpil s príspevkami a tak predseda VMČ JUH Dominik Gabriel uzavrel bod 
programu. 

 
Na záver predseda VMČ JUH Dominik Gabriel poďakoval prítomným za účasť.  

 
Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 06. júna 2022 o 17,30 hod. 

v zmysle pozvánky. 
 
 
Zapísal: Ing. Peter Ondruš                                    

        
V Trenčíne, 06.05.2022               
  

       Dominik Gabriel                         
                                                                               predseda VMČ JUH 

 


