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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 

konaného dňa 4. 12. 2017 v ZŠ Novomeského na Juhu 

 

Prítomní poslanci:      
Bc. Eduard Filo 
Mgr. Ján Forgáč    
MBA Peter Hošták, PhD. 
Mgr. Ján Vojtek 
Patrik Žák, B.S.B.A. 
 
Neprítomní poslanci: 
Dominik Gabriel - ospravedlnený     
Lukáš Ronec - ospravedlnený 
                                              
Prítomná: 
Lenka Vojtasová – garant VMČ Juh  
 

Program VMČ Juh: 

1. Otvorenie 
2. Návrh termínov zasadnutí VMČ JUH na rok 2018 
3. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
4. Nové požiadavky poslancov a občanov 
5. Rôzne, diskusia a záver 

 
Na úvod predseda VMČ Bc. Eduard Filo privítal všetkých prítomných , 

otvoril zasadnutie výboru a skonštatoval, že výbor je uznášaniaschopný.  
 
Hlasovanie o programe zasadnutia: 
 

ZA  – 4, Bc. Eduard Filo, Mgr. Ján Forgáč, MBA Peter Hošták, PhD.,  
                            Mgr. Ján Vojtek            

 PROTI - 0 
 ZDRŽAL SA - 0 
 

II. viceprimátor a poslanec Patrik Žák, B.S.B.A. nebol vo chvíli hlasovania 
v miestnosti. 
 

Bod číslo 2 – Návrh termínov zasadnutí VMČ JUH na rok 2018 
8.1.2018 (pondelok)  – KC JUH – 17,30 hod. 
5.2.2018 (pondelok)  – KC JUH – 17,30 hod. 
5.3.2018 (pondelok)   – ZŠ Novomeského – 17,30 hod. 
3.4.2018 (utorok)   – KC JUH – 17,30 hod. 
3.5.2018 (štvrtok)   – KC JUH – 17,30 hod. 
4.6.2018 (pondelok)  – ZŠ Novomeského – 17,30 hod. 
2.7.2018 (pondelok)  – KC JUH – 17,30 hod. 
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6.8.2018 (pondelok)  – KC JUH – 17,30 hod. 
3.9.2018 (pondelok)  – ZŠ Novomeského – 17,30 hod. 
1.10.2018 (pondelok)  – KC JUH – 17,30 hod. 
5.11.2018(pondelok)  – KC JUH – 17,30 hod. 
3.12.2018 (pondelok)  – ZŠ Novomeského – 17,30 hod. 
 

Uznesenie: prehodiť májový termín na pondelok 7. 5. 2018. S ostatnými 
navrhnutými termínmi súhlasia poslanci bez zmeny. 
 
Hlasovanie o návrhu termínov so zapracovaním zmeny májového termínu: 

ZA  – 5, Bc. Eduard Filo, Mgr. Ján Forgáč, MBA Peter Hošták, PhD.,  
                            Mgr. Ján Vojtek , Patrik Žák , B.S.B.A.          

 PROTI - 0 
 ZDRŽAL SA - 0 
 

Bod číslo 3 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
 

Na úvod prečítal predseda Bc. Filo odpoveď na požiadavku občana, ktorá 
prišla priamo na MsÚ – viď. príloha. 
 

Poslanec Vojtek: reaguje na pož. č. 195/4.9.2017 - vyčistenie žľabu na ul. 
Šmidkeho - upresňuje polohu žľabu - jedná sa o celý žľab popri chodníku od Južanky 
resp. Škôlky Šmidkeho smerom k parku. 

Odpoveď: Ospravedlňujeme sa za nevyčistenie žľabu – na túto požiadavku 
sa pravdepodobne pozabudlo. Ak to poveternostné podmienky umožnia, žľab dáme 
vyčistiť ešte tento rok resp. sa vyčistí v rámci čistenia po zimnej údržbe. Momentálne 
mesto nedisponuje pracovníkmi na verejno-prospešných prácach, ktorých by sme 
tam mohli poslať ihneď. 

Poslanec Vojtek: pri potravinách na Saratovskej ul., pri chodníku k 
potravinám sú tri stromy v zlom stave. Sú prehnuté do chodníka a ohrozujú chodcov. 

Odpoveď: Jedná sa o javorovce, pri ktorých je potrebné zvýšiť orezom 
podchodnú a podjazdnú výšku. Dreviny zaradíme do obhliadok a navrhneme 
riešenie.  

P. Mendel: konštatuje nevyčistenú vpusť - opakovaná pož. č. 105/2.5.2017 
Odpoveď: Pracovníci spoločnosti, ktorá mala po desaťročiach vyčistiť všetky 

vpuste v meste na niektoré bohužiaľ zabudli (nakoľko neexistuje ich súpis). Dať 
vpusť vyčistiť tesne pred začiatkom zimnej údržby je neefektívne. Opätovné čistenie 
vpustí sa bude robiť po skončení zimnej údržby. Na vpusť spoločnosť upozorníme. 

P. Mousson: bude rekonštruovaná štvorprúdová cesta na ul. Gen. Svobodu? 
Odpoveď: Bc. Filo odpovedal, že je v záujme všetkých poslancov VMČ Juh, 

dostať rekonštrukciu cesty do rozpočtu na rok 2018 a realizovať ju kompletnú. Za 
UIS: v prípade, že budú schválené financie na túto akciu, bude sa v budúcom roku 
realizovať.  

P. Mousson: príjazdovú cestu do spoločných garáží na ul. Novomeského 
znehodnocujú dodávky spol. CBA. Kto je zodpovedný za budúcu opravu? 

Odpoveď: Príjazdová cesta do spoločných garáží je taktiež zásobovacou 
komunikáciou predajne CBA – takže dodávky cestu znehodnocujú úplne rovnako ako 
vozidlá majiteľov garáží. Cesta je v majetku mesta – jedná sa o účelovú 
komunikáciu. Mesto v súčasnosti opravy účelových komunikácií nerieši, nakoľko 
finančne nezvláda ani opravy verejných miestnych komunikácií. Opravu účelových 
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komunikácií v majetku mesta budeme realizovať po opravení všetkých verejných 
ciest v meste. 

P. Janský: výjazd z ul. M. Bela na ul. Gen. Svobodu je nebezpečný, vjazd 
neprehľadný a komplikované napojenie. Ako sa bude riešiť táto situácia? 

Odpoveď: Nie je jasné, o ktorú križovatku sa jedná. Na ulici Gen. Svobodu je 
na jar 2018 plánovaná reorganizácia parkovania tak, aby boli dostatočné rozhľady na 
obe strany. 

P. Zeleňák: ako sa bude riešiť parkovanie pred vchodmi na ul. Halalovka 14-
28? 

Odpoveď: Pred vchodmi 14-22 rozšírením cesty o pozdĺžne parkovacie 
miesta. Pred vchodmi 24-28 šikmými parkovacími miestami. 

P. Zeleňák:  žiada o zapracovanie kolmých chodníkov vedúcich k paneláku 
(Halalovka 14-28) v polohe tak, ako sú v súčasnosti (v súčasnosti sú tam 
zatrávňovačky), do projektu nového parkoviska, ktoré sa bude v tejto lokalite robiť. 

Odpoveď: Na parkoviská je vydané právoplatné stavebné povolenie. V 
súčasnosti Vám nevieme dať odpoveď, či je takéto riešenie z hľadiska stavebného 
práva a podpísanej zmluvy o dielo možné. Ak to z hľadiska týchto záležitostí možné 
bude, chodníky sa upravia. 

P. Zeleňák: aká je frekvencia čistenia mestských komunikácií, parkovísk a 
chodníkov? 

Odpoveď: V mesiacoch marec a apríl sa robí čistenie komunikácií po zimnej 
údržbe. Na parkoviská sa dávajú 3 dni vopred značky zákaz zastavenia s dátumom a 
časom čistenia. Bohužiaľ mnoho vodičov to nerešpektuje, čistiace vozidlá sa musia 
na blokované miesta vracať čo čistenie mnohonásobne predražuje a niektoré lokality 
sa aj tak vyčistiť nepodarí. V mesiacoch máj, jún, júl, august, september sa 
komunikácie čistia 1 x do mesiaca. V mesiacoch október a november sa ulice čisti 
taktiež 1x, avšak na miesta kde sa nahromaďuje lístie sa čistiace vozidlá posielajú aj 
viac krát. V mesiacoch december, január a február sa ulice nezametajú – odhŕňa sa 
sneh a posýpa sa zmesou kameniva a soli. Chodníky, ktoré nesusedia s 
nehnuteľnosťami sa čistia obdobne. 

P. Zeleňák: sa pýta, či mesto môže dať odtiahnuť aj také autá, ktoré porušujú 
zákaz státia počas čistenia MK. Prípadne, aké opatrenia sa dajú zo strany mesta 
vykonať, aby počas čistenia MK autá nestáli na ceste? 

Odpoveď: Za MsP: MsP nemá zákonné oprávnenie na odstránenie 
motorových vozidiel z komunikácie. Počas čistenia hliadky MsP kontrolujú 
dodržiavanie zákazu státia na komunikáciách, ktoré sa majú čistiť. V prípade, ak na 
takýchto miestach stoja vozidlá, hliadky MsP sa snažia prostredníctvom PZ SR 
vylustrovať majiteľa vozidla za účelom preparkovania vozidla a následné 
zabezpečenie prejazdu pre "čistiace vozidlo".  Za UD: Nie nemôže. Zákon to 
neumožňuje. Odtiahnuť je možné len vozidlá tvoriace prekážku cestnej premávky a 
vozidlá stojace na vyhradených parkovacích miestach. Taktiež je možné odťahovať 
vraky – avšak podľa iného zákona – odtiahnutiu musí predchádzať výzva. Jediným 
účinným opatrením, je osádzanie tzv. papúč – to však nerieši fakt, že vozidlá naďalej 
znemožňujú čistenie. 

P. Sapáček: žiada opraviť schody z ul. Halašu k cintorínu. 
Odpoveď: Táto požiadavka je dlhodobo zaradená v zásobníku opráv 

miestnych komunikácií. Požiadaviek je však toľko, že rozpočet na údržbu na všetky 
požadované opravy nepostačuje. 

P. Marchevka: žiada osadiť ceduľu "Zákaz vodenia psov" na detské ihrisko pri 
Slam.hostinci. 
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Odpoveď: Tabuľku osadíme v mesiaci december. 
P. Marchevka: sa pýta, aké má Mesto kompetencie v možnosti 

zákazu/regulácie hazardu. 
Odpoveď:  je v samostatnej prílohe "Odpoveď na požiadavku 241". 
P. Piffl: upozorňuje na pokazenú bráničku na detskom ihrisku v KC na Juhu, 

žiada o opravu. 
Odpoveď: Pokazenú bráničku opravíme v mesiaci december. 
P. Piffl: upozorňuje na popraskanú podlahu na dets. ihrisku Žihadielko. 
Odpoveď: Popraskaná podlaha sa bude riešiť reklamáciou u dodávateľa 

ihriska. 
P. Piffl: na ul. Kyjevská (vedľa potravín Fresh) ostali trčať šróby po 

odstránenej telef. búdke. Je možné ich zrezať, odstrániť? 
Odpoveď: Oslovíme vlastníka telefónnych búdok, aby ich odstránil. 
P. Piffl: pri zrezávaní stromov sú ponechané pníky vo výške 10 cm. Počas 

zimy to môže byť nebezpečné, hlavne pre sánkujúce sa deti. Je to štandardný 
spôsob vyrezávania stromov? 

Odpoveď: Áno, väčšina stromov sa zrezáva na výšku pňa viditeľnú pri kosení 
trávy, pričom sa súčasne zrezávajú obvodové hrany pri väčších pňoch. Plánuje sa od 
roku 2018 robiť čiastočne aj frézovanie pňov, ktoré sa doteraz nerobilo. 

P. Šabo: žiadal vidieť projekt nových park. miest na ul. Lavičková - M. Bela. 
Odpoveď: Projekt mu bol odprezentovaný na VMČ. 
P. Šabo: upozorňuje na chodník pred vchodmi M. Bela 11,13,15. Asfalt je 

sadnutý, zadržiava sa tam voda. Situácia je kritická. 
Odpoveď: Mesto o situácii vie. Opravu sme chceli zrealizovať na jeseň tohto 

roku. Bohužiaľ stavebné spoločnosti majú toľko zákaziek, že sme nenašli zhotoviteľa 
a údržbu sme museli presunúť do ďalšieho roka. 

P. Šabo: upozorňuje taktiež na zlý stav komunikácie pred garážou na ul. M. 
Bela 32. Aj tu sa zadržiava voda, čím je obmedzený prístup do garáže. 

Odpoveď: Bohužiaľ, bez komplexnej výmeny asfaltu túto situáciu nie je 
možné vyriešiť. Komplexná výmena asfaltu na ulici M. Bela v súčasnosti 
naplánovaná nie je. 

P. Mendel: kedy sa budú dorobené zvyšné parkovacie miesta od vchodu č. 9 
na ul. Gen. Svobodu? 

Odpoveď: Na jar roku 2018 po skončení mrazov. 
 

 
Bod číslo 4 – Nové požiadavky poslancov a občanov 
 
P. poslanec Filo: na ul. Halalovka sa nachádzajú kopy neodvezených 

konárov z orezaných drevín. Žiada o ich vývoz. 
P. poslanec Filo: žiada preveriť stav všetkých koľajníc pre kočíky v rámci 

celého Juhu. Na mnohých miestach sú koľajnice pre kočíky neschodné. Najmä pri 
otoči z Gen. Svobodu na Halalovku. 

P. poslanec Vojtek: na Západnej ul. č. 7 stojí už nejaký čas v odbočke auto s 
cudzou špz. Vyzerá ako po havárii. Dá sa s tým niečo urobiť? 

P. Hlucháň: na ul. M. Bela 11,13,15 žiada o opravu schodov a plošín pre 
kočíky. 

P. Hlucháň: upozorňuje na park. miesto pre občana ZŤP na ul. M. Bela 13. 
Vyhradené miesto bolo pre pani, ktorá zomrela v r. 2016. Na danom mieste treba 
odstrániť aspoň tabuľu. 



5 
 

P. Hlucháň: sa pýta, či je v kompetencii Mesta vydať zákaz fajčenia na terase 
vinárne v Južanke. Terasa tejto prevádzky susedí s detským ihriskom. 

P. Hlucháň: upozorňuje na oplotenie okolo ihriska pri Slamenom hostinci, 
ktoré je úplne zničené. 

P. Šabo: dávnejšie žiadali zrezať dreviny na ul. M. Bela. Bolo to prisľúbené, 
malo sa to robiť niekedy v tomto období. Bude sa? 

P. Šabo: sa pýta, či by mohli byť vysadené stromy medzi nové parkovisko M. 
Bela/Lavičková a paneláky. 

P. Šabo: navrhuje vyhradiť miesta pre venčenie psov, príp. osadiť wc pre psy. 
Častokrát sa stáva, že venčené psy vykonávajú potrebu pri stromoch, ktoré si 
obyvatelia vysadili (tuje) a následkom toho stromy vyhynuli. 

P. Majcher: na ul. Halalovka 2343 sa nachádza chodník dolu brehom vedúci 
ku Slam. hostincu. Tento chodník je pravidelne obchádzaný a údržba na ňom nie je 
vykonávaná. Popadané mokré lístie zo stromov je šmykľavé, nebezpečné, takisto v 
zime tam býva neodhrnutý sneh. Mohli by sa zamestnanci pri údržbe venovať aj 
tomuto chodníku? 

P. Majcher: na Halalovke 2343 nie je šírka vozovky 3 m. Dve autá okolo seba 
neprejdú. Je možné zrezať chodník tak, aby sa autá mohli obísť? Ak nie, urobí sa 
jednosmerka?  

P. Majcher: dole na Východnej ulici je hrb, ktorý mal byť sfrézovaný. Kedy 
bude?  

P. Mousson: na ul. Novomeského pri zbere lístia spustošili pracovníci 
trávniky. Vyjazdili koľaje, rozjazdili blato. Kto vykoná nápravu?  

P. Mousson: upozornil na vystúpený kanál na Saratovskej ul. Oproti Domu 
smútku. 

P. Jánsky: na ul. M. Bela 6,8 si obyvatelia urobili provizórne schody, aby sa 
mohli dostať na parkovisko k autám. V minulosti už žiadali o to, aby si schodisko 
mohli svojpomocne oficiálne urobiť, bolo im odpovedané, že to nejde.  Je možné o 
realizáciu schodiska teda požiadať?  

Poslanci VMČ: žiadajú o odstránenie park. miest na križovatkách ul. Gen. 
Svobodu - reakcia na požiadavku č. 234/6.11.2017. Jedná sa o obe križovatky Gen. 
Svobodu s ul. M. Bela, aj s ul. Halalovka. Treba odstrániť po jednom park. mieste aj 
smerom dole, aj hore, aby sa zvýšila prehľadnosť pri vstupovaní do križovatky. 
 

 
Bod číslo 5 – Rôzne, diskusia a záver 
 
V bode „rôzne“ sa diskutovalo o regulovanom parkovaní. 
 
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť. 

 
 

Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 8. januára 2018 o 17,30 hod. 
v Kultúrnom stredisku na Juhu. 

 
 

Zapísala: Lenka Vojtasová 
V Trenčíne dňa 13. 12. 2017 
           Bc. Eduard Filo 
                                                                                     predseda VMČ JUH 


