
 

 

Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
7.3.2016 v ZŠ Novomeskeho JUH Trenčín 

 

Prítomní poslanci:  
Mgr. Ján Forgáč 
Dominik Gabriel 
MBA Peter Hošták, PhD. 
Lukáš Ronec 
Mgr. Ján Vojtek 
Patrik Žák, B.S.B.A 

Neprítomní poslanci:  
Bc. Eduard Filo – ospravedlnený 

Hostia: 
Mgr. Peter Sedláček – MsP 
p. Prostinák - riaditeľ OC Južanka 
p. Pavlík - zástupca prevádzkarov v OC 

 
Program VMČ Juh: 

1. Otvorenie 
2. Diskusia s riaditeľom OC Južanka, bezpečnosť ihriska 
3. Vyjadrenie k výpožičke majetku v KS Juh 
4. Spolupráca s OZ Zelená Hliadka 
5. Investičné akcie na Juhu pre rok 2016 
6. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
7. Nové požiadavky poslancov a občanov 
8. Rôzne, diskusia a záver 

 
Na úvod predseda VMČ Patrik Žák privítal všetkých prítomných a hostí, oboznámil ich 

s programom zasadnutia, a otvoril zasadnutie výboru. 
 
Žiaden poslanec nemal doplnky do programu rokovania VMČ Juh, preto dal predseda 

hlasovať o programe ako bol zaslaný v pozvánke. 
 
Hlasovanie o programe. 
 ZA   - 6,  Mgr. Ján Forgáč,, Dominik Gabriel, MBA Peter Hošták, PhD., 
     Lukáš Ronec Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák, B.S.B.A. 
 PROTI   - 0 
 ZDRŽAL SA   - 0 
 
Bod číslo 2 – Diskusia s riaditeľom OC Južanka, bezpečnosť ihriska 
Predseda Žák privítal riaditeľa OC Južanka a zástupcu prevádzkarov obchodov, pána 

Prostináka a pána Pavlíka. Oboznámil občanov s dôvodom, prečo boli pozvaní na zasadnutie. Po 
opakovaných sťažnostiach občanov o neoprávnenom využívaní chodníka za OC Južanka ako 
zásobovacej ceste tieto vozidlá ohrozujú deti a chodcov, vznikla požiadavka na verejné 
prerokovanie tohto problému. Presne sa jedná o chodník za zadným vstupom pri vinárni. 

 
Viceprimátor Forgáč zhrnul niektoré predošlé informácie, najmä, že umiestnenie 

odnímateľného stĺpika, ktorý by sa uvoľňoval len v dopoludňajších hodinách a len pre zásobovanie 
nepovolil dopravný odbor okresnej polície. Budova bola kolaudovaná so zásobovacou trasou 
vedenou cez vchody pri pekárni IMDK a Bille. 

 
Pán Pavlík, zástupca podnikateľov, chápe znepokojenie občanov. Upozorňuje na to, že tento 

stav je 10 rokov neriešený. V tejto časti OC je niekoľko prevádzok, ktoré vyžadujú zásobovanie 
paletami (Pepco, Dráčik) a ťažkými sudmi 50-70kg (vináreň, bowling) a že tieto prevádzky sú 
závislé na občanoch ale aj ľudia chcú tieto prevádzky, takže sú si vzájomne prospešné. Vozenie 
tohto tovaru by bolo nebezpečné na paletovom vozíku vnútorným priestorom OC. Pán Pavlík pri 
otváraní prevádzky nebol informovaný so zásobovacou trasou len od IMDK a Billa. V prípade, že k 
jeho prevádzke nieje zásobovacia cesta, tak ju nemalo mesto ani povoliť. 



 

 

 
Viceprimátor Forgáč reagoval, že prevádzky neschvaľuje mesto, ale hygiena, ktorá neskúma 

spôsob zásobovania ak bol raz priestor skolaudovaný. 
 
Riaditeľ OC Južanka, pán Prostinák, opísal históriu stavby, ktorá bola skolaudovaná v roku 

2006. Realitný fond Tatra Banky objekt kúpil na prelome 2007/2008. Jeho ciel je smerovať OC ako 
sídliskové centrum, cielené na potreby občanov. Z tohto dôvodu nedávno investovali do prerábky 
detského ihriska pri spomenutom chodníku. Pán riaditeľ nespochybňuje že plocha po ktorej 
zásobujú prevádzky je chodníkom a chce hľadať schodné riešenia pre obe strany, pretože sa 
týmto spôsobom zásobuje 12 prevádzok, cca 1400m2 plochy. Po prvých sťažnostiach začali viac 
dbať o to kto chodí po tomto chodníku a po redukcii počtu vozidiel, ktoré tam nemali čo robiť ich je 
denne asi 12. V minulosti navrhli riešenie odnímateľným stĺpikom a väčšou kontrolou kamerovým 
systémom, ale toto riešenie dopravné polícia odmietla. 

 
Začala sa širšia diskusia, kde padali rôzne návrhy riešenia. Viceprimátor Forgáč navrhol 

rozšírenie stávajúceho chodníka na riadnu jednosmernú obslužnú komunikáciu (šírka 4m) a 
vybudovanie výškovo oddeleného chodníka. Poslanec Žák navrhol predĺženie zásobovacej cesty k 
Bille poza budovu, pretože je to najbližšie miesto kadiaľ by sa takéto komunikácia mohla potiahnuť. 
Pán Sapáček (občan) navrhol technické riešenie v podobe rampy, alebo výťahu od vchodu Billy. 

 
Poslanec Hošták konštatuje, že by takéto technické riešenie bolo najtrvácnejšie a zhodnotilo 

budovu ako takú. 
 
Riaditeľ OC bude tlmočiť návrhy VMČ majiteľom budovy. Dohoda je, že bude opäť pozvaný 

na VMČ juh v máji 2016 na dokončenie rokovania. 
 
Poslanec Vojtek upozorňuje aj na stojisko smetných nádob, ktoré chodí MP odvážať. 

Smetiarske auto sa neotáča, ale pokračuje po spomenutom chodníku dole kopcom až k 
pohostinstvu Pueblo a potraviny Bala. Tu vychádza na cestu. Tento stav treba rovnako zmeniť. 

 
Poslanec Hošták navrhuje aby bol toto bod rokovania na VMČ máj 2016 bez ohľadu na to, či 

sa Južanka vyjadrí. 
 
Bod číslo 3 – Vyjadrenie k výpožičke majetku v KS Juh 
Útvar majetku mesta predložil materiál na prerokovanie do VMČ. Jedná sa o umiestnenie 

Rodinného centra Južanček do voľných priestorov v KS na ul. Kyjevská 3183 v Trenčíne. Komisia 
kultúry a cestovného ruchu odporučila výpožičku schváliť. 

 
Poslanec Hošták povedal občanom, že jeho dcéra navštevovala rodinné centrum a má dobré 

skúsenosti s týmto OZ.  
 
Hlasovanie o predloženom materiáli ÚMM. 
 ZA   - 6,  Mgr. Ján Forgáč,, Dominik Gabriel, MBA Peter Hošták, PhD., 
     Lukáš Ronec Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák, B.S.B.A. 
 PROTI   - 0 
 ZDRŽAL SA   - 0 
 
Pani Búryová, ktorá organizuje dôchodcov najmä z Juhu poznamenala, že by podobný priestor 

prijali aj pre pravidelné stretávanie dôchodcov. V minulosti žiadali mať priestor v KS na Juhu 
častejšie, ale nebolo im vyhovené. Rovnako považuje odporúčanie o možnej spolupráci s ZŠ 
Východná za nevhodné, pretože sa škola nachádza na jeden strane sídliska a pre dôchodcov z 
Juhu 1 je to neprístupne ďaleko. KS je v strede a preto najvhodnejšie. 

 



 

 

Poslanec Žák, jej pripomenul, že po predminulom VMČ pani Búryová dostala jasnú ponuku 
stretávať sa v KS každý piatok od 15:00 do 20:00 v priestore na prízemí s ľahkým prístupom aj pre 
občanov, ktorí nemôžu, alebo nevládzu vyjsť po schodoch. 

 
Poslanec Forgáč reagoval na pripomienku o škole a zopakoval, že sa snaží hľadať riešenia. 

ZŠ Východná a ZŠ Novomeskeho sú jediné objekty okrem KC, ktoré sú v majetku mesta a snažil 
sa jej poradiť. 

 
Pani Búryová si spomenula, že ponuku dostala, ale viac o nej s prevádzkovateľkou KS 

nerokovala a nevie či je tento čas spoplatnený, alebo nie. 
 
Poslanec Žák navrhol, aby začala rokovania a informovala poslancov o ich priebehu. 
 
Na niekoľko otázok občanov, aký je primárny zámer aktivít v KS reagoval poslanec Vojtek a 

požaduje predloženie správy o počte kultúrnych aktivít v KS za rok 2015. 
 
Pani Svečulová, ktorá býva priamo pri KS poznamenala, že v minulosti sa v KS konalo mnoho 

kultúrnych podujatí, ale okolie KS je vo vnútrobloku stoviek bytov, ktoré tieto aktivity rušili. 
 
Bod číslo 4 – Spolupráca s OZ Zelená Hliadka 
Poslanec Gabriel inicioval rokovania OZ Zelená Hliadka s viceprimátorom Forgáčom. Toto OZ 

chce nadviazať spoluprácu s mestom. Pán Zámečník, ktorý zastupuje OZ, je ochotný organizovať 
dobrovoľníkov a VPP pracovníkov a prosí mesto o súčinnosť.  

 
Po rokovaní prišli k spoločnému riešeniu. Pán Zámečník 1-2 týždne vopred požiada mesto o 

pridelenie VPP pracovníkov na konkrétny deň a mesto týchto ľudí zabezpečí. Viceprimátor objasnil, 
že z Úradu Soc. Vecí a Rod. dostáva mesto pracovníkov viac aj menej pracovitých, preto je ale 
veľmi dobré, keď bude niekto celý čas pracovať s nimi a dohliadne na odvedenie práce. 

 
Záujem OZ je aj o verejné priestory. Na sídlisku je niekoľko nezaopatrených priestranstiev, 

ktoré by chceli vyčistiť a spraviť na nich jednoduché tematické priestory. Napr. umiestniť niekoľko 
betónových skruží a tak vytvoriť trénovaciu plochu pre menšie psy. 

 
Viceprimátor si váži ich ochotu a záujem o veci verejné. Spomenul, že čoskoro budeme musieť 

začať celoplošne riešiť detské ihriská na Juhu. Najmä tie menšie, ktoré sú nefunkčné. 
 
Bod číslo 5 – Investičné akcie na Juhu pre rok 2016 
Viceprimátor Forgáč odprezentoval občanom zoznam investícii na rok 2016. Každá mestské 

časť získala 100.000€ na investičné akcie. Aktualizovaný zoznam týchto investícii nájdete ako 
prílohu zápisnice č. 1. 

Spomenul materské školy, na ktoré sa uchádza mesto o nenávratné finančné príspevky. 
Výsledky týchto výberových konaní zatiaľ nepoznáme. 15. marca podáva mesto žiadosť na 
Envirofond na 2 MŠ – Šmidkeho a Opatovská. Tieto sú energeticky najnáročnejšie v celom meste. 

 
Pani Poláková upozorňuje, že pri budovaní jednosmerky na Gen. Svobodu by bolo dobré 

opraviť chodník, ktorý je medzi stojiskom smetných nádob pri zástavke na konci Gen. Svobodu (pri 
prachároch vedľa garáží). 

 
Pani Svečulová z Mateja Bela poďakovala poslancom za investičné akcie na jej ulici. Prosí o 

možnosť nahliadnutia do projektov a riešení týchto investičných zámerov, aby ich mohli ľudia 
skomentovať. Ak by boli prostriedky, navrhuje vysadiť do betónových blokov svahu M. Bela vhodné 
popínavé rastliny. Podobnú živú stenu majú vytvorenú na Liptovskej ulici, pod novostavbami. 

 
Poslanec Hošták navrhuje využitie náhradnej výsadby, ktorú mesto zo zákona vykonáva. 
Viceprimátor Forgáč navrhuje, aby boli všetky investičné akcie prerokované aj na VMČ, nielen 

na odborných útvaroch. 
 



 

 

Bod číslo 6 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
Odpovede na predošlé požiadavky sú prílohou č. 2 zápisnice. 
 
 
Bod číslo 7 – Nové požiadavky poslancov a občanov 
Pán Mendel – Po orezaní kríkov pred Šmidkeho 3 sa našiel betónový blok. Tento kus treba 

odpratať. 
Navrhuje, aby mesto nekosilo súkromný pozemok striech garáží na ul. Generála Svobodu 

oproti domom č. 3-13. 
Upozorňuje na dlhodobo odstavené motorové vozidlo (TN-557CC, zelenej farby) s vyfučanou 

pneumatikou v odbočke k domu Šmidkeho 3. ŠPZ 
Opakuje požiadavku VMČ upraviť malý svah nad pohostinstvom Booklyn. Zo svahu steká blato 

na chodník a nedá sa po ňom vôbec prejsť. Podobne už upravili svah za domom Jána Halašu 16, 
pri betónovom ihrisku. 

 
Pán Sapáček – žiada zvýšenie kontroly smetných nádob spoločnosťou Marius Pedersen. 

Žiada, aby upozornili vodičov, aby si viac všímali technický stav kontajnerov a nahlasovali ho 
správcovi, aby kontajnery priebežne vymieňal a opravoval. Ide najmä o nefunkčné a chýbajúce 
kolieska, pokazené mechanizmy otvárania a ich poistky, diery na dne nádob. Nádoby zostávajú aj 
po vysypaní nadmerne špinavé z vnútra. Ako často sa robí údržba kontajnerov? 

Opäť upozorňuje na umiestnenie kontajnerov na hornej časti ulice Šafárikova v rozpore s 
cestným zákonom a normami. 

Pýta sa na stav parkovacej politiky mesta Trenčín. 
Viceprimátor Forgáč odpovedal, že sa pripravuje, návrhy sú pracovné, poslanci o nich už 

rokovali, ale proces ešte nie je pri konci. Tieto podklady chce prerokovať aj na VMČ. 
Poslanec Hošták MsÚ, TPS, poslanci aktívne pracujú na príprave parkovacej politiky. Občania 

budú určite včasne informovaní. Bude treba správne namaľovať horizontálne dopravné značenie, 
rozhodnúť čo s dodávkami a podobne. 

 
Pani Polákova upozorňuje na zvýšený výskyt bezdomovcov, ktorí sa snažia dostať do 

spoločných priestorov panelákov. Chce takto informovať ľudí, aby nevpúšťali nikoho koho 
nepoznajú do bytoviek. 

Viceprimátor Forgáč navrhuje, aby dala kancelária primátora na jeseň do INFA jednoduchý 
banner s výstrahou, aby boli ľudia viac obozretní. 

Poslanec Žák so zástupcom náčelníka Msp p. Sedláčkom odpovedali, že toto mesto len veľmi 
ťažko ovplyvní, je to na občanoch, komu otvoria. Mesto rieši príčiny, aby mali bezdomovci kde byť. 
Túto sezónu bol útulok pre bezdomovcov otvorený celý deň, nielen v noci. Klienti ale musia splniť 
jednu podmienku, byť bez alkoholu. 

 
Pani Svečulová upozorňuje na vrak bordového automobilu medzi blokom domov M. Bela 14 

a 12. 
Chce upozorniť na vozidlá do 3.5t, ktoré sú ale dlhé (dodávky) ktoré parkujú na ul. M. Bela a 

cez ktoré nie je dostatočný výhľad do križovatky, alebo zavadzajú svojou karosériou až do chodníka. 
Pán Sedláček z MsP pani odpovedal, že ak je vozidlo nevhodne zaparkované má volať mestskú, 
alebo štátnu políciu, ktorá má toto tiež v kompetencii. 

 
Bod číslo 8 – Rôzne, diskusia a záver 
 

Na záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
 Zapísal Patrik Žák 
 V Trenčíne 7.3.2016 
         Patrik Žák, B.S.B.A 
         predseda VMČ Juh 



 

 

Príloha č. 1 - Investičné akcie 
  



 

 

Príloha č. 2 - Odpovede z VMČ 1. februára 2016 
 Poslanec Vojtek upozornil na nefunkčnú lampu pred domom L. Novomeského 9. 
 MHSL – Závada bola odstránená 11.2.2016 výmenou výbojky. 
 
 Pani Búryová, ktorá organizuje seniorov najmä zo sídliska Juh upozorňuje na spôsob 
prerozdeľovania dotácie mesta Trenčín na počet členov jej klubu v porovnaní s minulosťou a s inými 
klubmi. Napriek zvýšeniu počtu jej členov bola finančná čiastka z mesta neúmerne nižšia ako by 
bolo logické. Viceprimátor Forgáč sa vyjadril, že sa touto skutočnosťou bude zaoberať. 
 USV – Programový rozpočet mesta na rok 2016 sa pripravoval v polovici roka 2015 s počtom 
členov jednotlivých JDS a KD z roku 2015. Vzhľadom k tomu, že ku koncu roka 2015 došlo k 
výraznej zmene v počte členov u jednotlivých žiadateľov, bolo potrebné urobiť zmenu rozpočtu 
podľa  aktualizovaného počtu členov. Táto zmena bola schválená dňa 10.2.2016. Téma bola 
prerokovaná s predsedami JDS a KD aj u primátora mesta dňa 3.2.2016, kde boli informovaní o 
prerozdelení prostriedkov na aktuálny počet členov. 
 Pani Búryová chce požiadať mesto a poslancov o poskytnutie väčších priestorov v Kultúrnom 
Centre na Juhu pre stretnutia, ktoré každé 2 týždne organizuje pre dôchodcov. Zvýšil sa jej počet 
občanov, ktorí majú záujem sa stretávať, a preto je problematické sa do stávajúcich priestorov na 2 
poschodí vojsť. Naviac sú tieto priestory na poschodí a preto je to obmedzujúce pre starších ľudí s 
pohybovým obmedzením, alebo ochorením. Navrhuje využitie tzv. zrkadlovej sále na prízemí 
Kultúrneho Centra, alebo veľkej zasadačky, rovnako na prízemí. Viceprimátor Forgáč navrhol 
spoluprácu so ZŠ Východná. 
 UŠ – Predseda VMČ Juh pán Žák nás informoval, že pani Búriová, ktorá zastupuje 
dôchodcov, dostala ponuku z KC Aktivity od pani Rajnincovej na veľkosťou vyhovujúci priestor na 
prízemí v objekte KC, každý piatok v čase od 15,00 do 20,00 hod. 
  
 Chcela by vedieť či mesto zakúpilo mobilné pódium a či by sa mohli zapojiť so seniormi k 
pripravovanej oslave “Dní Juhu”. Poslanci Forgáč a Hošták odpovedali, že pódium mesto zakúpilo  
a spolupráca seniorov je veľmi vítaná. 
 Ďalej sa pani informovala o stave investičných akcií a to najmä o pokračovaní úpravy 
parkovacích plôch pri vstupe do športového areálu pri ZŠ Novomeského a pri plote MŠ Šafáriková. 
Poslanec Hošták a Žák jej odpovedali, že parkovanie pri MŠ je v pláne tento rok vybudovať a státie 
pri športovisku je v dlhodobejšom pláne. 
 Pani znova pripomína chodník za Šafárikovou 12-20, ktorý je poškodený. 
 UD – požiadavka je zaradená v poradovníku investičných akcií. 
  
 Pán Piffl z Mateja Bela navrhol niekoľko vecí. 
 Opäť navrhuje aby Stavebný Úrad vyzval majiteľov garáži pred M. Bela 22 aby dodržiavali 
stavebný zákon a riadne zabezpečili strechy garáží a to najmä inštaláciou zábradlia. Po strechách 
sa pohybujú deti a môže ľahko prepadnúť. 
 USaŽP – Vec bude preverená orgánom štátneho stavebného dohľadu a podľa potreby 
následne odstúpená na riešenie príslušnému stavebnému úradu. 
 Navrhuje vykonať obhliadku drevín vo vnútrobloku Halalovka - M. Bela. Vyrezať suché 
dreviny, oporné stojky a zasadiť náhradnú výsadbu. 
 UIS – Obhliadka bola zrealizovaná. Na jej základe boli vytypované dreviny, ktoré budú 
prostredníctvom Mestského hospodárstva asanované. Zároveň budú odstránené nepotrebné 
oporné koly. Pri niektorých drevinách je nutné počkať na vegetačné obdobie - čas odlistnenia drevín, 
v rámci ktorého sa bude zisťovať života schopnosť daných drevín. Všetky neujaté dreviny budú 
následne odstránené a nahradené novou výsadbou. Zároveň boli obhliadkou zadefinované orezy 
živých plotov, ktoré budú ošetrené rezom za účelom ich zníženia. Tým prestanú zasahovať do 
priestoru športovísk a parkovísk. 
 Z križovatky M. Bela 53 x Gen. Svobodu pri Kebabizni je zlý výhľad pre vodičov stojacich v 
kopci a dávajúcich prednosť vozidlám z otoču Gen. Svobodu. 
 UD – požiadavka bude vyriešená zrušením parkovacích miest po vyčistení ciest po zimnej 
údržbe 
 Opäť prosí VMČ Juh o osvetlenie vnútrobloku párne čísla M. Bela za KcA. 



 

 

 UD – požiadavka bude vyriešená zrušením parkovacích miest po vyčistení ciest po zimnej 
údržbe 
 Upozorňuje na praskliny v opravenej komunikácii smerom k zadnému vchodu do zdravotného 
strediska na Halalovke. Táto komunikácia je nad schodmi do ZŠ Východná, pri kontajneroch. 
 UD – požiadavka bude riešená v jarných mesiacoch 
 Navrhuje, aby sa jesenné opadané lístie zberalo až po opadnutí všetkých stromov. Na 
požiadavku reagoval poslanec Žák, že tento rok sa zber lístia konal po prvýkrát a to pri poslednom 
kosení. Počkať na všetky stromy je problematické. Viceprimátor Forgáč doplnil, že tento rok mesto 
plánuje kúpiť upratovacie vozidlo, ktoré bude slúžiť aj na odpratávanie lístia. Naviac bude nová 
súťaž na kosenie s podmienkami, že pri poslednom kosení bude spoločnosť zberať lístie z trávnika 
a do určitej vzdialenosti aj z priľahlého chodníka. 
 
 Pani Svečulová upozorňuje na sieťový rozpad chodníka pred M. Bela 18. Tento chodník je 
vo svahu a stalo sa tu už niekoľko úrazov. 
 UD – požiadavka je zaradená v poradovníku investičných akcií. 
 Pani chce požiadať o pomoc mesta s umiestnenou vysielacou stanicou mobilných operátorov 
na streche protiľahlého domu, ktorý je posadený nižšie ako jej dom a teda sú tieto vysielače v 
rovnakej výške ako 5, 6 a 7 poschodie domu M. Bela 18. Podobný prípad bol aj v Bratislave, kde 
po prešetrení boli tieto vysielače presunuté. 
 USaŽP – Po preverení veci bolo zistené nasledovné. Na ul. Mateja Bela 35 bola stavebným 
úradom v roku 2011 povolená základňová stanica telekomunikačného zariadenia s anténou a 
príslušenstvom. V roku 2014 bola stavebným úradom povolená výmena predmetného 
telekomunikačného zariadenia, pričom po montáži bolo vykonané meranie intenzity 
elektromagnetického poľa.  Protokol z predmetného merania bol predložený ako podklad pre 
rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, útvar vedúceho hygienika 
rezortu v Bratislave vydaného 10.12.2014, ktorým sa zariadenie spúšťa do prevádzky. Podľa 
uvedeného rozhodnutia sa prevádzkovateľovi ukladá vykonanie objektivizácie expozície 
obyvateľstva elektromagnetickému poľu od zdrojov raz za 3 roky od uvedenia do prevádzky. Z 
uvedeného vyplýva, že nasledujúce meranie by mal prevádzkovateľ vykonať najneskôr v decembri 
2017. 
 Dáva do pozornosti chodník, ktorý vedie ku lekárni pri Zdravotnom stredisku. V strede tohto 
chodníka vedúceho ku garážam M. Bela a schodom do ZŠ Východná je niekoľko metrov dlhý úsek, 
v ktorom po daždi ešte niekoľko dní stojí súvislá vrstva vody a znemožňuje prístup občanov cez 
tento chodník. 
 UD – požiadavka sa bude riešiť investičnou akciou v r.2016 
 
 Pani Muráriková chce požiadať mesto o vykonanie deratizácie v okolí domu Jána Halašu 20. 
Najmä v okolí nádob na komunálny odpad. V tejto lokalite je veľký výskyt potkanov. 
 USaŽP – Deratizáciu mesto zabezpečuje na mestských pozemkoch 2 x ročne, na jar a na 
jeseň, obvykle v mesiaci máj a október. V tomto rozsahu bude  deratizácia zabezpečená aj tento 
rok.   
 Deratizáciu vyhlasuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva a v zmysle tejto výzvy musia 
všetky povinné osoby zabezpečiť deratizáciu na pozemkoch či  nehnuteľnostiach, ktoré sú v ich 
vlastníctve, resp. v správe, čiže nielen mesto, ale i ostatné povinné osoby , ktoré sú určené 
zákonom.  Najlepšiu účinnosť je možné dosiahnuť len ak sa deratizácia vykonáva celoplošne.  
Váš podnet registrujeme . V období keď mesto bude zabezpečovať deratizáciu na mestských 
pozemkoch, Váš podnet postúpime na deratizačnú spoločnosť. 
 Prosí o častejšie návštevy MsP križovatky J. Halašu x L. Novomeského. Niektoré dni je 
spôsob akým parkujú ľudia neúnosný a veľmi nebezpečný najmä pre deti, ktoré tadiaľ ráno chodia 
po tme do školy. Parkovanie priamo v križovatke v troch radoch je tu úplne “normálne”. 
 MsP – Ďakujeme za Váš podnet. 
Uvedenú situáciu MsP rieši v rámci svojich možností častejšími hliadkami, ale treba dodať, že 
parkovanie na sídlisku Juh, ale aj v celom našom meste je dlhotrvajúci problém a preventívne, ale 
ani represívne opatrenia MsP podstatu tohto problému nevyrieši. Aj napriek tejto veľmi zložitej 



 

 

situácii MsP Trenčín robí všetko pre to aby sa obyvatelia tejto, ako aj ostatných častí mesta cítili 
bezpečne. 
Naše kapacity bohužiaľ nestačia na to, aby sme ráno pokryli všetky kritické miesta, nakoľko hliadky 
MsP v čase od cca 7:30 do 8:00 vykonávajú dozor na najviac vyťažených prechodoch pre chodcov 
v blízkosti škôl. 
Situáciu s parkovaním by malo vyriešiť spustenie nového parkovacieho systému.  
Prípadné priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky treba bezodkladne nahlásiť na 
tel.čísle 159, respektíve 158. 
 
 Pán Matys sa chce informovať, či ako predseda spoločenstva vlastníkov bytov má povinnosť 
zabezpečovať riadny prejazd vozidiel záchranných zložiek (hasiči, sanitka, polícia) k objektu 
bytového domu. V dome im horelo, prišli požiarnici, ktorí sa nevedeli úplne dostať k objektu a vznikla 
debata, či je on za to zodpovedný. Viceprimátor Forgáč odpovedal, že nie, určite nie je za prístup 
záchranných zložiek zodpovedný. 
 Pri dome Západná 8 je niekoľko prasklín, prosí o ich obhliadnutie a vyreklamovanie. 
 Ďakuje za opravenie státia pre smetné nádoby, ale teraz nemajú na streche odkvapy a voda 
steká po obvode na ľudí a do priestoru pod strechou. 
 
 Pán Krušpán chcel vyjasniť, že na zasadnutí v 12.2015 nežiadal o dodanie harmonogramu 
osadenia odpadových nádob a na kovy, ale sa len spýtal, či sa takéto niečo plánuje. 
 
 Pán Mendel odovzdal poslancom písomné pripomienky, ktoré sú na konci tejto zápisnice v 
prílohách. 
 Prvá otázka je ohľadom orezu drevín na ulici Šmidkeho 3. 
 MHSL – Orez bol vykonaný. 
 Druhá je ohľadne prístupovej cesty/chodníka zo zadu OC Južanka, ktoré je dlhodobo 
využívané na zásobovanie, ale zdá sa, že v rozpore s cestným zákonom. Z tohto bodu vyplynulo, 
že na ďalšie zasadnutie VMČ Juh prizveme riaditeľa OC Južanka. 
 Odpoveď VMČ – Predmetné otázky sú v riešení, viď bod č. 2 diskusia s riaditeľom OC 
Južanka. 
 Tretia téma je venovaná zle pochopenej požiadavke o umiestnenie dopravného zrkadla na 
križovatke ulíc Gen. Svobodu a Vansova. Viceprimátor Forgáč uznal nepochopenie požiadavky a 
informoval pána Mendela o nájdení riešenia a budúcom osadení tohto zrkadla. 
 Odpoveď VMČ – Investičnou akciou zjednosmernenia ul. Gen Svobodu odpadne potreba 
tohto zrkadla. 
 Štvrtá téma je zjednosmernenie cesty pred domami Gen. Svobodu 3-13 k čomu bola doložená 
na MsÚ v minulosti aj petícia. Pán Mendel chce vedieť, či sa táto investičná akcia plánuje na rok 
2016. Prítomní poslanci ho oboznámili s ich zámerom túto jednosmerku vytvoriť. 
 Odpoveď VMČ – Zjednosmernenie tejto komunikácie sa bude realizovať tento rok  
 
  Poslanec Hošták žiada a prosí MsÚ o zoznam zásobníka investičných akcii a zoznam 
plánovaných opráv komunikácii na Juhu. Chcel by odhad, ktoré z nich sa budú vykonávať v prvej 
polke roka a ktoré v druhej. 
 Ďalej upozorňuje, že chodník pod kostolom na Východnej ulici zatápa keď prší. 


