
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
2.5.2016 v Kultúrnom Centre JUH Trenčín 

 

Prítomní poslanci:  
Mgr. Ján Forgáč 
MBA Peter Hošták, PhD. 
Lukáš Ronec 

Mgr. Ján Vojtek 

Patrik Žák, B.S.B.A 
Bc. Eduard Filo  

Neprítomní poslanci:  
       Dominik Gabriel - 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, p. Prostinák 
3. Harmonogram investičných akcií 2016, hosť p. Lisáček 
4. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
5. Nové požiadavky poslancov a občanov 
6. Rôzne, diskusia a záver  

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

s programom zasadnutia rozšíreným o jeden bod na zaradenie do programu a otvoril 
zasadnutie výboru. 

Predseda Žák na začiatku navrhol zaradiť do programu ako bod 4 informáciu o prerozdelení 
hospodárskeho výsledku za minulý rok 2015, aby tak nadviazal na harmonogram investičných 
akcií na rok 2016.  

 
Poslanec Ronec sa vzdialil z miestnosti.  
 
Predseda Žák dal hlasovať o celom programe.  
 
Hlasovanie o zaradení jedného bodu do programu zasadnutia. 
 ZA   - 5,  Mgr. Ján Forgáč, MBA Peter Hošták, PhD., 
     Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák, B.S.B.A., Bc. Eduard Filo 
 PROTI  - 0 
 ZDRŽAL SA  - 0 
 
Hlasovanie o programe zasadnutia. 
 ZA   - 5,  Mgr. Ján Forgáč, MBA Peter Hošták, PhD., 
     Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák, B.S.B.A., Bc. Eduard Filo 
 PROTI  - 0 
 ZDRŽAL SA  - 0 
 

Bod číslo 2 – Diskusia s riaditeľom OC Južanka, p. Prostinák  
     Predseda Žák informoval, že sa asi pred 2 týždňami stretli u viceprimátora Forgáča pán 
Prostinák, referent z ÚD pán Minárech a predseda Žák ohľadne komunikácie a zásobovania za 
OC Južanka. Privítal pána Prostináka riaditeľa OC Južanka, aby prezentoval riešenie chodníka za 
OC Južankou. 

Pán Prostinák informoval, že na základe obhliadky priamo na mieste zo dňa 22.4.2016, ktorá 
sa konala za prítomnosti zástupcu dopravného inšpektorátu a zástupcu Mesta Trenčín je 
nasledovné stanovisko: 

 
 



 bude zmenené dopravné značenie dodatkovej tabuľky z pôvodnej „OKREM DOPRAVNEJ 
OBSLUHY“ na novú dodatkovú tabuľku „OKREM DOPRAVNEJ OBLSUHY 
A ZÁSOBOVANIA“  

 na chodníku za vybudovanými garážami bude osadený sklopný, prípadne výsuvný stĺpik 
žltočiernej farby z reflexného materiálu, umiestneného podľa dokumentácie, ktorá bude 
predložená.  

 na trávnatom pozemku pri rampe, blízko osadenia stĺpika bude osadená prekážka 
(betónový kvetináč, prípadne iná zábrana), kvôli zamedzeniu prístupu vozidiel,  

 osadenie stĺpikov pri strete chodníka a komunikácie v okolí prevádzky ZDRO VOPO, 
situácia bude predložená dodatočne.  

Predseda Žák povedal, že ak bude zásobovanie do 9 – 10 hodiny v dopoludňajších hodinách 
v čase mimo zásobovania bude bezpečnosť dodržaná. 

  
Poslanec Vojtek, pripomenul problém s odvozom odpadu, aby nechodili v tých istých 

hodinách. 
 
Poslanec Hošták pripomenul, že najskôr sklopný stĺpik nebol prijateľný a ako to, že teraz je. 
 
Viceprimátor Forgáč vysvetlil, že na ÚD bol do februára pán Baran, ktorý toto riešenie 

zamietol. Je to iba ústne stanovisko odkomunikované s policajtmi priamo na obhliadke. 
Teraz je to na odkomunikovaní s občanmi a cestný správny orgán môže konať. Je to 

záležitosť 2 týždňov. 
  
Predseda Žák vyslovil obavu, aby stĺpik autá neobchádzali cez trávnatú plochu, ktorá je 

okolo.  
 
Pán Prostinák to má odkonzultované, do priestoru medzi vchodom do zdravotného strediska 

a lampou sa umiestni kvetináč.  
 
Predseda Žák povedal, že z druhej strany ako sa ide od potravín na Západnej treba pristúpiť 

k riešeniu pevného stĺpika.  
 
Pán Pavlík sa vyjadril za nájomníkov, že väčšina prevádzok sa otvára o 9 hodine a nebolo by 

vhodné, aby tam nájomníci museli chodiť kvôli zásobovaniu o 1 hodinu skôr Zároveň je frekvencia 
pohybu pred 8 hodinou oveľa väčšia, deti chodia v tomto čase do školy. Po 8 hodine tento pohyb 
ustane a je tam vhodný aspoň 2 hodinový časový priestor na zásobovanie. Bol by rád. keby sa 
podarilo dohodnúť časový interval zásobovanie do 11 hodiny. 

 
Predseda Žák povedal, že v minulosti bol v tomto úseku nadmerný počet aut, preto od pána 

Mendela vznikla požiadavka čo najviac okresať tento interval zásobovania.   
Bude tam umiestnený stĺpik a SBS bude zodpovedne kontrolovať dodržiavanie 

zásobovacieho času a v prípade núdze otvárať tento stĺpik. Tým poklesne počet aut. 
Pripomenul, že ihrisko je určite využívané aj v doobedňajších hodinách, pohyb občanov tam 

je. V prípade potreby sa tento časový interval môže ešte okresať.  
  
Poslanec Vojtek na začiatok navrhol kompromis, zásobovanie od 8 - 11 hodiny.  
 
Poslanec Hošták upozornil, že danú komunikáciu treba zabezpečiť z obidvoch strán. Navrhol 

pevný stĺpik aj zo spodnej strany.  
 
Viceprimátor Forgáč navrhol, aby sa správca komunikácie vyjadril aký druh stĺpika sa 

použije, s ohľadom na zimnú údržbu komunikácie. Zároveň sa spýtal, či je zásobovanie potrebné 
každý deň, či nestačí vytypovať 2-3 dni v týždni.  

 
Pán Prostinák sa vyjadril, že to nemá odkonzultované s prevádzkami. Spomenul, že PEPCO 

je sieťový zákazník a je zásobovaný z Poľska v rámci celej SR.   



Poslanec Hošták navrhol zásobovanie iba v pracovné dni od 8 – 11 hodiny.  
 
Uznesenie VMČ Juh – „ VMČ súhlasí s harmonogramom zásobovania zadného traktu   

OC Južanka v pracovných dňoch od 8 – 11 hodiny a akceptuje režim s dopravným 
značením “.   

 
Hlasovanie o uznesení zasadnutia. 
 ZA   - 6,  Mgr. Ján Forgáč, MBA Peter Hošták, PhD., Lukáš Ronec 
     Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák, B.S.B.A., Bc. Eduard Filo 
 PROTI  - 0 
 ZDRŽAL SA  - 0 
Pán Mendel upozornil na poškodený chodník za OC Južanka a pri oprave zadných schodoch 

do OC Južanka robotníci zašpinili kanál stavebným odpadom.  
 
Pán Prostinák prisľúbil, že OC Južanka prispeje na údržbu chodníka a dohliadne, aby kanál 

vyčistila firma, ktorá opravovala schody.    
  

 Bod číslo 3 – Harmonogram investičných akcií 2016 
Predseda Žák informoval, že mal prísť vedúci ÚIS pán Lisáček odprezentovať tieto akcie, 

avšak pracovne bol zaneprázdnený. Napriek tomu tento bod predstavil viceprimátor Forgáč.  
 
Viceprimátor Forgáč informoval, že sú akcie, ktoré neboli minulý rok zrealizované 

z akýchkoľvek dôvodov a preto sa presunuli do tohto roku a sú tu aj nové investičné akcie. 
Ďalej prečítal a doplnil do harmonogramu nasledovné:  
Projektová dokumentácia pre parkovanie ZŠ Novomeského, bola hotová už v apríli.  
Na projektovú dokumentáciu chodník Saratovská ulica prebieha príprava a má byť 

dokončená v novembri, realizácia je plánovaná v budúcnosti.  
Projektová dokumentácia na jednosmernú ulicu gen. Svobodu, kde sa pridávali finančné 

prostriedky o 27 000,-€ bude v najbližších dňoch odovzdaná. Celkovo sa podarilo navýšiť naše 
akcie 100 000,-€ ešte o tých 27 000,-€, ktoré nám po prepočítaní chýbali. Týmto aj kolegom 
poslancom z MsZ poďakoval. Sľubuje, že na budúce zasadnutie VMČ Juh donesie túto 
dokumentáciu a do konca prázdnin bude táto akcia aj ukončená.    

Realizácia polopodzemných kontajnerov na M. Bela sa posúva na október. Na mieste, ktoré 
bolo vybraté sa musí urobiť výrub stromov, kde je v zmysle zákona č. 543//2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny možné uskutočniť výrub stromov až od októbra, kedy sa vegetačné obdobie 
končí. 

Realizácia investičnej akcie prepadajúca sa cesta na ulici M. Bela 22-26 je naplánovaná na 
júl. Požadovaná plošina pre telesne postihnutých je nacenená na 8 970,-€ nie je premietnutá 
v súčasnom harmonograme investičných akcií je to na diskusiu, kde hľadať finančné prostriedky.  

Osvetlenie vnútrobloku za Kultúrnym centrom Juh je plánované na september.   
Osvetlenie parkoviska medzi ZŠ Novomeského a ul. Šafárikova je plánované na september, 

tam sa ešte finančné prostriedky presunú do bežných výdavkov MHSL. 
Osvetlenie Halalovka 50 – Východná 26 je taktiež plánované na september. 
Prechod pre chodcov M. Bela (Halalovka) je naplánovaná na júl. 
Chodník k zdravotnému stredisku od M. Bela zákaz vjazdu, stojatá voda je plánovaný v máji. 

Je dohodnuté, že sa voda odvedie do trativodu. Viceprimátor Forgáč komunikoval aj s vlastníkom 
pozemku a negarantuje dodržanie plánovaného termínu. 

Chodník ul. Novomeského, popri areál ZŠ, smer Saratovská otoč tam sa podarilo získať 
najväčší balík finančných prostriedkov navyše. Akcia je plánovaná na júl a urobí sa celý chodník. 

MŠ J. Halašu – sociálne zariadenia akcia je naplánovaná na júl. 
ZŠ Východná – strecha – akcia je plánovaná na prázdniny v auguste. 
Dom smútku Juh – rekonštrukcia a zateplenie strechy je to investičná akcia z roku 2015, 

naplánovaná na august . 
PD cyklo prepojenie centrum a sídlisko Juh tá je hotová v apríli bola odovzdaná. 
Rekonštrukcia križovatky Šmidkeho - Halašu – Novomeského plánované dokončenie 

investičnej akcie z roku 2015 na jún.  
Podrobný harmonogram investičných akcií na rok 2016 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 



Bod číslo 4 – Prerozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2015 
     Predseda Žák informoval, že sa v stredu 27.4.2016 na MsZ poslanci prerozdeľovali 
hospodársky výsledok Mesta Trenčín, ktorý bol viac ako 1 000 000,-€ za minulý rok 2015. Na 
základe rozhodnutia finančnej a majetkovej komisie sa tento hospodársky výsledok rozdeľoval 
a pomerne značná čiastka pôjde na sídlisko Juh. Po tomto prerozdelení hospodárskeho výsledku 
je v rozpočte dohromady na investičné akcie Juh na tento rok 2016 vyčlenených 558 299,-€ z toho 
na MČ Juh – Strategické plánovanie sa pridalo 150 000,-€. Pripomenul, že fungovanie finančnej 
komisie, kde je predsedom poslanec Hošták a viceprimátora Forgáča na MsÚ je veľmi prospešné 
a týmto spôsobom vyjadril obom kolegom poďakovanie za ich činnosť.  
 
     Poslanec Hošták sa vyjadril, že ho teší navýšenie rozpočtu, ale zároveň je sklamaný na MČ Juh 
mali požiadavku až 250 000,-€ na záložné financovanie investícií do energetickej efektívnosti 3 
materských škôlok. Máme podané projekty na všetky 3 škôlky, ktoré to potrebujú, ale uvidí sa či 
budú schválené alebo nie. Sú to projekty, ktoré sa dokážu sami splatiť.  Teraz treba prehodnotiť 
aké projektové dokumentácie sa z tohto finančného balíka uprednostnia a čo stihne investičné na 
ÚIS pripraviť a patričným spôsobom aj oddozorovať, aby boli dobre spravené. Samozrejme 
budeme počúvať aj návrhy a podnety od občanov.  
 
     Poslanec Vojtek upozornil viceprimátora Forgáča, že bola navrhnutá ešte jedna investičná 
akcia vchodové dvere a terasa v MŠ Šmidkeho, kde finančné prostriedky išli priamo škôlke. 
 
     Predseda Žák zhrnul, že ďalším krokom je rozhodnúť čo s týmto balíkom finančných 
prostriedkov okrem tých 150 000,-€ a dofinancovania sa presunuli niektoré položky v dopravnom 
značení čo sa týka najmä. značenia cyklotrás na cestách, ktoré to svojou šírkou a technickou 
spôsobilosťou umožňujú. To sa týka hlavne Východnej a Ul. gen. Svobodu. V priebehu tohto roka, 
by sa mali vyznačiť podľa normy cyklotrasy a pásy, ktoré budú potom napájané v ďalších rokoch 
na zvyšok mesta. Bola navýšená aj suma na investíciu cyklotrasy z centra po kruhový objazd pod 
juhom. 
 
     Poslanec Hošták povedal, že v rámci mestských zásahov budú riešené aj lavičky nad 
Južankou.  
 
     Poslanec Vojtek upozornil na rezervu asi 55 000,-€ v mestskom rozpočte, ktorá je určená na 
MŠ Šafárikova, daná škôlka je aj vo výzve o energetickej úspornosti a ak bude úspešná, tak sa 
tieto prostriedky budú môcť použiť na inú akciu.  
 
    Predseda Žák povedal, že bola schválená dotácia na opravu telocviční škôl ZŠ Novomeského 
a ZŠ Východná vo výške 78 000,-€ z Ministerstva školstva a 26 000,-€ prispeje Mesto Trenčín.   
 
 

Bod číslo 5 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
Odpovede na predošlé požiadavky sú prílohou č. 1 zápisnice. 
 

     Pripomíenky VMČ Juh k odpovediam z 4.4. 2016.  
 
     Poslanec Hošták mal pripomienku k odpovedi na požiadavku výmeny hracích prvkov na 
detskom ihrisku pri kostole, už vlani bola odpoveď, že sa to urobí. Navrhol hlasovať o uznesení. 
     Hlasovanie o uznesení „VMČ Juh považuje poskytnutú odpoveď za neadekvátnu 
a požaduje opraviť poškodené prvky tak, ako to bolo v odpovedi z roku 2015“.  
 

 
 Hlasovanie o uznesení zasadnutia. 
 ZA   - 6,  Mgr. Ján Forgáč, MBA Peter Hošták, PhD., Lukáš Ronec 
 
                                   Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák, B.S.B.A., Bc. Eduard Filo 
 PROTI  - 0 
 ZDRŽAL SA  - 0 



     Viceprimátor Forgáč poopravil odpoveď na požiadavku poškodeného chodníka zo zámkovej 
dlažby na Šafárikovej ulici. Chodník bude opravený už na konci tohto mesiaca (máj). 
      
     Viceprimátor Forgáč poznamenal, že vývoz nadrozmerného odpadu je exkluzívna služba, ktorá 
v iných mestách bežne nie je. Vždy budú existovať jedinci, ktorí budú harmonogram 
nadrozmerného vývozu ignorovať. Jedinou možnosťou je zrušiť túto službu, keď to bude 
zakázané, vždy sa to dá odsledovať kto tam ten odpad dáva.  
 
     Predseda Žák poznamenal, že v ojedinelých prípadoch sa vie zariadiť vývoz aj mimo tohto 
harmonogramu, ale nikto si neuvedomuje, že sú to náklady navyše. V Piešťanoch je pokuta až 
1 000,-€. 
 
     Poslanec Hošták verí, že časť ľudí je slušná len nevedomá, možno by bolo dobré spomenúť 
tento harmonogram vývozu nadrozmerného odpadu aj na domových schôdzach.   
  
     Pán Sedláček z MsP informoval, že na M. Bela 22, 24, 26, 28 nad svahom, značku zákaz 
zastavenia, nedá nikto, pretože je to chodník. MsP tam chodí, dáva sankcie, pokuty a upozorňuje 
ľudí, aby tam neparkovali. Zo zákona tam auto nemôže ani vstúpiť, ani zastaviť. 
 
     Predseda Žák poznamenal, že ak niekto altánok na Liptovskej ulici znečisťuje, tak nie je 
riešenie tento altánok odstrániť. Altánok je využívaný. Pán Sedláček z MsP prisľúbil, že policajti 
budú v lete počas peších hliadok vykonávať kontrolu altánku.  

 

Bod číslo 6 – Nové požiadavky poslancov a občanov 
     Pani Rajnincová prosí o upresnenie predošlej zápisnice nasledovne, „ Nízkoprahový letný 
tábor pre deti na Inoveckej chate pripravuje organizuje pán Ivan Bulík “.  
 Pán Piffl má požiadavku či sa dajú nakresliť žlté pruhy v rádiuse križovatky pri Alkatraze - z 
Východnej ulice na M. Bela. V prílohe je fotka.  

Pán Piffl má požiadavku či sa dajú nakresliť žlté pruhy v rádiuse križovatky na M. Bela okolo 
domu č. 21. V prílohe je fotka.  

Pán Piffl žiada vydláždenie rozbahnenej plochy v trávniku na Saratovskej ulici, oproti skratke 
na Partizánsku ulicu. V prílohe fotka.  

Pán Piffl sa pýta či je možné na malom ihrisku za BD M. Bela 10, 12 dať vyrovnať asfaltové 
bubliny a oplotenie. Sú tam aj náletové dreviny. Žiada dodržať nápravu, ktorá bola už v minulosti 
navrhnutá, len sa nerealizovala. 

Pán Piffl má otázku, či Mesto môže poskytnúť spoločenstvám na M. Bela 18, 20, 22 5-6 ks 
lavičiek z akéhokoľvek materiálu pred bytové domy napr. z rozpočtu na mestské zásahy. 

Pani Becová upozorňuje na bezdomovcov a neporiadok na ploche pred obchodom na 
Západnej ulici. Sú tam aj 4 kvetináče, ktoré treba vyčistiť, alebo odstrániť. Žiada, aby sa táto 
situácia komplexne riešila.  

Pani Becová žiada, aby sa venovala pozornosť výrubom stromov a kríkov na Západnej ulici.  
V minulosti sa pri dome Západná č.18 vyrúbala breza, ale pani sa nikto nepýtal či s tým súhlasí. 
Viceprimátor Forgáč jej prisľúbil, že dostane písomnú odpoveď a preverí, prečo jej nechceli dať 
nahliadnuť do zápisnice.   

Pani Kubičková žiada orezať stromy na Západnej ulici 18, ktoré narážajú do okien.  
Pani Kubičková chce dať na zváženie zjednosmernenie ulice Západnej od potravín smerom 

k Južanke. Mohlo, by tam potom parkovať viac áut. 
Poslanec Hošták požaduje výmenu hracích prvkov na detskom ihrisku pri farskom kostole 

Svätej rodiny, tak ako bola navrhnutá a schválená v roku 2015. Odpoveď na požiadavku poslanca 
Roneca zo dňa 4.4.2016 považuje za neadekvátnu. 

Poslanec Hošták žiada, aby právnická firma, ktorá zastupuje Mesto Trenčín nachystala 
relevantný podklad ako postupovať v prípade ak majiteľ vozidla, ktoré je dlhodobo odparkované 
na území mesta nemá záujem o jeho odstánenie môže Mesto Trenčín po písomnom súhlase 
majiteľa dané vozidlo na vlasné náklady odviezť na šrotovisko.  

Poslanec Žák žiada dať nálepky s harmonogramom vývozu nadrozmerného odpadu 
a vyčíslením pokuty za vyhadzovanie odpadu mimo smetných nádob na každý kontajner. Zatiaľ by 



stačilo nálepky otestovať napríklad na uliciach Novomeského, Halašu a Šmidkeho. Viceprimátor 
Forgáč navrhol cez INFO informovať občanov o harmonograme vývozu nadrozmerného odpadu.  

Poslanec Žák sa pýta či je možné na M. Bela 22, 24, 26, 28 nad svahom umiestniť oplotenie, 
aby tam neparkovali autá. Má požiadavku na Útvar interných služieb, aby toto oplotenie nacenilo. 

Poslanec Žák zároveň žiada o kategorizáciu komunikácie na M. Bela 22, 24, 26, 28 nad 
svahom a podľa toho umiestniť dopravnú značku. 

Poslanec Žák žiada neodstránenie altánku vo vnútrobloku Liptovská-Bazovského. Minulá 
požiadavka na MHSL. Treba spolupracovať s MsP a zvýšiť kontroly. Pán Sedláček, zástupca 
náčelníka MsP prisľúbil najmä v lete zvýšenú kontrolu tohto priestranstva.  

Pani Svečulová sa pýta, či by sa dala zahrnúť výsadba náhradnej zelene na M. Bela 22, 24, 
26,28 vo svahu v rámci pripravovaného investičného projektu "M. Bela 22-26, prepadajúca sa 
cesta ".  Ak je legálne osadená, pod akým štatútom ? 

Pán Mendel má otázku, či je dopravná značka vyhradené parkovanie pre vlastníkov bytov 
na p.č. 2237/7, k.ú. Trenčín pred BD na Saratovskej ulici legálne osadená. V prílohe je fotka. 

Pán Mendel upozorňuje na dlhodobo odstavené auto červenej farby na parkovisku pred 
cintorínom na Saratovskej ulici. V prílohe je fotka.  

Pani Papierniková upozorňuje na nedostatočné orezanie kríkov a vyčistenie chodníkov v 
okolí Halalovky 3371. V prílohe sú fotky.  

Poslanec Ronec žiada spojazdnenie plošiny pre imobilných občanov v kultúrnom stredisku 
Juh.   

Poslanec Ronec žiada vybudovať krátky chodník k detskému ihrisku na Halašu 9. V prílohe 
je fotka.   

Viceprimátor Forgáč bol upozornený na rade ZŠ Novomeského na prítomnosť 
bezdomovcov v športovom areály ZŠ Novomeského a na diery v plote. Bolo by dobré pomôcť 
škole s opravou. 

Pani Muráriková má otázku, či sa uvažuje s rozšírením komunikácie v mieste ako sa 
schádza k BD Halašu 14, 16, 18 cesta sa tam prepadáva. Viceprimátor Forgáč sa skontaktuje s 
vedúcim ÚIS pánom Lisáčkom. 

Pani Muráriková sa pýta, či musí byť podaná žiadosť na opravu schodov, ktoré sa 
nachádzajú zo zadnej strany BD Halašu 16. Schody sú na pozemku, ktorého vlastníkom je Mesto 
Trenčín. Viceprimátor Forgáč navrhol ako možné riešenie odpredanie pozemku spoločenstvu.  

Pán Jamrich má niekoľko pripomienok a riešení k návrhu  poplatkov za parkovanie v meste 
Trenčín, ktoré rieši Trenčianska parkovacia spoločnosť a.s.   
          Viceprimátor Forgáč povedal, že návrh poplatkov za parkovanie je zverejnený na webovej 
stránke Mesta Trenčín, pripomienky aj návrhy možných riešení je možné posielať na info@ 
parkovanietrencin.sk, pánovi Jamrichovi  navrhol stretnutie a osobné prebratie jeho otázok 
k parkovacej politike mesta Trenčín.  
         Pán Jamrich tieto svoje pripomienky zhrnie a pošle na odporúčanú adresu aj na vedomie 
vmcjuh@trencin.sk. 
 
 
            

Bod číslo 7 – Rôzne, diskusia a záver 
 

Na záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
 
 Zapísala Ing. Andrea Ondrušová 
 V Trenčíne 2.5.2016 
         Patrik Žák, B.S.B.A 
         predseda VMČ Juh 
 
 
 

 



Príloha č. 1 - Odpovede z VMČ 4.apríla 2016 
 Poslanec Ronec upozorňoval už 3-4 krát, že na detskom ihrisku pri Farskom kostole Svätej 
rodiny sú niektoré hracie prvky napr. priečky drevenné, zlomený rebrík, podsedák na hojdačke 
nebezpečné, žiada ich nahradenie novými prvkami.   
     MHSL - Pracovníci MHSL preveria stav, poškodené a nebezpečné prvky odstránia. Prípadné 
ďalšie väčšie opravy budú zaradené do poradovníka prác.  
     Poslanec Hošták  

Poslanec Ronec mal podnet od občana, že by psíčkari mali dostať pokutu podľa VZN, lebo 
po oddychovej zóne Halalovka voľne behajú psy, navrhuje nech si MsP urobí aktivitu na týždeň na 
dva. Pán Sedláček z MsP, odpovedal, že sa tým budú zaoberať, postavia hliadky.  
     MSP - MsP vykonáva v rámci svojich možností pešie hliadky, pri ktorých kontroluje aj 
dodržiavanie VZN č. 3/2002 o podmienkach držania psov v Meste Trenčín. Zistené priestupky MsP 
prejednáva v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. Porušovanie uvedeného VZN môžu občania 
bezodkladne nahlásiť na tel. čísle 159, resp. 158. V rámci prevencie bude MsP informovať 
občanov o povinnostiach vyplývajúcich z predmetného VZN v novinách INFO TRENČÍN.  

Pani Búryová chodník za celým blokom Šafárikova 18 zo zámkovej dlažby je na 4 miestach 
poškodený, láme sa a zosúva, keď sa niekto sťahuje autá chodia už po tráve.  
     UD, UIS - Uvedený chodník bude zaradený do opráv miestnych komunikácií podľa poradia 
dôležitosti a daného stavu. 

Pán Peťovský dáva pripomienku, že v decembri žiadali na Kyjevskej 6 a 8 zrezanie suchého 
stromu a doteraz stojí. Suché kríky si orezal sám.  

UIS, MHSL - Lokalita bola v novembri obhliadnutá. Časť drevín bola navrhnutá na úpravu 
rezom. Podklady boli odovzdané pracovníkovi MHSL 18.11.2015 k zaradeniu do ich poradovníka 
prác. V prípade suchého stromu bolo posúdenie jeho stavu odložené až na vegetačné obdobie.  V 
prípade, že drevina bude z väčšej časti suchá bude na oznámenie asanovaná. Ak sa bude dať 
upraviť rezom, tento sa zrealizuje počas vegetačného obdobia. 

Upozorňuje na zlú situáciu so smetnými nádobami, je tam neustále neporiadok. Nádoby sa 
mali premiestniť inde, navrhoval 2 miesta poslanci sa tam boli aj pozrieť, ale nič sa nespravilo. 
Občania z BD oproti Kyjevská 2 a 4 spísali petíciu proti. MsÚ skontaktuje spoločenstvo vlastníkov, 
aby mali súhlas a osloví vlastníka pozemku toho nového obchodu a zistí za akých podmienok by 
vedel ten pozemok odpredať. Žiada o polopodzemné riešenie kontajnerov.  

Viceprimátor Forgáč poznamenal, že polopodzemné kontajnery by museli byť vo svahu, je 
tam asi málo miesta. Treba napočítať náklady na riešenie týchto kontajnerov. 
     USaŽP - Zamestnanci MsÚ, ktorých sa daná problematika priamo dotýka (útvar majetku 
mesta,útvar stavebný a životného prostedia, útvar dopravy, útvar hlavného architekta) prejednali 
danú vec na stretnutí, ktorého úlohou bolo vytypovať možnosti vytvorenia spoločného stanovišťa 
smetných nádob pre bytové domy na Kyjevskej ulici 2,4,6,8. Záverom stretnutia je návrh troch 
možností jeho umiestnenia na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa grafickej prílohy. 
MsÚ navrhuje, aby si vlastníci dvoch predmetných bytových domov na spoločnom stretnutí do 
zápisnice z domovej schôdze odsúhlasili umiestnenie spoločného stanovišťa smetných nádob. 
Problematika polopodzemných kontajnerov sa v súčasnosti rieši koncepčne pre jednotlivé mestské 
časti. Vašu požiadavku polopodzemného riešenia kontajnerov evidujeme na útvare životného 
prostredia a súčasne bola zaslaná na útvar interných služieb, ktorý danú požiadavku zaradil do 
zásobníka investičných akcií Mesta Trenčín. 

Pani Štefániková upozorňuje, že už 4 roky rieši pred vchodom BD na Šmidkeho 9 
neporiadok a nadrozmerný odpad, ktorí tam dávajú aj občania z BD Šmidkeho 5,7,9,11, pretože sú 
tam spoločné smetné nádoby. Chce sa spýtať či by mohli byť zaradení do polopodzemných 
kontajnerov, alebo to riešiť iným spôsobom. Hlavne v zimných mesiacoch tam mávajú kuny. 

Poslanec Hošták navrhol pripraviť zásobník kontajnerových akcií. 
Viceprimátor Forgáč povedal, že na tento rok z balíka 100 000,-€, ktoré má VMČ Juh 

naplánované na investičné akcie bolo vyčlenené na kontajnerové státie M. Bela. Povedal, že keď 
sa podarí z týchto finančných prostriedkov ušetriť, navrhuje tieto prostriedky použiť na riešenie 
smetných nádob. Treba sa na tento problém pozrieť ako na celok.   
      USaŽP - Osádzanie polopodzemných kontajnerov si vyžaduje určitú koncepciu a systém. 
Samotný proces osadenia takýchto kontajnerov nie je jednoduchý a predchádza mu množstvo 
vyjadrení. Pravidlá vykladania a zberu nadrozmerného odpadu upravuje Všeobecne záväzné 
nariadenie o odpadoch č. 15/2013. Nadrozmerný odpad je odpad, ktorý sa pre svoju veľkosť 



nezmestí do nádoby, ako napríklad koberce, dosky, staré sedačkay a pod. Nemal by to byť odpad, 
ktorý je zaujímavý pre nejaké zvieratá (kuny). Tento odpad sa pravidelne v 14-dňovej frekvencii 
odváža. O čistotu na stanovišti v zmysle VZN o odpadoch sa majú starať užívatelia nádob, takže je 
na vzájomnej dohode jednotlivých zástupcov vlastníkov bytov, ako si nastavia starostlivosť o 
čistotu na stanovišti.  

Zároveň sa pýta, či by Mesto mohlo opraviť schody pri BD na Šmidkeho 9, keďže sa v 
minulom roku opravili schody pri BD Šmidkeho 11. Chce byť písomne informovaná.  
     UD - Na tvare miesta vykonáme obhliadku. Pokiaľ budú schody vykazovať čo po bezpečnostnej 
a estetickej stránke vadu, budú opravené. 

Pán Mendel chce priebežnú informáciu ako pokračujú rokovania s majiteľom OC Južanka 
ohľadne využívania chodníka za OC Južanka ako zásobovacej cesty.  

Viceprimátor Forgáč poznamenal, že keď sa neozvú dá sa tam stĺpik.  
Pýta sa, či keď sa budú vytvárať návrhy, projekty pre investičné akcie na rok 2016 sa bude 

dať do nich nahliadnuť. Viceprimátor Forgáč tieto projekty na VMČ v máji donesie.  
     UD - Rokovania s OC JUŽANKA pokračujú nasledovne:  pracuje sa na variante so sklopným 
stĺpikom a dopravným značením v spolupráci s Dopravným inšpektorátom. Rokovanie s OC 
JUŽANKOU a ODI sa uskutoční 20.4.2016.  

Pani Búryová sa pýta, či budú osadené nejaké lavičky v parku. Predseda Žák povedal, že 
pán Buchel z MHSL má nachystaných 5 kusov lavičiek, už sa iba rozmiestnia na vybraté miesta.  
     MHSL – Ak pani Búryová myslí park pod Juhom, je potrebné presne špecifikovať, kde je 
potrebné lavičky osadiť. Doposiaľ sme žiadne žiadosti o doplnenie lavičiek neevidovali. 

Pani Svečulová sa pýta, či je možné na M. Bela 22, 24, 26, 28 nad svahom umiestniť 
značku zákaz parkovania, aby sa tam neparkovalo. Tie isté autá neustále parkujú pred vstupmi do 
BD a komunikácia sa prepadá.  
     UD - Daná komunikácia nie je určená pre motorové vozidlá. Je tam umiestnená značka C 12 - 
Cestička pre chodcov a cyklistov. Jej význam je nasledovný : Značka Cestička pre vyznačených 
užívateľov (č. C 12) prikazuje vyobrazeným významovým symbolom vyznačeným užívateľom, 
napríklad chodcom a cyklistom, použiť v predmetnom smere takto označenú spoločnú cestičku 
alebo pruh. Cyklista pritom nesmie ohroziť chodca, ak 
tým neobmedzí ani neohrozí vyznačených užívateľov. Iným účastníkom cestnej premávky je 
používanie cestičky alebo pruhu zakázané. V tomto prípade sa majitelia vozidiel dopúšťaju 
porušenia pravidiel pozemných komunikácií.  

Viceprimátor Forgáč povedal, že sa to už riešilo v minulom období, návrhy od poslancov boli 
dať tam stĺpik, ale voči tomu sa občania ohradili, bývajú tam aj zdravotne postihnutí občania 
a sanitka by sa k nim nedostala.  

Chce sa informovať v akom štádiu je investičná akcia „Kontajnerové státie M. Bela„ či je 
projekt k nahliadnutiu.  

Viceprimátor Forgáč povedal, že v máji prinesie na VMČ všetko čo bude k dispozícii. 
Požiada vedúceho UIS pána Lisáčka, aby predniesol harmonogram investičných akcií ako celok.  

Pán Piffl sa pýta v akom je štádiu investičná akcia "Chodník Východná ulica a spodné 
napojenie na ulicu Gen. Svobodu". Viceprimátor Forgáč odpovedal, že sa tam budú musieť 
pozemky vyvlastňovať, čo môže trvať aj niekoľko mesiacov, proces beží. Na budúce VMČ Juh sa 
môže zavolať pán Lisáček, ktorý objasní aká je aktuálna situácia.  
     UIS - Uvedená IA je v štádiu prípravy projektovej dokumentácie, ktorá bude hotová začiatkom 
mája.  

Navrhuje pri investičnej akcii na rok 2016 " Prepadajúca sa cesta M. Bela 22-26 ", aby sa 
urobila pred M. Bela 22 pri jestvujúcich schodoch plošina pre imobilných občanov. Tieto BD sú 
ohraničené z oboch strán svahom. Ak sa plošinu nepodarí zafinancovať z tejto akcie navrhuje jej 
nacenenie a pridanie do poradovníka investičných akcií.  
    UIS- 22.4. je dohodnutá obhliadka so spoločnosťou, ktorá realizuje plošiny pre imobilných 
občanov. Na jej základe bude vypracovaná cenová ponuka. Ak sa nepodarí plošinu zafinancovať z 
IA "prepadajúca sa cesta M. Bela 22-26", bude realizácia zaradená do zásobníka investičných 
akcií.  

Pýta sa, ako dopadol v roku 2015 odchyt a kastrácia mačiek. V okolí M. Bela 18 sú 
premnožené mačky.  
     MsP, UIS - V roku 2015 bolo odchytených a vykastrovaných 23 mačiek. Na ul. M. Bela sa 
opätovne pokúsime zabezpečiť odchyt a kastráciu čo najväčšieho počtu mačiek. 



Upozorňuje na zelený renault, ktorý stojí dlhodobo na parkovisku vedľa obchodu BALLA.  
     MsP - Predmetný zelený Renault MsP rieši už dlhšiu dobu. Majiteľka vozidla bola riešená v 
zmysle zákona č. 372/1990 Zb. Nakoľko MsP nemá oprávnenie na odtiahnutie vozidla, riešenie 
parkovania vozidiel, ktoré javia znaky "vraku" je veľmi zložité. Napriek tejto situácii majiteľka 
uvedeného vozidla prislúbila, že zabezpečí preparkovanie vozidla. Prípad naďalej ostáva v riešení 
MsP.  

Pýta sa, či sa nedajú spraviť stĺpiky medzi blokmi domov M. Bela 14 a 12, lebo ľudia tam 
stále parkujú na tráve. 
     UD - Miestna komunikácia je označená DZ - Cestička pre chodcov. Iní účastníci ako chodcovia 
majú zakázané využívať túto komunikáciu. Vozidlá parkovaním porušujú pravidlá pozemných 
komunikácií. Oznámenie je potrebné hlásiť Mestskej polícii.  

Pani Rajnincová upozorňuje na problém zastavovania aut pred vstupom do kultúrneho 
strediska Juh. Pri požiari by sa požiarnici do budovy vôbec nedostali. Od minulého týždňa tu 
parkuje biela dodávka. Pán Sedláček z MsP si po skončení VMČ poznačil ŠPZ dodávky.  
     MsP - Na základe upozornenia bola na miesto vyslaná hliadka MsP, ktorá zabezpečila 
preparkovanie vozidla.  

Má otázku či sa mieni MsP vrátiť späť do kultúrneho strediska. Mesiac po ich presune do 
mesta ich naďalej občania hľadali , sťažovali sa, dvere sa im nezavreli. Pán Sedláček odpovedal, 
že sa uvažuje o vrátení MsP do KS, ako pracoviska dennej prevádzky nie nonstop. 
     MsP - MsP do budúcnosti uvažuje, že na sídlisku Juh zriadi kontaktné pracovisko, ktoré bude 
vykonávať činnosť v popoludňajších hodinách. Nie nepretržitú prevádzku.   
 Poslanec Žák dáva na zváženie požiadavku občana z Liptovskej ulice na odstránenie 
altánku vo vnútrobloku Liptovská-Bazovského z dôvodu zdržiavania sa mladistvých v tomto 
priestore, kde pijú alkohol, užívajú omamné látky, robia neporiadok a hluk. Keď MsP vyženie 
takéto osoby od neďalekého obchodu, premiestnia sa do tohto altánku.Zároveň prosí o častejšie 
hliadky MsP v tomto priestore. 
     MHSL - MHSL zabezpečí odstránenie altánku. MHSL však nemá rozhodovaciu možnosť, tá je v 
kompetencii SVB alebo poslancov MČ. 
     Viceprimátor Forgáč, žiada ihrisko v KS Juh zaradiť medzi školy a škôlky. MHSL o údržbu 

tohto ihriska.. 
     MHSL - MHSL si zaradí údržbu DI KS JUH do svojich povinností. 
    Žiada cez komunikačný útvar informovať verejnosť napr. cez INFO a spropagovať ako ihrisko v 
KS Juh funguje.  

    KPRI - V najbližšom vydaní mestských novín INFO (3.5.2016) bude informácia uvedená. 

    Skontaktovať spoločenstvo vlastníkov bytov na Kyjevskej 2,4,6,8, aby mal MsÚ súhlas na 
premiestnenie kontajnerov na iné miesto v tejto lokalite. Občania z BD spísali v minulom období 
petíciu proti premiestneniu. Osloviť vlastníka pozemku toho nového obchodu BALA za akých 
podmienok by pozemok odpredal.  

    UMM - Dňa 20.04.2016 sa uskutočnilo interné rokovanie za účasti útvaru stavebného a 

životného prostredia, útvaru hlavného architekta a útvaru majetku mesta. Uvedené odborné útvary 
navrhli 3 pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín, na ktorých by mohli byť umiestnené smetné 
nádoby. Lokality budú oznámené predsedom Spoločenstiev vlastníkov bytov na Ul. Kyjevská 
2,4,6,8. Ak Spoločenstvá nebudú súhlasiť s navrhovanými lokalitami, útvar majetku mesta osloví 
vlastníka objektu Bala.  
    Do budúceho VMČ Juh treba napočítať náklady na riešenie kontajnerov na Kyjevskej ulici.  

    USaŽP - Náklady na riešenie kontajnerov na Kyjevskej ulici bude možné napočítať po 

vytypovaní presného umiestnenia a rozmerov stanovišta. Následne bude spracovaná jednoduchá 
projektová dokumentácia s výpočtom nákladov na predmenté riešenie. Uvedenú požiadavku 
zasielame súčasne na útvar interných služieb (investície mesta Trenčín). 
    Má požiadavku na vedúceho UIS pána Lisáčka, aby predniesol na budúcom VMČ Juh 
harmonogram investičných akcií 2016.  

    UIS - Harmonogram investičných akcií 2016 bude odprezentovaný na budúcom VMČ. 

     Navrhuje poslať ďakovný list pod hlavičkou Mesta jednotlivým zúčasteným organizáciám na 
akcii Deň Juhu - Prvoaprílová párty, konaná dňa 1.4.2016. 

    KPRI - Ďakovný list bude jednotlivým organizáciám zaslaný do 30.4.2016. 
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717 MČ Juh - Strategické plánovanie mesta 150 000                          

716 PD - rozšírenie parkoviska Saratovská cintorín 1 700                          

717 rozšírenie parkoviska Saratovská cintorín 58 300                          

717 Chodník prepojenie Gen. Svobodu a Východná, 3 prechody s osvetlením 60 000                          

717 rozšírenie parkoviska pri MŠ Šafárikova 50 000                          

717 MČ Juh - Ul.Šafárikova pod ZŠ statická doprava - IA z roku 2015 300                          

716 PD parkovanie pre ZŠ Novomeského 600                          

716 PD Saratovská chodník IA 2015 3 500                          

717 Jednosmerka Gen. Svobodu (č.3 - 13) 16 650                          

716 PD Jednosmerka Gen. Svobodu (č.3 - 13) 2 350                          

717 Kontajnerové státie Mateja Bela (podzemné/nadúrovňové) 17 000                          

717 Mateja Bela 22-26, prepadajúca sa cesta 10 000                          

717 Osvetlenie vnútrobloku za Kultúrnym centrom Juh 10 000                          

717 Osvetlenie parkovisko medzi ZŠ Novomeského a ul. Šafáriková 5 000                          

717 Osvetlenie Halalovka 50 - Východná 26 6 500                          

717 M. Bela prechod pre chodcov ( Halalovka ) 11 300                          

717 Chodnik k Zdravot od Mateja Bela zakaz vjazdu stojata voda 3 000                          

717 Chodník ul. Novomeského, popri areál ZŠ, smer Saratovská otoč 24 200                          

717 MŠ Jána Halašu - sociálne zariadenia 7 000                          

717 ZŠ Východná - strecha 10 000                          

717 Dom smútku Juh - rek.a zateplenie strechy - IA z r.2015 19 000                          

716 PD cyklo prepojenie centrum a sídlisko Juh IA 2015 5 000                          

717 Rek.križovatky Šmidkeho Halašu Novomeského - IA z r.2015 86 899                          

 


