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Zápisnica z riadneho zasadnutia Výboru mestskej časti 
JUH konaného dňa 05.12.2022 v zasadacej miestnosti 

(spojovacej chodby) ZŠ Novomeského 

 

Prítomní poslanci:  Hostia: 
Mgr. Marián Bohuš  

Mgr. Martina Gabrhelová  

Dominik Gabriel  

Mgr. Ján Forgáč  

Patrik Žák, B.S.B.A.  
Bc. Mária Machová  

 

Neprítomní poslanci:  Prítomný garant VMČ Juh: 

MBA Peter Hošták, PhD. Ing. Peter Ondruš 

  

  

 
Program VMČ Juh 

 
1. Otvorenie 
2. Voľba predsedu VMČ JUH 
3. Stanovisko VMČ Juh k petícii „Nesúhlasné stanovisko k vybudovaniu 

polopodzemných kontajnerov na odpad v lokalite Mateja Bela“ 
4. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
5. Nové požiadavky poslancov a občanov 
6. Rôzne, diskusia a záver 
 

1. Otvorenie 
Na úvod zástupca primátora Ján Forgáč privítal všetkých prítomných, 

ospravedlnil z neúčasti poslanca Hoštáka, otvoril zasadnutie výboru, informoval 
o programe, skonštatoval, že výbor je uznášania schopný a dal hlasovať o programe. 
 

Hlasovanie o programe: 

ZA 6 poslanci Bohuš a Gabriel, poslankyne Gabrhelová a 
Machová, viceprimátori Forgáč a Žák 

PROTI 0  
ZDRŽAL SA 0  

Výsledok hlasovania: Program bol schválený 
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2. Voľba predsedu VMČ JUH 

Predsedajúci viceprimátor Ján Forgáč otvoril bod programu a za predsedu 
Výboru mestskej časti JUH navrhol poslanca Dominika Gabriela a otvoril diskusiu 
k svojmu návrhu. Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak dal predsedajúci hlasovať 
o svojom návrhu. 

 

Hlasovanie o voľbe predsedu VMČ JUH: 

ZA 6 poslanci Bohuš a Gabriel, poslankyne Gabrhelová a 
Machová, viceprimátori Forgáč a Žák 

PROTI 0  
ZDRŽAL SA 0  

Výsledok hlasovania: za predsedu VMČ JUH bol zvolený poslanec Dominik 
Gabriel 

 
Predsedajúci poďakoval prítomným za hlasovanie, ukončil bod programu 

a odovzdal slovo a vedenie zasadnutia novozvolenému predsedovi VMČ JUH 
Dominikovi Gabrielovi. 

 

3. Stanovisko VMČ Juh k petícii „Nesúhlasné stanovisko 
k vybudovaniu polopodzemných kontajnerov na odpad v lokalite 
Mateja Bela“ 
Novozvolený predseda VMČ JUH Dominik Gabriel poďakoval prítomným 

poslancom za dôveru, privítal novozvolených poslancov, osobitne nových poslancov 
Bohuša a Gabrhelovú a otvoril bod programu. 

Zaslaný materiál v zastúpení ÚSaŽP predložil viceprimátor Žák, ktorý 
prítomných oboznámil s obsahom materiálu, kde občania z bytového domu 2504/21 
na ulici Mateja Bela zaslali nesúhlasné stanovisko k vybudovaniu stojiska 
polopodzemných kontajnerov (PPK) na ulici Mateja Bela v časti križovatky oproti ich 
vchodu. Ako hlavný dôvod uvádzajú občania obavu zo zníženia kvality bývania ako 
aj hodnotu bytov z dôvodu možného neporiadku a tvorenia skládok odpadu na 
novovybudovanom stojisku PPK. Občania žiadajú o nájdenie iného miesta, ktoré by 
zeleňou prekrývalo výhľad na stojisko. 

Viceprimátor Žák k predmetnému stanovisku povedal, že nespĺňa parametre 
petície a na základe preskúmaných návrhov umiestnenia stojiska PPK nie je možná 
iná alternatíva v podobe nového miesta. Preto navrhol aby sa s obyvateľmi spolu za 
účasti odborných útvarov prerokovala architektonická alebo krajinárska úprava 
daného stojiska PPK tak aby vyhovovala obom stranám. K danej problematike sa 
vyjadril aj viceprimátor Forgáč, ktorý uviedol, že v prípade návrhu a projektu 
stojiska PPK boli dodržané všetky predpisy týkajúce sa vzdialeností od okien 
obytných budov ako aj maximálnej vzdialenosti od vchodov, ktoré sú prislúchajúce 
k použitiu kontajnerov. Do diskusie sa pripojil aj predseda VMČ JUH Dominik 
Gabriel, ktorý povedal, že navrhnutý stav aj z hľadiska vizuálnych pohľadov bude 
lepší ako ten, ktorý je doteraz. Podobný prípad bol aj pri zámere ZSDIS ohľadom 
trafo stanice na ulici Generála Svobodu kde sa však jednalo o verejno prospešný 
zámer stavby alebo budovanie nových parkovísk v lokalite Halalovka, kde sa 
občanom požiadavke nebudovať nové parkoviská vyhovelo na základe ich 
rozhodnutia, že strpia diskomfort s parkovaním. Tu však ide o iný prípad, kde je to 
stanovisko len jedného bytového domu, čo nie je objektívne vyjadrený názor 
všetkých dotknutých budúcich užívateľov predmetného stojiska, nakoľko sa jedná o 
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dôležitú infraštruktúru odpadového hospodárstva, ktorá má slúžiť spádovo niekoľkým 
bytovým domom, takže súhlasí s návrhom viceprimátora Žáka. 

Predseda VMČ JUH Dominik Gabriel poďakoval prítomným poslancom za 
príspevky a navrhol prijať uznesenie v tomto znení: „Výbor mestskej časti JUH 
odporúča odborným útvarom mesta zohľadniť požiadavky občanov a to v 
rozsahu a v zmysle doplnenia riešenia projektovej dokumentácie o 
architektonickú alebo krajinársku úpravu stojiska PPK na ulici Mateja Bela a 
pokračovať v príprave predmetnej investičnej akcie.“ 

 
Predseda VMČ JUH Dominik Gabriel ukončil diskusiu a dal hlasovať 

o predloženom návrhu uznesenia. 

Hlasovanie o predloženom uznesení: 

ZA 6 poslanci Bohuš a Gabriel, poslankyne Gabrhelová a 
Machová, viceprimátori Forgáč a Žák 

PROTI 0  
ZDRŽAL SA 0  

Výsledok hlasovania: navrhnuté uznesenie v znení: „Výbor mestskej časti JUH 
odporúča odborným útvarom mesta zohľadniť požiadavky občanov a to v 
rozsahu a v zmysle doplnenia riešenia projektovej dokumentácie o 
architektonickú alebo krajinársku úpravu stojiska PPK na ulici Mateja Bela a 
pokračovať v príprave predmetnej investičnej akcie.“ bolo schválené 

 
4. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia - október 2022 
 
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." 

• Odpoveď MHSL: Jedná sa o komplexnú výmenu povrchu, čo má charakter 
investičnej akcie. MHSL bude navrhovať rekonštrukciu ulice do zoznamu 
investičných akcií. 

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. 

• Odpoveď ÚSaŽP: Nádoby na triedený odpad sú vo vlastníctve zberovej 
spoločnosti. Vývozy triedeného zberu, ako aj informačnú kampaň má 
financovať a zabezpečovať v zmysle zákona organizácia zodpovednosti 
výrobcov. Naša legislatíva dokonca určuje aké označenie majú mať jednotlivé 
nádoby. Na Slovensku sa na rozdiel od ČR zaviedlo zálohovanie PET fliaš a 
plechoviek, takže v našich podmienkach sa kampane o stláčaní obmedzili, 
pretože PET fľaše a plechovky treba vracať do obchodov nestlačené. 

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." 
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• Odpoveď ÚM: Myslíme si, že pred školu patrí takéto značenie - a to najmä na 
takej dopravne dôležitej ceste ako je Východná ulica. požiadame dopravný 
inšpektorát o schválenie. 

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

• Odpoveď MHSL: MHSL zrealizuje lokálnu opravu . 
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." 

• Odpoveď MHSL: Plocha na Východnej ulici bola zrevitalizovaná a vyčistená 
ako poloprírodný park. Naším cieľom je aby si plocha zachovala svoj prírodný 
charakter. Na mieste sa nachádzajú mlatové chodníky a zaštrkovanie by 
narušilo celkový prírodný koncept územia. 

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)" 

• Odpoveď MHSL: Orezy  v lokalite Halalovka dokončíme v priebehu októbra 
tohto roka. 

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. 

• Odpoveď MHSL: Podnet postúpime TVK. 
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) 

• Odpoveď ÚM: Spomaľovač umiestnime obdobne ako v hornej zákrute - 
realizáciu predpokladáme spoločne so smenou organizácie dopravy na 
uliciach Novomeského, Šmidkeho, Halašu. Samozrejme iba v prípade 
kladného stanoviska dopravného inšpektorátu. 

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

• Odpoveď ÚM: Vodorovné značenie dáme poplastovať, čo by malo zamedziť 
šmýkaniu. V zimných mesiacoch však netreba zabúdať na protišmykové 
obutie, nakoľko prírodným vplyvom žiadny úrad ani predpis nezabráni. 

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. 

• Odpoveď ÚM, MsP, ÚE, ÚMM: Mestská polícia na základe podnetov 
vykonala ešte v letných mesiacoch v uvedenej prevádzke kontrolu, pričom 
zistila, že terasa sa nachádza na pozemku mesta Trenčín a vzhľadom k tomu, 
že bola zriadené nelegálne bola vec oznámená ako správny delikt na 
príslušný útvar mesta Trenčín. 

• Odpoveď UM: Problematika tejto terasy a celej bytovky bola pani Vetrákovej 
vysvetlená. V skratke: stavba chodníka na mestskom pozemku stále nebola 
mestu odovzdaná - je teda vo vlastníctve stavebníka z dôvodu 
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nedokončených prác. Terasa nebola povolená, avšak nachádza sa na 
súkromnej ploche. Vec budeme ďalej riešiť. 

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

• Odpoveď MHSL: Oprava povrchov schodísk bude zaradená zo zoznamu 
objektov stavebnej údržby. 

1647 občianka p. Kubičková: „Ďakujeme za nové chodníky, 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, sám to nezvládne. 
Riešením by bola debarierizácia, dát do poriadku tieto obrubníky, aby neohrozovali 
bezpečnosť.“ 

• Odpoveď MHSL: Cieľom mesta je debarierizovať všetky chodníky v meste 
Trenčín, čo je výzva do budúcich rokov. Ulicu Západnú zaradíme do zoznamu 
stavebnej údržby pre budúci rok 2023. 

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." 

• Odpoveď ÚM: Priechody pre chodcov za desiatky tisíc eur sa nebudujú na 
základe subjektívnych pocitov obyvateľov, ale na základe dopravno-
technických predpisov. Na upokojených uliciach (zóna 30) sa priechody zo 
svojej podstaty nesmú budovať (s výnimkou škôl, škôlok, zdravotníckych a 
sociálnych zariadení pre seniorov). 

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 žalostnom 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." 

• Odpoveď ÚÚP,MHSL: Mesto má spracovanú projektovú dokumentáciu na 
komplexnú revitalizáciu vnútrobloku na Západnej ulici, na ktorú bolo vydané 
už aj stavebné povolenie. Samotná realizácia revitalizácie územia však závisí 
od schválených prostriedkov v rozpočte mesta v budúcom roku alebo od 
možnosti získania financií z EU fondov. 

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." 

• Odpoveď MHSL: Zeleň, na ulici Západná je pravidelne kontrolovaná. Stromy 
sú v súčasnosti dostatočne orezané. Za posledné roky bolo na tejto lokalite aj 
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odstránených niekoľko stromov, ktoré mohli predstavovať vážne prevádzkové 
riziko či už z dôvodu ich zdravotného stavu alebo nevhodného vysadenia v 
minulosti. Tiež boli vykonané orezy stromov tam kde bolo potrebné tak aby 
nedošlo k poškodeniu dreviny v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. 
Dreviny v súčasnosti nemajú 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. 

 

5. Nové požiadavky poslancov a občanov 
 
1706 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam útvar mobility o vyjadrenie k 
možnosti rozšírenia križovatky na Ul. Liptovská (križovatka v lokalite potraviny Kraj), 
v zmysle priloženej situácie. Navrhované úpravy by značne uľahčili a zabezpečili 
prejazd križovatkou najmä pri súčasnom obchádzaní áut z oboch smerov." 
1707 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o výsadbu stromoradia na 
pozemkoch mesta nad svahom medzi bývalou kotolňou na Liptovskej a bytovou 
zástavbou. V súčasnosti tam prevádzka servisu a spôsobuje nadmerný hluk. 
Stromoradie by mohlo situácií pomôcť vytvoriť bariéru pri šírení hluku. (viď priložená 
situácia)" 
1708 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o výsadbu stromoradia popri 
chodníku vedúcemu od autobusového otoču na ul. Gen. Svobodu popri výstavbe BD 
Monolit. (viď priložená situácia)" 
1709 "predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o orez stromov a krov v blízkosti 
lokality Halalovka 2. Prerastené stromy a kry presahujú ponad zaparkované autá, 
 zasahujú do parkovacích miest a opierajú sa o fasádu BD. (viď foto)" 
1710 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o zabezpečenie prudkého svahu, v 
ktorého blízkosti vedie chodník k detskému ihrisku, osadením zábradlia. Ide o pešie 
prepojenie Halalovka 50 - Východná 26. Pri menšej nepozornosti v dôsledku úzkych 
pomerov môže dôjsť k úrazu." 
1711 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o informáciu o stave vybavenia 
požiadavky č. 1455 zo zasadnutia VMČ Juh zo dňa 11.7.2022, ktorá sa týkala opravy 
2ks schodísk nad predajňou Koruna na Saratovského ulici v začiatočnom štádiu 
poškodenia. Odpoveď MHSL bola nasledovná: Schodiská nad predajňou Koruna na 
Saratovskej ulici dáme opraviť v rámci reklamácie. Prosím o informáciu ako prebieha 
reklamácia v tejto veci a kedy stavebník zrealizuje opravu." 
1712 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o úplne odstránenie náletovej 
dreviny/ker zasahujúci do oplotenia ZŠ Východná. (viď foto)" 
1713 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o doplnenie chýbajúcich drevených 
častí lavičky v blízkosti baru AGPLAY na Juhu (48.872016, 18.048530)" 
1714 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o koncepčný návrh osadenia 
viacerých lavičiek na ulici Východná na trase novozrekonštruovaného chodníka z 
dlažby. Uvádzam návrhy lokalít umiestnenia lavičiek (1. 48.870128, 18.045114, 2. 
48.870061, 18.046538, 3. 48.870386, 18.052015, 4. + niekoľko lavičiek v zadnej 
časti Ul. Východná smerom ku kotolni)" 
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1715 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o odstránenie stavby bývalého 
stojiska smetných nádob v lokalite Halalovka (48.872288, 18.050351)" 
1716 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o vykonanie stavebných úprav za 
účelom vytvorenia parkovacieho miesta na ploche bývalého stojiska smetných nádob 
v lokalite Halalovka (48.872288, 18.050351)" 
1717 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o úpravu plochy vytvorenej po 
odstránení stojiska smetných nádob pre účely vytvorenia parkovacích miest v lokalite 
Halalovka (48.872599, 18.049933)" 
1718 občianka p. Čačíková: v zastúpení obyvateľov BD Gen. Svobodu 3 - 
"obraciam sa na Vás s podnetom a zároveň žiadosťou zrekonštruovania chodníka 
(viď príloha foto) vedeného ku vchodu bytového domu na ulici Generála Svobodu 3, 
od hlavného vydláždeného uličného chodníka. Uvedený asfalt vstupného chodníka 
do BD má cca cez 43 rokov.  Máme v BD invalidné osoby odkázané na pomoc 
druhých (vozíčkari ), veľmi sa natrápia dokedy sa "prebrodia" cez výmole asfaltu, 
taktiež osoby ktoré sú prepravované do sanitky a problém majú aj  matky s kočíkmi. 
Vstupný asfaltový  chodník  po kusoch odpadáva z povrchu. Nerada by som bola, 
keby boli hlásené úrazy z dôvodu pádov na tomto chodníku.  Aj v zimnom období pri 
odhŕňaní snehu nám robí rozbitý chodník starosti. Nakoľko je majetkom mesta, 
žiadam v mene obyvateľov tohoto vchodu o  jeho zaradenie do opráv pre 
nasledujúce obdobie (uvedenú požiadavku som riešila s členmi výboru Juh m.r. v 
máji a tento rok v júni)." 
1719 občan p. Mendel: v súvislosti s odpoveďou na požiadavku 1550, ktorá súvisela 
s požiadavkami 1243, 1429, 1465 sa pýta, či k prevereniu už prišlo a  kedy bude 
vpust vyčistený. 
1720 občan p. Mendel: v súvislosti s požiadavkou 1323  a 1427 žiada o informáciu 
termínu realizácie nakoľko sa tak ešte neudialo. 
1721 občan p. Mendel: v súvislosti s požiadavkou 1318 sa pýta, či už má mesto v 
pláne budúci rok prevádzkovať informačný systém mestského cintorína a hrobových 
miest 
1722 občan p. Mendel: sa v súvislosti s požiadavkou 1317 pýta na most cez 
Lavičkový potok, ktorý bol v ostatnom čase uzatvorený a následne sa tam vybudoval 
drevený, zrejme dočasný most, kedy bude hotová realizácia nového mosta. 
1723 občan p. Mendel: sa v súvislosti s požiadavkou 93/2021, 1192 a 1241 pýta na 
termín osadenia svetelného bodu na ulici Gen. Svobodu a zároveň sa pýta, prečo 
nebol doteraz osadený. 
1724 občan p. Mendel: v súvislosti s požiadavkou 1316 a 1424 sa pýta na termín 
realizácie nakoľko sa tak ešte neudialo. (parcela C-KN 2264/178). 
 

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 podľa harmonogramu a v zmysle 

pozvánky. 
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Zapísal: Ing. Peter Ondruš                                    
V Trenčíne, 12.12.2022               
  

       Dominik Gabriel                         
                                                                               predseda VMČ JUH 


