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Zápisnica z riadneho zasadnutia Výboru mestskej časti 
JUH konaného dňa 09.01.2023 v zborovni ZŠ Východná 9 

 

Prítomní poslanci:  Hostia: 
Dominik Gabriel Ing. Róbert Hartmann 

Mgr. Marián Bohuš  

MBA Peter Hošták, PhD.  

Mgr. Martina Gabrhelová  

Mgr. Ján Forgáč  
Bc. Mária Machová  

 

Neprítomní poslanci:  Prítomný garant VMČ Juh: 

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

  

  

 
Program VMČ Juh 

 
1. Otvorenie 
2. Informácia - zoznam investičných akcií v MČ Juh pre rok 2023, informácia o stave 

príprav, harmonogram realizácie (vrátane informácie o stave nedokončených IA z 
minulého obdobia) – predkladateľ materiálu, Ján Korienek, vedúci Útvaru 
investícií 

3. Aktuálna informácia o stave prípravy projektovej dokumentácie akcie „Cyklotrasa 
Juh-centrum 3.etapa“ – predkladateľ informácie, Ing. Róbert Hartmann, vedúci 
Útvaru mobility 

4. Informácia o stave prípravy projektovej dokumentácie akcie „Križovatka pod 
Juhom“, predstavenie riešenia križovatky - predkladateľ informácie, Ing. Róbert 
Hartmann, vedúci Útvaru mobility 

5. Informácia o plánovanom rozvoji statickej dopravy pre rok 2023 v MČ Juh - 
predkladateľ informácie, Ing. Róbert Hartmann, vedúci Útvaru mobility 

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

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

všetkých prítomných, ospravedlnil z neúčasti viceprimátora Žáka, otvoril zasadnutie 
výboru, skonštatoval, že výbor je uznášania schopný, informoval o programe a dal 
o ňom hlasovať. 
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Hlasovanie o programe: 

ZA 6 predseda VMČ Gabriel, poslanci Bohuš a Hošták, 
poslankyne Gabrhelová a Machová, viceprimátor Forgáč 

PROTI 0  
ZDRŽAL SA 0  

Výsledok hlasovania: Program bol schválený 

 
 
2. Informácia - zoznam investičných akcií v MČ Juh pre rok 2023, 

informácia o stave príprav, harmonogram realizácie (vrátane 

informácie o stave nedokončených IA z minulého obdobia) – 

predkladateľ materiálu, Ján Korienek, vedúci Útvaru investícií 

Predseda VMČ JUH Dominik Gabriel v úvode bodu programu povedal, že 
predkladateľ materiálu Ján Korienek sa ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí 
z dôvodu čerpania dovolenky, prítomných oboznámil, že vytlačil a rozdal zaslaný 
materiál a otvoril diskusiu k bodu programu. Do diskusie sa prihlásil poslanec 
Hošták, ktorý zoznam investičných akcií spolu s harmonogramom prítomným 
prečítal. 

 
 

EK Kapitálové výdavky v roku 2023 - Návrh 
sumy v 

rozpočte 
2023 

prog Status Poznámka 

716 Chodník na starom cintoríne 20 000 4_7   Nová IA 

716 Nový cintorín 216 000 4_7 V procese 
Prebieha projektovanie 
pre ÚR 

716 Verejné osvetlenie Východná 2 700 5_2   Zadaný projekt 

716 Cyklotrasa Juh-centrum - III.etapa 5 000 6_3 V procese Prebieha projektovanie 

716 Chodník a MK Lavičková 5 500 6_3 V procese 
PD bude odovzdané do 
konca Januára 

716 Križovatka pod Juhom s napojením na nový most 100 000 6_3   Nová IA 

716 Priechod pre chodcov Novomeského - J.Halašu 2 500 6_3 V procese Prebieha projektovanie 

716 Saratovská - Partizánska - prepojenie 15 000 6_3 V procese   

717 Lávka pre peších cez Lavičkový potok 59 000 6_3   
bude zrealizovaná po 
vydaní a správoplatnrení 
SP 

717 Statická doprava Horný Juh 78 800 6_3 Hotové 
IA dokončená, terénne 
úpravy budú dokončené 
vo vhodnom počasí 

717 MŠ Halašu - Rekonštrukcia budovy škôlky 913 191 7_1 Odovzdané 
stavba odovzdaná 
vzhľadom na zimné 
obdobie 

717 
Úsporné opatrenia pre energetickú efektívnosť na ZŠ 
Východná a ZŠ Novomeského 

100 000 7_2   Nová IA 

716 ZŠ Novomeského - Fotovoltika  3 600 7_2   Nová IA 

717 ZŠ Novomeského - Fotovoltika  95 000 7_2   Nová IA 

717 ZŠ Novomeského - Vzduchotechnika 250 000 7_4   
Realizácia počas letných 
prázdnin 
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717 Rekonštrukcia ihriska SLSP 7 500 8_4   

Doplnenie bránok na 
minifutbal a 
basketbalových košov v 
jarných mesiacoch.  

717 Rekonštrukcia ihriska Žihadielko - tieniace plochy 36 000 8_4   
Pripravuje sa projektová 
dokumentácia 

717 Pumptrack 310 000 8_4   
Nová IA realizácia po 
verejnom obstarávaní 

717 Nové stojisko polopodzemných kontajnerov Západná 16 20 000 10_2   
Po vydaní a 
správoplatnení SP, 
realizácia. Predpoklad Jar  

 
Po prečítaní zoznamu investičných akcií poslanec Hošták požiadal o doplnenie 

investičnej akcie vybudovania chodníka pri ZŠ Východná, kde sa investor 
vedľajšieho bytového domu zaviazal tento chodník vybudovať a v prípade, že tak 
neurobí, tak by sa mohla využiť zábezpeka, ktorá bola zložená práve pre tento 
prípad. Ďalej uviedol, že nakoľko väčšia časť Výboru mestskej časti JUH nebola 
úplne stotožnená s týmto zoznamom bude sa výbor snažiť ďalej rokovať aby sa 
realizovali aj ďalšie investičné akcie v mestskej časti JUH a to najmä tie, ktoré sa 
pripravovali už v minulom volebnom období. 

Na záver bodu navrhol poslanec Hošták uznesenie v znení „Výbor mestskej 
časti JUH žiada odborné útvary pripraviť informáciu ohľadom možnosti 
využitia finančných prostriedkov získaných zo sankcie, ktorá vyplynula 
z nesplnenia si zmluvnej povinnosti súkromného investora vybudovať chodník 
medzi ulicou M. Bela a ulicou Východná za účelom realizácie predmetnej 
investičnej akcie.“ 

Predseda Výboru mestskej časti JUH Dominik Gabriel dal o navrhnutom 
uznesení hlasovať. 

 

Hlasovanie o predloženom uznesení: 

ZA 6 predseda VMČ Gabriel, poslanci Bohuš a Hošták, 
poslankyne Gabrhelová a Machová, viceprimátor Forgáč 

PROTI 0  
ZDRŽAL SA 0  

Výsledok hlasovania, navrhnuté uznesenie v znení: „Výbor mestskej časti JUH 
žiada odborné útvary pripraviť informáciu ohľadom možnosti využitia finančných 
prostriedkov získaných zo sankcie, ktorá vyplynula z nesplnenia si zmluvnej 
povinnosti súkromného investora vybudovať chodník medzi ulicou M. Bela a ulicou 
Východná za účelom realizácie predmetnej investičnej akcie“ - bolo schválené 

 
Predsedajúci poďakoval prítomným za hlasovanie, ukončil bod programu a otvoril 

nasledujúci bod. 
 

3. Aktuálna informácia o stave prípravy projektovej dokumentácie 

akcie „Cyklotrasa Juh-centrum 3.etapa“ – predkladateľ 

informácie, Ing. Róbert Hartmann, vedúci Útvaru mobility 

Informáciu podal Ing. Róbert Hartmann, ktorý prítomných informoval, že 
projektová dokumentácia je v stave prípravy a na najbližšej cyklo komisii má 
projektant podať bližšie informácie. Jedná sa o vyhotovenie úplne novej projektovej 
dokumentácie z dôvodu, že predchádzajúca projektová dokumentácia bola 
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nevyhovujúca pre záporné stanovisko na požiadavku odpredaja časti pozemkov 
jedného z dotknutých majiteľov pozemkov. 

Viceprimátor Forgáč bližšie objasnil príčinu nesúhlasu a síce, že realizáciou 
projektu by sa vlastníkovi znemožnilo alebo obmedzilo parkovanie nákladných 
vozidiel do garáží alebo ich vjazd na pozemok. Ďalej pripomenul aj iniciatívu občanov 
z mestskej časti STRED (Slnečné nám.), ktorí mali požiadavku na ponechanie 
uzavretého vjazdu na ulicu Sama Chalúpku a bolo s nimi uskutočnené už dvojkolové 
rokovanie. 

Predsedajúci poďakoval za podanie informácie, ukončil bod programu a otvoril 
nasledujúci bod. 

 

4. Informácia o stave prípravy projektovej dokumentácie akcie 

„Križovatka pod Juhom“, predstavenie riešenia križovatky - 

predkladateľ informácie, Ing. Róbert Hartmann, vedúci Útvaru 

mobility 

Informáciu podal Ing. Róbert Hartmann, ktorý prítomným povedal, že 
schválením Územného plánu v ZaD č. 7 prišlo aj k úvahe o možnej zmene rozsahu 
samotného projektu. Oslovený projektant preto najprv pripraví štúdiu finančného 
porovnania  výhod rekonštrukcie terajšej križovatky alebo novo navrhnutého riešenia 
veľkej križovatky. Na základe jej výsledkov sa rozhodne pre jeden projekt. Pri 
rekonštrukcii malej križovatky budú stačiť len územné konanie a stavebné povolenie, 
v prípade veľkej bude potrebný aj proces EIA, ktorý bude o niečo dlhší. Tieto procesy 
nebudú realizované ani v tomto a ani v budúcom roku. 

Predsedajúci poďakoval za podanie informácie a otvoril diskusiu, do ktorej sa 
prihlásil poslanec Hošták, ktorý sa opýtal, že či v prípade riešenia veľkej križovatky 
bude riešenie obsahovať aj pripojenie na nový most, ktoré môže byť časovo náročné. 
Vedúci ÚM Hartmann mu odpovedal, že v tomto prípade sa bude postupovať 
etapovite. 

O slovo sa prihlásil viceprimátor Forgáč, ktorý povedal, že v tomto prípade tu 
vstupuje aj kompetenčný problém, t.j. niektoré pripájacie komunikácie patria do 
správy VÚC, s ktorou budú musieť byť započaté rokovania v najbližšom období. 
Vedúci ÚM Hartmann ešte pripomenul, že k projektu sa bude musieť vyjadriť aj 
SSC, ktorá má v správe komunikáciu diaľničného privádzača až po kruhový objazd 
pod ním. 

K otázkam od občanov ohľadom riešenia upchatej kruhovej križovatky pri TESCO 
vedúci ÚM Hartmann odpovedal, že toto by mohlo byť čiastočne vyriešené 
v dohľadnej dobe, kde sa investor prevádzky Burger King zaviazal, že vybuduje zjazd 
k STOP SHOP Trenčín (Big Box) ešte pre kruhovým objazdom. 

K otázkam od občanov ohľadom riešenia cyklotrasy smerom na Soblahov vedúci 
ÚM Hartmann odpovedal, že v súčasnosti sa rieši už piaty variant z dôvodu 
pripomienok občanov, zložitých majetkoprávnych vzťahov alebo zamietnutia zo 
strany ŠOP. 

Predsedajúci poďakoval za diskusiu, ukončil bod programu a otvoril nasledujúci 
bod. 
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5. Informácia o plánovanom rozvoji statickej dopravy pre rok 2023 v 

MČ Juh - predkladateľ informácie, Ing. Róbert Hartmann, vedúci 

Útvaru mobility 

Informáciu podal Ing. Róbert Hartmann, ktorý prítomných informoval o prvej 
projektovej dokumentácii „Priechod pre chodcov Novomeského - Jána Halašu“ kde 
by mal byť projekt hotový koncom februára. Projekt rieši územie komplexne smerom 
do budúcnosti, kde sa počíta aj s rozšírením komunikácie a následného 
zobojsmernenia ulice Novomeského, pričom nad priechodom smerom ku ZŠ 
Novomeského a vedľajšej MŠ majú vzniknúť parkovacie miesta. Čo sa týka 
budovania parkovísk, uvažuje sa nad alternatívami vybudovať podzemné parkoviská 
v lokalite Halalovka nad zdravotným strediskom a v lokalite Jána Halašu pod 
potravinami namiesto súčasného parkoviska, kde by mohol byť dvoj až troj podlažný 
parkovací dom. Zatiaľ v uvedených lokalitách prebieha geodetické zameranie spolu 
so zameraním vytýčených inžiniersky sietí aby sa zistilo, čo sa nachádza pod zemou 
a ako zložité bude preloženie sietí. 

O slovo sa prihlásil poslanec Hošták, ktorý ako úspešné riešenia podzemných 
garáží so zelenou strechou spomenul garáže nad kostolom Svätej rodiny a zároveň 
sa opýtal na rokovania s majiteľom Južanky. Vedúci ÚM Hartmann odpovedal, že sa 
pripravuje riešenie ponechania bezplatného parkovania v noci a spoplatneného 
parkovania po 2 hodine parkovania cez deň, t.j. majiteľ nechce aby sa tam dlhodobo 
parkovalo ale chce bezplatné parkovanie cez deň do 2 hodín. 

Predsedajúci poďakoval za podanie informácie, ukončil bod programu a otvoril 
nasledujúci bod. 

 
6. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia - december 2022 
 
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." 

• Odpoveď ÚM: Križovatka už bola 1x inverstorom rozširovaná približne pred 4 
rokmi. Vzhľadom na neznalosť stavu podzemných inžinierskych sietí nevieme 
dať 100 percentnú odpoveď. V každom prípade rozšírenie možné je, avšak 
treba mať na zreteli, že v susedstve sa nachádza ďalšia križovatka, ktorú bude 
potrebné pravdepodobne riešiť tiež. Tieto dva faktory môžu mať zásadný 
dopad na cenu rozšírenia, ktorá sa v pesimistických prognózach môže 
vyšplhať do niekoľkých desiatok tisíc eur. V súčasnej dobe v rozpočte nie sú 
alokované žiadne prostriedky ani na projektový zámer. 

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)" 

• Odpoveď ÚÚP: Výsadba vo forme stromoradia z listnatých stromov bude 
určená ako náhradná výsadba za vyrúbané dreviny na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta do najbližšieho rozhodnutia na výrub. Samotná realizácia 
náhradnej výsadby bude závisieť od finančných prostriedkov schválených v 
rozpočte mesta." 
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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)" 

• Odpoveď ÚÚP: Náhradnú výsadbu v tejto lokalite vo forme stromoradia 
máme rezervovanú do rozhodnutia na výrub drevín v súvislosti s 
rekonštrukciou starého cestného mosta." 

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)" 

• Odpoveď MHSL: Úpravu zelene máme v pláne realizovať počas prvého 
štvrťroku 2023." 

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." 

• Odpoveď MHSL, ÚI: MHSL ako správca miestnych komunikácií vykonáva ich 
opravu a údržbu. Nové zábradlie v požadovanom rozsahu má charakter 
investičnej akcie, preto požiadavku posielame na investičný útvar a 
doporučujeme ho zaradiť do zoznamu investičných akcií. Investičný útvar dá 
naceniť vybudovanie zábradlia pri danom chodníku." 

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." 

• Odpoveď MHSL: Po preverení situácie na schodisku sme zistili , že sa 
nejedná o reklamáciu na zhotoviteľa, ale o poškodenie neznámym 
páchateľom. MHSL zabezpečí opravu v jarnom období tohto roka 2023." 

1712 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o úplne odstránenie náletovej 
dreviny/ker zasahujúci do oplotenia ZŠ Východná. (viď foto)" 

• Odpoveď MHSL: Odstránenie náletových drevín budeme realizovať 
začiatkom roka 2023. 

1713 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o doplnenie chýbajúcich drevených 
častí lavičky v blízkosti baru AGPLAY na Juhu (48.872016, 18.048530)" 

• Odpoveď MHSL: Opravu lavičky sme zaradili do plánu údržby mobiliáru s 
predpokladaným termínom realizácie v prvom štvrťroku 2023" 

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)" 

• Odpoveď ÚÚP, MHSL: Podľa zaslaných súradníc je možné umiestnenie 3 
lavičiek s operadlom (viď obrázky v prílohe) – ďalej ku komínu (za odbočkou k 
mestskej bytovke)  nie sú nové lavičky vhodné – majetkovo nie sú všetky 
parcely vo vlastníctve mesta, zároveň nie je vhodné osadenie lavičiek pod 
stromami z bezpečnostných dôvodov. Podľa Panoramy je v tejto zadnej časti 
jedna lavička hneď za vedením vysokého  napätia a druhá na konci chodníka. 
Ale aj na tieto  vybrané miesta (podľa obrázkov) je možné lavičky osadiť 
vtedy, keď budú kryté rozpočtom mesta v rámci kompetencií MHSL. 
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Navrhovaným typom lavičky je Miela. MHSL nemá finančné prostriedky na 
nákup lavičiek v rozpočte pre rok 2023." 

1715 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o odstránenie stavby bývalého 
stojiska smetných nádob v lokalite Halalovka (48.872288, 18.050351)" 

• Odpoveď ÚI: MHSL zaradí odstránenie objektu do plánu činností na rok 2023 
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)" 

• Odpoveď ÚM, ÚI: ÚI dá naceniť stavebné úpravy plochy za účelom 
vybudovania parkovacieho miesta. 

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)" 

• Odpoveď ÚM, ÚI: ÚI dá naceniť stavebné úpravy plochy za účelom 
vybudovania parkovacieho miesta. 

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)." 

• Odpoveď MHSL: Správa miestnych komunikácií zaradí opravu chodníka do 
zásobníka opráv. Musíme však dodať, že finančné prostriedky vyčlenené na 
opravy miestnych komunikácií nestačia na uspokojivý rozsah opráv povrchov. 
Musia sa uprednostňovať komunikácie, ktoré slúžia širšej verejnosti a preto sa 
chodníky vedúce k BD nedostanú do zoznamu opráv k realizácii. Je tu ešte 
možnosť odkúpenia chodníka za symbolickú sumu a BD môže opravu 
vykonať, orientačná cena je 30-40 €/m2." 

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. 

• Odpoveď MHSL: Podľa záznamov z činnosti bežnej údržby komunikácií v 
roku 2022 boli všetky vpuste v danej lokalite vyčistené v septembri minulého 
roka." 

1720 občan p. Mendel: v súvislosti s požiadavkou 1323  a 1427 žiada o informáciu 
termínu realizácie nakoľko sa tak ešte neudialo. 

• Odpoveď MHSL: Realizáciu úpravy povrchu sme pre presunuli do plánu 
činností vo verejnej zeleni na budúci rok  2023. 

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 

• Odpoveď ÚIS: Áno má, ale zatiaľ iba v obmedzenej podobe s dostupnými 
dátami. 
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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. 

• Odpoveď MHSL: Stavbu nového mosta má naplánovaný útvar investícií 
mesta Trenčín na rok 2023." 

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. 

• Odpoveď MHSL: Na ulici Gen. Svobodu sme vymenili stĺp v rámci riešenia 
poistnej udalosti po dopravnej nehode - to bolo v smere na Juh pri odbočke na 
Východnú ulicu. Dva svetelné body v smere do mesta boli odstránené kvôli 
nevyhovujúcemu technickému stavu. Útvar investícií má v pláne rekonštrukciu 
verejného osvetlenia na ulici G. Svobodu pričom budú vymenené všetky 
svetelné body a doplnené aj dnes chýbajúce." 

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). 

• Odpoveď MHSL: Na uvedenej parcele bol realizovaný orez krov a stromov, 
vyzbieraný odpad. K odstráneniu betónov ku koncu roka nedošlo , nakoľko 
nebol vhodný terén pre ťažkú techniku. Betón bude odstránený na jar 2023. 

 
 

7. Nové požiadavky poslancov a občanov 
 
1794 Vdp. farár p. Kukla: prosí o osadenie dodatkovej tabule pod Zákaz vjazdu (je 
očividné, že tam v minulosti dodatková tabuľa bola) smerom na chodník ku kostolu - 
od parkoviska pri ihrisku, ktorá by slúžila pre potreby farnosti (nakladanie/vykladanie 
ťažkých predmetov priamo do kostola). 
 
1795 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: "Žiadam za účelom bezpečnosti najmä v 
zimnom období o osadenie zábradlia na konci Lavičkovej ulice v mieste napojenia na 
Ul. Mateja Bela (v hornej časti ulice). Ide o pešie napojenie v podobe krátkeho 10m 
asfaltového chodníka nadväzujúceho na hlavný chodník Gen. Svobodu a zároveň na 
priechod pre chodcov vedúci k autobusovej zastávke na Ul. Gen. Svobodu. V 
zimnom období sa tam vytvára poľadovica a sklon chodníka sa stáva nebezpečný 
pre prechod. (špecifikácia lokality 48.872941, 18.043110)" 
 
1796 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: "Žiadam o zabezpečenie schodnosti 
chodníka vedúceho od ul. Halalovka k zdravotnému stredisku (48.870836, 
18.048609). Chodník je nový, vybudovaný v rámci novej výstavby na Halalovke. 
Jedná sa o strmý svahovitý terén, ktorý je pre starších ľudí idúcich do zdravotného 
strediska najmä v nepriaznivom počasí nebezpečný, hrozí pád, úraz. Prosím o 
zrealizovanie zábradlia v problémovom úseku, prípadne iné alternatívne opatrenia." 
 
1797 "predseda VMČ JUH, pán Gabriel: ""Žiadam o informáciu a objasnenie 
situácie v súvislosti s výstavbou Monolit na Liptovskej ulici - na pozemku 2180/477 je 
v súčasnosti peší prechod prepájajúci ulicu Liptovská so vstupom brezinu. Na 
pozemkoch 2342/1, 2354/162 (a ďalších) investor realizuje stavbu, resp pozemky sú 
ohradené ako stavenisko. Uvedené pešie prepojenie je z dôvodu ohradeného 
staveniska úzke a ťažko priechodné. Prosím o nasledovné informácie: 
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na aké obdobie má investor na predmetných pozemkoch (a ďalších vo vlastníctve 
mesta 2180/476, 3395/31) zriadené stavenisko, resp akými vzťahmi k mestským 
pozemkom stavebník disponuje? 
ako bude vyzerať toto pešie prepojenie po ukončení výstavby, t.j. je investor 
zaviazaný realizovať úpravu/rekonštrukciu/vybudovanie uvedeného chodníka? Ak 
áno, v akom období a v akom prevedení a rozsahu? 
vyplývajú zo zmluvných vzťahov a dohôd s mestom pre investora nejaké ďalšie 
povinnosti v tejto lokalite?""" 
 
1798 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: "Na pozemkoch v lokalite novej výstavby 
obytný súbor Halalovka (spoločnosť Monolit) má investor zriadené stavenisko 
(konkrétne 48.872262, 18.055270 a pozemky vo vlastníctve mesta 2315/859, 
2315/349, 2315/865. Zároveň je to lokalita v ochrannom pásme vedenia VN. Na 
základe akých zmluvných vzťahov mesto umožňuje realizovať stavenisko na 
uvedených pozemkoch vo vlastníctve mesta a je možné realizovať zázemie stavby v 
ochrannom pásme vedenia VN?" 
 
1799 občan p. Iring: žiada o presun / odstránenie zberných kontajnerov na použite 
oblečenie Ekocharita, ktoré sa nachádzajú pri podzemných smetných košoch v 
lokalite ulice Mateja Bela 10 v Trenčíne. Zberné nádoby stoja v mieste 
frekventovaného prechodu cez vozovku medzi parnými a neparnými číslami ulice 
Mateja Bela. Vodičom bránia v náležitom výhľade v smere od vyšších súpisných 
čísel ku začiatku ulice. Chodcom prechádzajúcim cez vozovku v smere od parných 
ku neparným číslam bránia vo výhľade v smere doľava. Je dobre známe, že na 
danom úseku nie je dodržiavaná maximálna dovolená rýchlosť 30 km /h, čim vznikajú 
situácie, kedy chodci ani vodiči nemajú dostatok času na reakciu a je otázkou času, 
kedy dôjde ku tragédii. (priložené foto) 
 
1800 občan p Mendel: žiada orezať krovie a vyčistiť priestor pod krovím, nakoľko sa 
tam hromadí odpad. (priložené foto a mapa) 
 
1801 občan MČ STRED p. Egg: žiada o opravu kanalizačnej šachty na parkovisku 
na ul. M. Bela, ktorá je cca 10-15 cm pod úrovňou vozovky, kvôli čomu je tam 
problematické parkovanie. 
 
1802 občan p. Kopunec: upozorňuje na problém úzkeho miesta na obojsmernej 
komunikácii v lokalite Halalovka 36, kde po vybudovaní polopodzemných kontajnerov 
sa ťažko obchádzajú dve autá. Pýta sa, či je to v poriadku. 
 
1803 občan p. Kurtiš: upozorňuje na často tvoriace sa mláky na chodníku od smeru 
M. Bela po zdravotné stredisko v lokalite Halalovka a žiada o návrh riešenia 
odstránenia tohto problému 
 
1804 občan p. Piffl: žiada o prečistenie vpustu zastávka M. Bela smer mesto. 
 
1805 občan p. Mendel: žiada o úpravu povrchu novozrekonštruovaného povrchu 
detského ihriska s ID 428 na ulici Jána Halašu 14. Povrch je extrémne klzký za 
daždivého počasia, pričom tam spadlo už niekoľko ľudí. 
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1806 občianka p. Muráriková: upozorňuje na neexistujúce prepojenie chodníkov za 
bytovými domami na ulici Jána Halašu 14 - 22 smerom na ulicu pred bytovými 
domami, kde je v súčasnosti možné prejsť len cez destské ihrisko s ID 428 na ulici 
Jána Halašu 14, ktoré má klzký povrch za daždivého počasia. Ak má DI slúžiť na 
hranie futbalu alebo hokeja, tak si nevie predstaviť kadiaľ má občan možnosť prejsť 
zo spodnej časti chodníka na hornú časť ulice. V súčasnosti ľudia používajú trasu 
cez trávnatý svah, pričom chodník je už vymletý od dažďov a bahno steká na spodný 
chodník. Nerozumie, prečo sa pri úprave povrchu DI neuvažovalo aj s dobudovaním 
prepojenia. Žiada o riešenie tejto situácie. 
 
1807 občan p. Mendel: sa pýta ohľadom výrubu brezy pred bytovým domom 
Šmidkeho 3 (ID dreviny 4405), ktorú žiadali vyrúbať ako obyvatelia bytového domu v 
období november/december. V akom štádiu povolenia to je? 
 
1808 občianka p. Muráriková: žiada o výrub brezy v lokalite Jána Halašu 14 - 16, 
za bytovým domom (ID dreviny 4265) 
 
1809 občan p. Piffl: upozorňuje na zdvihnutý chodník na cintoríne nad domom 
smútku, kde koreňový systém vedľajších borovíc zrejme zapríčiňuje dvíhanie 
chodníka. Žiada o riešenie. 
 
1810 občan p. Mendel: upozorňuje na situáciu možnosti voľného vjazdu 
automobilov na cintorín. Žiada o zabezpečenie brány pred samovoľným vjazdom 
občanov porušujúcich pietne miesto. 
 

8. 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 prihlásila občianka p. Kopuncová z bytového domu M. Bela 
2504/21, ktorá v zastúpení občanov z predmetného bytového domu prišla vyjadriť 
nesúhlas s uznesením prijatým na predchádzajúcom zasadnutí, 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.“ 

Ako hlavné argumenty uviedla opätovne obavu, že z novovybudovaných 
polopodzemných kontajnerov (PPK) bude časom smetisko, nakoľko čo si všíma, tak 
sa tak deje už pri viacerých PPK v meste. Aj napriek stretnutiu so zástupcom mesta 
z Útvaru investícií, s Ing. Gallom, požadujú zmeniť stanovisko poslancov MČ JUH.   

Slova sa ujal viceprimátor Forgáč, ktorý sa občianky spýtal či by súhlasila 
s výstavbou PPK v prípade, že by boli postavené oproti poslednému bytovému 
domu, pod ktorý bude spadať predmetné stojisko PPK a ďalej povedal, že on svoj 
názor určite nezmení. Trend v odpadovom hospodárstve je taký aby sa dostali 
kontajnery pod zem a boli v čo najväčšej kapacite. 

Občianka p. Kopuncová dala návrh aby sa teda vybudovali na opačnej strane 
križovatky, kde by bol bytový dom ďalej od stojiska. Na túto požiadavku jej odpovedal 
vedúci ÚM Hartmann, ktorý jej povedal, že v danej lokalite sú podzemné siete 
(vodovod a silové vedenie VN) a ich preloženie by nebolo možné. 
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Občianka p. Kopuncová ukončila svoj príspevok opätovne s prosbou 
o prehodnotenie stanoviska a hľadanie iného vhodného miesta. 

Viceprimátor Forgáč jej navrhol stretnutie s občanmi kde im svoje stanovisko 
objasní a pokúsi sa ich presvedčiť, že navrhované riešenie je správne a záleží len na 
spoločnej dohode na doriešení vzhľadu architektonickou alebo krajinárskou úpravou 
stojiska PPK. 

 
S príspevkami k bodu programu už nikto nevystúpil a tak predseda VMČ JUH 

Dominik Gabriel uzavrel bod programu a poďakoval prítomných za diskusiu. 
 
Na záver predseda VMČ JUH Dominik Gabriel poďakoval prítomným za účasť. 
 
Nasledujúce zasadnutie sa bude konať podľa harmonogramu a v zmysle 

pozvánky. 
 
Zapísal: Ing. Peter Ondruš                                    
V Trenčíne, 17.01.2023               
  

       Dominik Gabriel                         
                                                                               predseda VMČ JUH 


