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Zápisnica z riadneho zasadnutia Výboru mestskej časti 
JUH konaného dňa 03.10.2022 v zasadacej miestnosti 

(spojovacej chodby) ZŠ Novomeského 

 

Prítomní poslanci:  Hostia:

Dominik Gabriel Ing. Róbert Hartmann 

RNDr. Svorad Harcek, PhD. p. Muráriková 

Patrik Žák, B.S.B.A. p. Vetráková

Bc. Mária Machová  
 

Neprítomní poslanci:  Prítomný garant VMČ Juh: 

Lukáš Ronec Ing. Peter Ondruš 

Mgr. Ján Forgáč  

MBA Peter Hošták, PhD.  

 
Program VMČ Juh 

 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie nového návrhu zmien dopravného režimu na hornom Juhu (ulíc 

Halašu, Šmidkeho, Novomeského) na základe zapracovania pripomienok z 
riadneho zasadnutia VMČ JUH zo dňa 04.04.2022 – predkladateľ materiálu, 
vedúci Útvaru mobility  - Ing. Róbert Hartmann 

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, privítal všetkých prítomných, ospravedlnil z neúčasti 
viceprimátora Forgáča, poslancov Ronca a Hoštáka,  otvoril zasadnutie výboru, 
informoval o programe, skonštatoval, že výbor je uznášania schopný a dal hlasovať 
o programe. 
 
Hlasovanie o programe: 
ZA 4 predseda VMČ Gabriel, poslankyňa Machová, viceprimátor 

Žák, poslanec Harcek
PROTI 0  
ZDRŽAL SA 0  
Výsledok hlasovania: Program bol schválený
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2. Prerokovanie nového návrhu zmien dopravného režimu na 
hornom Juhu (ulíc Halašu, Šmidkeho, Novomeského) na základe 
zapracovania pripomienok z riadneho zasadnutia VMČ JUH zo 
dňa 04.04.2022 – predkladateľ materiálu, vedúci Útvaru mobility  - 
Ing. Róbert Hartmann 

Materiál predložil vedúci Útvaru mobility Ing. Róbert Hartmann, ktorý 
pripomenul, že na základe pripomienok občanov k návrhu č. 2 vyplynulo upraviť 
navrhované riešenie jednosmernej ulice Halašu BD 1-9 a ulice Novomeského BD 1-9 
na obojsmerné riešenie oboch ulíc. Zvyšok zostal taký aký bol. Návrh musel 
zachovať čo najväčší počet jestvujúcich parkovacích miest. V predkladanom návrhu 
č. 3 sú tieto požiadavky čiastočne akceptované a predmetný návrh aj odsúhlasený 
Okresným dopravným inšpektorátom v Trenčíne. Obojsmernosť ulice Jána Halašu 
v prípade zúžených jazdných pruhov z dôvodu parkovacích miest bude riešená 
prednosťou v jazde v prípade úseku pri BD 9 smerom von aby sa nehromadili autá 
vo vnútri a v prípade vjazdu z ulice Saratovská na ulicu Jána Halašu a na tej istej 
ulici pri BD 1 smerom dnu z dôvodu aby sa nehromadili autá na vstupe. 
Obojsmernosť ulice Novomeského pri BD 9 a križovatkou pri prevádzke Brooklyn je 
z dôvodu zúženej časti vozovky žiaľ zatiaľ nepovolená a bude potrebné do budúcna 
komunikáciu rozšíriť. Do samotnej prevádzky nového riešenia ešte budú 
v budúcnosti vplývať projekty parkovacích miest na ulici Novomeského pri BD 9 
a Materskej školy ako aj priechod pre chodcov v tejto časti. Samotné 
sprevádzkovanie riešenia odhaduje na jar roku 2023. 

Predseda VMČ JUH Dominik Gabriel otvoril diskusiu, do ktorej sa prihlásila 
občianka p. Muráriková, ktorá žiadala zapracovať do návrhu zrušenie parkovacích 
miest na vstupe z ulice Saratovská do ulice Jána Halašu, nakoľko sa domnieva, že 
súčasné riešenie s právom prednosti v jazde z ulice Saratovská sa nedodržiava 
a situácia je pre týchto vodičov nebezpečná. Na danú požiadavku reagoval p. 
Hartmann, že predmetné parkovacie miesta tam boli zriadené len na základe 
predchádzajúcej zvyklosti parkovania na danom mieste a že nie je stotožnený taktiež 
s týmto riešením. V prípade schválenia a vybudovania nových parkovacích miest 
v danej lokalite bude určite navrhovať zrušenie týchto parkovacích miest. 

Do diskusie sa prihlásila aj poslankyňa p. Machová, ktorá upozornila aj na 
nebezpečnú situáciu prechádzania školopovinných detí nad križovatkou pri 
prevádzke Brooklyn a taktiež pri polopodzemných kontajneroch pri spomaľovači (BD 
5) kde žiada označenie prechádzania. P. Hartmann ju ubezpečil, že lokalita pri 
Brooklyn-e je v riešení projektu parkovacích miest spolu s možnosťou priechodu pre 
chodcov (predchádzajúca požiadavka poslancov VMČ Juh) a obe lokality budú 
označené vhodným dopravným značením.  

Predseda VMČ Juh Dominik Gabriel, poďakoval všetkým zúčastneným za 
diskusné príspevky, skonštatoval, že až samotné sprevádzkovanie riešenia prinesie 
odpovede o správnosti nového návrhu a dal hlasovať o predloženom materiály. 

 
Hlasovanie o predloženom materiáli:
ZA 4 predseda VMČ Gabriel, poslankyňa Machová, viceprimátor 

Žák, poslanec Harcek
PROTI 0  
ZDRŽAL SA 0  
Výsledok hlasovania: VMČ JUH predložený materiál schválil
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Predseda VMČ JUH Dominik Gabriel ukončil bod programu a prešiel na ďalší 

bod programu. 
 

3. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia - september 
2022 
 1529 občan p. Babič: upozorňuje na novo vysadené stromy na ulici 

Halalovka v zádomí budov 12-32. Žiada o ich zálievku, nakoľko od ich 
výsadby pozoruje, že sú vyschnuté. (priložené foto) 

Odpoveď ÚSaŽP: "Javory poľné cv. (Acer campestre „Elsrijk“) boli v jarnom 
období presadené na nové miesto a to z dôvodu budovania nových vetiev 
plynovodu – „Stavba plynovodu DN 300, sídlisko JUH, Trenčín“. Keďže sa 
presadba realizovala tento rok, dreviny na takýto zásah môžu zareagovať skorším 
opadom lístia, pre lepšie zabezpečenie tvorby koreňov a regeneráciu. Z tohto 
dôvodu bude zdravotný stav drevín hodnotený v jarnom období po prebudení 
púčikov. Zálievka stromov je realizovaná podľa potreby a počasia zamestnancami 
MHSL, m.r.o. V prípade odumretia jednotlivých jedincov bude  investor stavby 
vyzvaný na nápravu vzniknutého stavu.“ 
 1530 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Prosím o vyjadrenie k možnosti 

osadenia odpadkových košov v blízkosti nového parku medzi Východnou 
ulicou a Lavičkovým potokom, alebo priamo v priestoroch parku." 

Odpoveď ÚSaŽP: Cieľom projektu revitalizácie verejnej plochy na ul. Východná 
o výmere cca 21 900 m² bola jej komplexná regenerácia s uplatnením 
ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Samotné práce zahŕňali okrem 
vyčistenia plochy, najmä odborné ošetrenie jestvujúcich vzrastlých stromov, 
výsadbu nových drevín – ovocných stromov a krov a stromov zo strany od 
parkoviska, plniacich funkciu izolačnej bariéry a vetrolamu. Nakoľko zámerom 
bolo vytvorenie poloprírodného prostredia s minimalizáciou stavebných zásahov, 
projekt ani na samotnom začiatku, teda pri spracovaní zadania, neuvažoval s 
osádzaním akéhokoľvek mobiliáru v revitalizovanom území. Preto aj samotné 
„lavičky“, ktoré sa na ploche nachádzajú sú „vyrobené“ z kmeňov stromov, ktoré 
boli odstránené vo verejnej zeleni na základe právoplatných rozhodnutí na výrub. 
Rovnako tak prírodný chodník z mlatu sa realizoval bez budovania spevneného 
okraju (bez obrubníkov).  V poraste bola ponechaná časť biomasy vo forme kôp, 
ktoré majú slúžiť ako úkryt pre drobné živočíchy, taktiež budú na stromy osadené 
búdky pre vtáky.  Zároveň mesto v rámci realizácie náhradnej výsadby bude 
postupne v tomto území vysádzať ďalšie geograficky pôvodné druhy drevín (napr. 
vŕby, topole, jelše,...), aby sa zabezpečila funkčná kontinuita porastu. Na ul. 
Východná je umiestnených množstvo stojísk s komunálnymi nádobami ako aj 
menšie uličné nádoby. Nádoby nie je vhodné umiestňovať všade. Treba si odpad 
vziať so sebou a vyhodiť ho na druhej strane do nádob. 
 1531 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Opakovane žiadam o zrealizovanie 

účinného odvodnenia parkovacieho státia vo vnútrobloku ulice Halalovka 
(48°52'25.4"N 18°02'52.2"E)." (priložené foto) 

Odpoveď MHSL: "Realizácia odvodnenia parkoviska bola zaradená v zozname 
objektov stavebnej údržby pre tento rok 2023.Nakoľko nám zmluvný partneri v 
tomto roku vypovedali zmluvy , došlo k novému verejnému obstarávaniu 
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dodávateľa, pričom sa ceny zdvojnásobili a boli sme nútený redukovať rozsah 
stavebnej údržby podľa rozpočtu na rok 2022. Uvedené parkovisko musíme 
presunúť do zoznamu objektov SÚ pre rok 2023." 
 1532 občan p. Bierovský (+421 901 918614, Lavičková 2925/12): žiada v 

zastúpení obyvateľov o realizáciu položenia asfaltového povrchu na 
predpripravený betónový podklad chodníka - pešie prepojenie vedúce od 
vchodu Lavičková 12 (bývalé fitness) po dom Sociálnych služieb na 
Lavičkovej ulici. Chodník bol zabetónovaný asi v roku 1996 a začína sa už 
droliť. O tomto probléme údajne vie aj pán Hartmann. (priložené foto) 

Odpoveď MHSL: Položenie asfaltového povrchu zaradíme do zoznamu objektov 
stavebnej údržby pre rok 2023. 
 1533 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o realizáciu opatrení na 

zabezpečenie stekajúceho blata zo svahu na priľahlý chodník v blízkosti 
prevádzky Alcatraz (48°52'13.0"N 18°02'37.1"E)." 

Odpoveď MHSL: Správca miestnych komunikácií bude komunikovať s majiteľom 
priľahlého pozemku o úprave svahu vysiatím trávy. Znečistený chodník bude 
vyčistený. 
 1534 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o realizáciu opatrení na 

zabezpečenie stekajúceho blata zo svahu na priľahlý novozrekonštruovaný 
chodník spájajúci ulice M. Bela a Kyjevskú (48°52'25.2"N 18°02'45.5"E)." 
(priložené foto) 

Odpoveď MHSL: Správca miestnych komunikácií bude komunikovať s majiteľom 
priľahlého pozemku o úprave svahu vysiatím trávy. Znečistený chodník bude 
vyčistený. 
 1535 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Prosím o výmenu piesku na detskom 

ihrisku vo vnútrobloku na Západnej ulici." (priložené foto) 
Odpoveď MHSL: Výmena piesku je naplánovaná na mesiac september. 
 1536 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Prosím o zabezpečenie a poskytnutie 

farby na svojpomocné natretie prvkov na detskom ihrisku vo vnútrobloku na 
Západnej ulici (p. Nitschneider, +421 917 059179, +421 32/652 39 90)" 

Odpoveď MHSL: "MHSL realizovalo obnovu povrchovej úpravy herných prvkov 
minulý rok. Ak je vôľa zo strany občanov na obnovenie náterov, farbu dodáme, 
budeme kontaktovať uvedené tel. číslo." 
 1537 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o orez konárov nad 

parkovacími miestami vo vnútrobloku na Západnej ulici. 48°52'24.2"N 
18°02'32.2"E" (priložené foto) 

Odpoveď MHSL: V súčasnom stave nie je dôvod na orez drevín nad 
parkoviskom. Koruna stromov je zdvihnutá do maximálnej možnej miery na 
potrebnú podjazdnú výšku. Prevádzkové riziko je zanedbateľné. Na strome sa 
nenachádzajú suché konštrukčné konáre. Drevina nemá výraznejšie poškodenia, 
zdravotný stav zodpovedá dosiahnutému veku. V prípade hlbšieho rezu by sa 
jednalo o poškodenie dreviny podľa § 22 vykonávacej vyhlášky č.170/2021 Z. z. k 
zákonu č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
Je potrebné si uvedomiť, že každý rez je pre strom stresujúcim faktorom a 
neuvážený a neodborný rez spôsobí, že strom je oslabený. Vytvoria sa rany, 
ktoré sú vstupnou bránou pre patogény a následkom takéhoto neodborného rezu 
môže byť zhoršenie zdravotného stavu dreviny a zvýšenie prevádzkového rizika. 
Taktiež orez konárov z jednej strany nie je vhodný pre udržanie prevádzkovej 
bezpečnosti. Takýto orez spôsobuje narušenie stability dreviny a drevina sa stáva 
nebezpečnou. Vzniklo by nebezpečenstvo pádu stromu a spôsobenia škody na 
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majetku a ohrozenie občanov.  Strom teda nie je možné takto orezávať v rámci 
udržania bezpečnosti a dodržania platnej legislatívy. 
 1538 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o orez kríkov pred BD 

Halalovka 20-24." 
Odpoveď MHSL: Orez bude realizovaný v 38. týždni 
 1539 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o zveľadenie, respektíve 

výmenu zábradlia na schodiskách medzi ul. Gen. Svobodu a ul. Západnou, v 
blízkosti autobusovej zastávky." (priložené foto) 

Odpoveď MHSL: Obnovu povrchovej úpravy zábradlia zaradíme do plánu 
údržby. 
 1540 občan p. Mendel: v súvislosti s opakovanou požiadavkou 1431 a 1467 

a následnej odpovede, že krovie bude orezané do konca augusta, opakovane 
žiada o bezodkladný termín orezu (nie plánovaný v poradovníku). (priložené 
foto zo dňa 05.09.2022) 

Odpoveď MHSL: Realizácia úpravy zelene bola v 36. týždni. 
 1541 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o výmenu zvetraných a 

vplyvom poveternostných podmienok znehodnotených a chýbajúcich (t.j. 
všetkých) drevených častí na lavičke v blízkosti kostola Sv. Rodiny na Juhu" 
(priložené foto) 

Odpoveď MHSL: Lavička bude opravená do konca októbra tohto roka. 
 1542 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o odburinenie betónovej 

plochy detského ihriska na Lavičkovej ulici." (priložené foto) 
Odpoveď MHSL: Plocha bude odburinená do konca mesiaca september tohto 
roka. 
 1543 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o odstránenie náletovej 

dreviny vrastenej do oplotenia betónovej plochy detského ihriska na 
Lavičkovej ulici." (priložené foto) 

Odpoveď MHSL: Náletová drevina bude odstránená do konca mesiaca 
september tohto roka. 
 1544 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o orez kríkov svojím vzrastom 

presahujúcich schodisko zo zadnej strany za BD Halalovka 16 (48.873925, 
18.049255)." (priložené foto) 

Odpoveď MHSL: Údržba zelene v tomto úseku bude realizovaná do konca 
mesiaca september tohto roka . 
 1545 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o orez výrastkov - konárov 

vyrastajúcich z pňov stromov, ktoré mesto odstraňovalo v minulom roku v 
lokalite za BD Halalovka 16-22. Prosím o zváženie úplneho odstránenia 
pozostatkov týchto stromov, kvôli zamedzeniu ich ďalšieho bujnenia." 
(priložené foto) 

Odpoveď MHSL: Dreviny máme zaradené v pláne frézovania. Zatiaľ budú 
orezané do konca septembra tohto roka. 
 1546 občianka p. Vallová: sa v súvislosti s opakovaným napádaním na jej 

starostlivosť o túlavé mačky od občana p. Mendela, o ktoré sa stará ako 
členka Kastračného programu pýta, či môže občan samovoľne vo verejnom 
priestore osádzať tabule "Zákaz kŕmenia mačiek", narušovať ich kŕmenie a 
vylievať vodu z misiek v extrémnych horúčavách. P. Vallová sa o túlavé mačky 
stará v zmysle odporúčania a listu od Slovenského zväzu ochrany prírody, t.j. 
krmivo im nenecháva celý deň ale ho odoberie po venčení psa aby neboli 
prikrmované hlodavce. Vodu v extrémnych horúčavách ponecháva po celý 
deň. Napriek tomu p. Mendel sledujúc jej aktivity narúša kŕmenie mačiek vo 
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verejnom priestore. Žiada o odpoveď, prípadne usmernenie alebo nápravu 
konania. 

Odpoveď ÚSaŽP: Kŕmenie pouličných mačiek nie je všeobecne záväzným 
nariadením mesta zakázané, avšak ich prikrmovaním sa zvyšuje ich schopnosť 
rozmnožovať sa, tiež im ponúkaným krmivom sa môžu živiť nežiadúce hlodavce. 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.8/2014 o dodržiavaní čistoty a 
poriadku a o podmienkach zvláštneho užívania verejných priestranstiev v meste 
Trenčín upravuje povinnosti užívateľov verejných priestranstiev ako aj obyvateľov 
a návštevníkov mesta Trenčín. V článku 3 ods.11 VZN je vymenované čo 
právnické a fyzické osoby nesmú. Priestupky rieši mestská polícia. 
 1547 občan p. Mendel:  v súvislosti s kŕmením mačiek vo verejnom priestore 

podľa p. Mendela vznikajú skládky odpadov z plastových misiek. P. Mendel 
žiada v zmysle VZN MsP aby zakročila voči občiankam p. Vallovej a p. 
Fazekašovej ako dvoch znečisťovateliek a žiada aby MsP vyzvala občianky na 
ukončenie kŕmenia túlavých mačiek v okolí detských ihrísk. 

Odpoveď ÚSaŽP a MsP: Mestská polícia v minulosti riešila opakované podnety 
týkajúce sa kŕmenia mačiek a následného znečisťovania verejného priestranstva 
zo strany spomínaných občanov. Taktiež sme riešili nepovolený záber verejného 
priestranstva rôznymi búdkami, ktoré boli umiestňované na verejných 
priestranstvách. Tieto boli v spolupráci s MHaSL následne odstránené. Po 
opakovaných upozorneniach občania upustili od umiestňovania rôznych misiek s 
krmivom a búdok v okolí bytových domov. Nakoľko neexistuje žiadna zákonná 
úprava a ani VZN, ktoré by zakazovalo kŕmenie mačiek nemožno toto konanie 
riešiť ako priestupok. Dňa 19.9.2022 bola zo strany MsP vykonaná kontrola 
vnútrobloku Šmidkeho Jána Halašu, vrátane detských ihrísk, pričom nebolo 
zistené žiadne znečisťovanie verejného priestranstva. Taktiež obyvateľky 
prisľúbili, že vždy po tom ako mačky nakŕmia všetky misky z verejného 
priestranstva odstránia. 
 1548 občan p. Mendel:  v súvislosti so znečisťovaním okolia a ponechávaním 

plastových misiek na kŕmenie túlavých mačiek žiada aby bol verejný priestor 
vyčistený od tohto odpadu správcom (MHSL), nakoľko on síce priebežne čistí 
priestor od misiek osobne ale žiada aby bol priestor vyčistený aj zástupcom 
mesta, t.j. správcom (MHSL). Taktiež žiada o deratizáciu priestoru, nakoľko sa 
v danom okolí vyskytujú hlodavce. 

Odpoveď ÚSaŽP: Deratizácia verejných plôch zelene a budov v správe mesta 
bude prebiehať v termíne od 17.-31.10.2022.  Deratizačná spoločnosť komplexne 
prechádza celú verejnú zeleň. Na enviro@trencin.sk je možné nahlásiť aj presnú 
lokalitu, kde je zvýšený výskyt hlodavcov. Tieto podnety následne postupujeme 
deratizačnej spoločnosti. 
 1549 občan p. Mendel: v súvislosti s neúnosnou situáciou túlavých mačiek v 

lokalite Šmidkeho, žiada o zmenu a návrh riešenia, nakoľko kastračný 
program ako nástroj na reguláciu nefunguje, pretože sa každý rok objavujú 
nové mladé mačky. V prípade odchytu a pokiaľ mu to bude umožnené, je p. 
Mendel ochotný na vlastné náklady odviezť mačku aj 100 km mimo územia 
Trenčín. 

Odpoveď ÚSaŽP a ÚIS: Kastračný program nie je pri redukcii mačiek "všeliek", 
ale nič účinnejšieho aktuálne neexistuje. V prípade záujmu Vám vieme na MsP 
zapožičať mestskú odchytovú klietku a prenosku tak, ako iným osobám, ktoré 
nám pomáhajú s kastráciami. 
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 1550 občan p. Mendel: v súvislosti s odpoveďou na požiadavku 1465, ktorá 
súvisela s požiadavkami 1243 a 1429 upozorňuje, že on žiadal vyčistiť 
kanalizačný vpust a nie žľab. Opakovane sa pýta, kedy bude vpust vyčistený. 

Odpoveď MHSL: "Tu zrejme došlo k nedorozumeniu. 
Správca miestnych komunikácií preverí stav vpustí a objedná ich vyčistenie. " 
 1551 poslanec p. Harcek: žiada prehodnotiť otváracie hodiny prevádzky 

Duplex, na Kyjevskej ulici, nakoľko boli sťažnosti od občanov na hluk aj po 
zatváracej dobe. (polnoc) 

Odpoveď MsP a ÚE: Mestská polícia počas kontroly dodržiavania zatváracích 
hodín nezaznamenala v uvedenej prevádzke žiadne porušenia. Uvedená 
prevádzka bude vyzvaná o skrátenie prevádzkového času do 23:00 hod., v piatok 
a v sobotu do 24:00 hod..   
 

4. Nové požiadavky poslancov a občanov 
 1636 občan p. Žilka: "V mene obyvateľov Lavičkovej ulice predkladáme 

požiadavku na presadenie potreby zrekonštruovať asfaltový povrch tejto ulice 
v časti od domu dôchodcov po napojenie ulice k ulici Mateja Bela." 

 1637 poslankyňa p. Machová: žiada na základe občianskeho podnetu zvážiť 
označenie zberných nádob na triedený odpad (plast, papier) nálepkou - 
piktogramom, znázorňujúcim šľapu s nápisom “stlač”. Uvedený piktogram by 
mohol pomôcť pri edukácií obyvateľov. Obdobné nálepky používajú údajne aj 
v ČR. 

 1638 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o vyjadrenie k možnosti 
úpravy, resp doplnenia dopravného značenia (zvislého, alebo vodorovného) v 
lokalite a v tesnej blízkosti ZŠ Východná, ktoré by upozorňovalo vodičov na 
zvýšený pohyb chodcov, najmä detí navštevujúcich školu. Charakter ulice 
Východná, ako hlavnej dopravnej tepny, navádza vodičov na rýchlu jazdu, 
ktorá je nebezpečná a ohrozujúca chodcov, najmä deti. Žiadam o vyjadrenie k 
možnosti realizácie zvislého (s reflexnými prvkami) alebo vodorovného 
značenia (červený náter, alebo súbor na seba nadväzujúcich čiar-pruhov 
upozorňujúcich na zvýšený pohyb chodcov), ktoré bude vodičov nútiť 
prispôsobiť rýchlosť jazdy v blízkosti školy." 

 1639 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o lokálnu opravu havarijného 
stavu a provizórne riešenie na chodníku za OC Južanka (viď foto)." 

 1640 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o zrealizovanie vyštrkovania 
všetkých peších trás a prepojení (okruh a priečne prepojenia) chodníčkov a 
cestičiek v novom parku medzi Ul. Východnou a Lavičkovým potokom." 

 1641 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o dodatočný orez kríkov pred 
a v blízkosti BD Halalovka 20, 18, 16. (požadovaný orez bol zrealizovaný iba 
pred BD Halalovka 22)" 

 1642 občianka p. Muráriková: žiada v súvislosti s problémami zatekania do 
garáží na ulici Jána Halašu oproti BD 14-22 z hornej časti ulice Jána Halašu 
medzi BD 5-9 o preverenie možnosti poruchy na kanalizácii. 

 1643 občianka p. Muráriková: žiada o zriadenie spomaľovača v zákrute v 
dolnej časti ulice Jána Halašu pred BD 14 z dôvodu nebezpečia nakoľko nie 
vždy sa dodržuje v danej lokalite obmedzenie rýchlosti (opakovaná 
požiadavka 1110) 

 1644 občianka p. Muráriková: žiada o úpravu povrchu vodorovného 
dopravného značenia (vyšrafovaný priestor) medzi hornou a dolnou časťou 
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ulice Jána Halašu (súčasné 4 parkovacie miesta) nakoľko v zimných 
mesiacoch a námraze sa priestor pre chodcov (šrafy) stávajú nebezpečnými 
(opakovaná požiadavka 1110) 

 1645 občianka p. Vetráková: žiada o informáciu ohľadom nelegálnej terasy 
prevádzky v BD Gemini na ulici Saratovská, ktorú prevádzkovala v období máj 
až september a ktorej návštevníci rušili obyvateľov BD. Na túto skutočnosť p. 
Vetráková upozorňovala aj mestský úrad a MsP. P. Vetráková požaduje 
podanie informácie o návrhu riešenia tohto problému nakoľko danú situáciu už 
nechce zažiť v budúcom roku. 

 1646 občianka p. Muráriková: žiada o opravu schodísk na ulici Jána Halašu 
v zadných vchodoch BD 14-22 na ulici Jána Halašu 

 1647 občianka p. Kubičková: "Ďakujeme za nové chodník, na Západnej ulici, 
na celom sídlisku. Problémom sú obrubníky na Západné smerom od Parku 
pred obchodom TERNO k Bille. Vozičkári, matky rodičia s deťmi majú veľký 
problém. Vidíme to v priamom prenose, ako bojujú a častokrát sme svedkami, 
že sa kočík vyklopí, resp. Ak ide nikto s ťažko postihnutým na vozíku, sam to 
nezvládne. Riešením by bola debarierizácia, dát do poriadku tieto obrubníky, 
aby neohrozovali bezpečnosť." 

 1648 občianka p. Kubičková: "Pred obchodom TERNO, kde je veľká 
frekvencia ľudí, deti, seniorov. Na chodníku priamo pred obchodom legálne 
parkujú auta. Čiže smerom na vozovku cúvajú. Čo naozaj nie je bezpečné. 
Premávka po Západnej ul. je obojstranná, často idú auta neprimeranou 
rýchlosťou. Je na zváženie určiť priechod pre chodcov. Už sa samotná 
obojsmerná premávka, parkovanie z oboch strán  na úzkej ulici nie je 
bezpečné. Pôvodne mali byť vyrúbane stromy a vzniknúť parkovisko. 
Ochranári dali prednosť zastaralým stromom pred bezpečnosťou ohrozením 
života ľudí. Možno po tragédii, ktorá sa stala Na Zochovej sa prístup, myslenie 
zmenia." 

 1649 občianka p. Kubičková: "Nedôstojne, nebezpečné, staré, nefunkčné 
komunistické ihriska na Západnej. Relatívne krásny priestor. Počet detí, 
mladých rodín sa tento rok zmnohonásobnil. Na tom jednom zalistnom ihrisku 
sa celé leto tlačili deti, rodičia. Vystavení nebezpečí úrazu, pri skákaní z 
komunistického betónu. O kvalite piesku, ktorý je súčasťou bezpečnosti je v 
tejto chvíli zbytočne komentovať. Druhé ihrisko na Západnej má jedinú funkciu 
- do piesku chodia mačky, sem tam psy, je tam špina. A stalo sa obľúbeným 
miestom pre niektorých, ktorí sa v blízkosti idú vykonať potrebu, alebo tam 
hodia prázdne fľaše, plechovky, špaky. Po opakovaných sťažnostiach sa nič 
nezmenilo." 

 1650 občianka p. Kubičková: "Stav zelene na Západnej ulici - nekultivovane 
staré 50 ročne stromy. Ovisnuté konáre nad autami. Za 50 rokov nedotknuté. 
Tak ako to kedysi šialenci za komunizmu osadili tak to je. Toto by malo byt 
samozrejmosťou - orezy, kultivácia, posúdenie bezpečnosti pri už trvalých 
silných vetroch a búrkach." 

 
5. 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. 
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Na záver predseda VMČ JUH Dominik Gabriel poďakoval prítomným za účasť 

a štvorročnú spoluprácu všetkým poslancom VMČ JUH a mestského zastupiteľstva. 
 
Nasledujúce zasadnutie sa bude konať po Komunálnych voľbách 2022 v zmysle 

pozvánky. 
 
Zapísal: Ing. Peter Ondruš                                    
V Trenčíne, 05.10.2022               
  

       Dominik Gabriel                         
                                                                               predseda VMČ JUH 


