
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
04.01.2016 v KC Aktivity  na Juhu 

 
 
 
Prítomní poslanci:  
Patrik Žák B. S. B. A., Mgr. Ján Forgáč,  MBA Peter Hošták, PhD.,  Dominik Gabriel, Bc. Eduard Filo, 
Lukáš Ronec, Mgr. Ján Vojtek   
 
Prítomná: 
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh  
 
Prítomní hostia: 
Mgr. Peter Sedláček – MsP a občania podľa prezenčnej listiny 
 
Program VMČ Juh: 
 

1. Otvorenie 
2. Harmonogram zasadnutí na rok 2016 
3. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
4. Nové požiadavky poslancov a občanov 
5. Rôzne, diskusia  a záver 

 
Na úvod Patrik Žák – predseda VMČ Juh, privítal všetkých prítomných a hostí,   
oboznámil všetkých s programom zasadnutia a otvoril zasadnutie výboru.  
 
Poslanci jednomyseľne odhlasovali program rokovania. 

 
K bodu č.2 – Harmonogram zasadnutí na rok 2016: 
 
Poslanci jednomyseľne schválili harmonogram zasadnutí VMČ Juh na rok 2016 vždy 1. pondelok 
v mesiaci a to nasledovne: 
01.02.2016 – KC AKTIVITY 
07.03.2016 – ZŠ Novomeského 
04.04.2016 – KC AKTIVITY 
02.05.2016 -  KC AKTIVITY 
06.06.2016 – ZŠ Novomeského 
04.07.2016 – KC AKTIVITY 
01.08.2016 – KC AKTIVITY 
05.09.2016 – ZŠ Novomeského 
03.10.2016 – KC AKTIVITY 
07.11.2016 – KC AKTIVITY 
05.12.2016 – ZŠ Novomeského 

 
K bodu č. 3  – odpovede na požiadavky z minulých zasadnutí: 
 
Poslanec Žák žiada preveriť dopravné značenie pre ZŤP miest na ul. Svobodu, ktoré boli 
presunuté spred panelákov k hlavnej ceste. Odpoveď ÚDopr: Ide o legálnu plánovanú činnosť, 
nakoľko vyhradené parkovacie miesta pre osoby ZŤP - držiteľov parkovacích preukazov boli doteraz 
vyhradené na strechách súkromných garáží, ktorých majitelia sa prihlásili ku právu užívať svoj 
majetok, teda strechu garáže. Vyhradené parkovacie miesta museli byť premiestnené. 
 
- opraviť poškodený chodník v parku pod Juhom priamo pri plote cintorína v časti nad schodami. 
Odpoveď ÚDopr: Požiadavka bola zaradená do poradovníka opráv miestnych komunikácií. 
 



Pani Sedláčková navrhuje opravu chodníka od SLSP smerom k Južanke popri oplotenom ihrisku. 
Teraz je z kamenných blokov, ktoré sú zničené a mohli by sa na to použiť bloky spred domov 
Západná 10-14. Odpoveď ÚDopr: Požiadavka bola zaradená do poradovníka opráv miestnych 
komunikácií. 
 
- upratať stavebný neporiadok pri budove ERES alebo upozorniť majiteľa budovy. Odpoveď 
ÚSŹP: Spoločnosť ERES  uvedený stavebný odpad postupne odstraňuje, do konca roka bude 
odstránené všetko. 
 
- doplniť chýbajúce zásteny na spodnej zastávke MHD na ul. Svobodu pri PNS-ke a upratať 
množstvo zhitého lístia. Odpoveď ÚDopr + ÚIS: Požiadavka bola zaradená do poradovníka opráv 
miestnych komunikácií.Uvedená lokalita bude vyčistená v priebehu decembra 2015 pracovníkmi 
VPP, prípadne aktivačnými. 
 
Poslanec Vojtek žiada doplniť chýbajúce VO pri domoch na Východnej pri chodníku, ktorý sa 
vybudoval pre vozíčkarov. Odpoveď MHSL: Dňa 14.12.2015 bola vykonaná obhliadka chodníka na 
ul. Východná za účelom doriešenia jeho osvetlenia, nakoľko sa v uvedenom úseku momentálne 
žiadne verejné osvetlenie nenachádza. Chodník navrhujeme osvetliť rozšírením jestvujúceho 
osvetlenia o dva nové svetelné body, vrátane osadenia stožiarov a rozšírenia káblového vedenia. 
Nakoľko daný rozsah prác má charakter investičnej akcie, bude Vaša žiadosť odstúpená na 
investičné oddelenie Mesta Trenčín. 
 
Pani Búryová poukázala na zničený chodník okolo ZŠ Novomeského v dolnej časti pod školou a 
celý chodník za Šafarikovou č. 2-18. Odpoveď ÚDopr: Požiadavka bola zaradená do poradovníka 
opráv miestnych komunikácií. 
 
- opraviť kúsok chodníka  za SLSP a medzi Západnou ul. Odpoveď ÚDopr: Požiadavka bola 
zaradená do poradovníka opráv miestnych komunikácií . 
 
- žiada vymeniť volebné okrsky tak, aby obyvatelia zo Šafárikovej nechodili do KC Aktivity, ale do 
ZŠ Novomeského a obyvatelia zo Západnej, Saratovskej a Šmidkeho by nechodili do ZŠ 
Novomeského, ale do KC Aktivity. Odpoveď ÚP: Podľa zákonnej úpravy platí, že na odovzdávanie 
hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov utvára starosta obce, primátor mesta, v hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starosta mestskej časti  volebné okrsky a 
určuje volebné miestnosti v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. Starosta obce pri 
určovaní volebnej miestnosti prihliada na to, aby do volebnej miestnosti mali čo najľahší prístup aj 
zdravotne postihnutí voliči. Volebný okrsok sa utvára tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov.  Pre 
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky nie je možné požiadavke vyhovieť, pretože lehota na 
vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností uplynula 4.12.2015, t.j. k dnešnému 
dňu nemožno už určené okrsky akýmkoľvek spôsobom meniť. 
Zmena vo volebných okrskoch požadovaná žiadateľkou nie je možná ani v budúcnosti. Ulice 
Západná a Saratovská patria do okrsku č.12 (cca 880 voličov) a časti okrsku č.14 (cca tiež 880 
voličov). Ulica K. Šmidkeho patrí do okrsku č.15 (cca 1080 voličov). Žiadateľka žiada týmto presun 
2 celých okrskov a polovice 3 okrsku do KS JUH. Zároveň žiada presun Ul. Šafárikovej (okrsok č.16 
– cca 1000 voličov), t.j. 1 okrsku do ZŠ Novomeského. Týmto presunom by došlo k situácii, že v ZŠ 
L.Novomeského by zostali 2 celé a 1/2 okrsku a v KS JUH 5 celých a 1/2 okrsku. KS JUH  má však 
obmedzené kapacity, pričom pravidelne sa tam pre voľby vytvárajú  4 volebné miestnosti pre 4 
volebné okrsky, a nie je možné zvýšiť počet volebných miestností v tomto objekte, t.j. vytvoriť v 
objekte ďalšie  volebné miestnosti.   
 
- navrhuje osadenie pár kusov jednoduchých lavičiek popri chodníkoch nad Južankou, ktoré by sa 
mohli vyrobiť z vypílených stromov z Breziny. Odpoveď ÚHA: V rámci mestského mobiliáru sa 
lavičky z vypílených strom nepoužívajú. Po presnej špecifikácii miesta od UHA bude požiadavka 
zaradená do poradovníka prác. 
 
Pán Jánsky opätovne žiada vybudovať stanovisko pre kontajnery na ul. M. Bela č.8, ktoré stoja v 
ceste-v zákrute a ich obsluha ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky aj obyvateľov. Odpoveď 
ÚDopr + KPrim: Požiadavka občana bola vysvetlená priamo na VMČ Juh. Táto investičná akcia sa 



bude realizovať v roku 2016. Akciu zafinancuje Mesto Trenčín z prostriedkov určených na 
rozhodovanie pre VMČ Juh. V súčasnosti sa rozhoduje, či budú realizované polopodzemné 
kontajnery, predpokladaný náklad 15000 eur, alebo len povrchové stanovište smetných nádob s 
oporným múrom slúžiacim pre stabilizáciu svahu nad stanovišťom, predpokladaný náklad 7000 eur. 
výsledok záleží od rokovania so spoločnosťou Marius Pedersen, ohľadom vývozu polopodzemných 
kontajnerov. 
 
Poslanec Forgáč tlmočil požiadavku obyvateľov z Novomeského ul. o rekonštrukciu chodníka pred 
ZŠ Novomeského .Odpoveď KPrim: Požiadavka bude zaradená do zásobníku IA. V návrhu 
rozpočtu pre rok 2016 sa táto požiadavka nenachádza. 
 
Pán Sapáček upresnil umiestnený vrak tmavozelenej Felície Combi pred Šafárikovou 7. Odpoveď 
MsP: Majiteľ uvedeného vozidla je zbavený svojprávnosti. Mesto Trenčín je ustanovené za jeho 
opatrovníka a vykonáva právne úkony v súvislosti s predajom uvedeného motorového vozidla 
novému majiteľovi. Čaká sa na rozhodnutie súdu a schválenie zmluvy na predaj vozidla novému 
majiteľovi, ktorý bude oprávnený nakladať s predmetným vozidlom a zabezpečiť jeho zošrotovanie 
resp. odpratanie.     
 
-      požaduje presunúť kontajner na šatstvo na konci Šafarikovej ul., nakoľko zaberá dopravnú 
značku .Odpoveď ÚSŽP: Uvedenú požiadavku preveríme a následne vec napravíme. 
 
Pán Ježík upozornil na rušený nočný kľud pohostinstvom na Liptovskej ul. pri potravinách CBA . 
Odpoveď MsP:  Na uvedenej adrese sme v poslednej dobe nezaznamenali sťažnosť na rušenie 
nočného kľudu. MsP bude vykonávať v rámci možností častejšie kontroly uvedenej lokality. 
Konkrétne poznatky treba bezprostredne nahlásiť na tel.č. 159.    
 
Pán Krušpán žiada o harmonogram osadenia odpadových nádob na BIO odpad a kovy . 
Odpoveď ÚSŽP: Nádoby na kovy umiestňovať zatiaľ neplánujeme. Rozmiestňovanie nových 
nádob na bioodpad sa bude riešiť  v II.polroku 2016. 
   
 

K bodu č. 4 – nové požiadavky poslancov a občanov : 
 
Poslanec Žák žiada spevniť rozjazdené okolie MK pred Halalovkou 37. 
 
- opraviť chodníček okolo trafostanice pri križovatke Novomeského a Šmidkeho. 
 
-  požaduje informáciu o posypových materiáloch, ktoré sú používané pri zimnej údržbe - kedy je 
použitá soľ a kedy štrk a či by nemohla byť používaná jemnejšia drť aspoň na chodníkoch 
 
- opraviť rozbitý chodník za J. Halašu č.16. 
 
- vyčistiť chodník popri plote MŠ Halašu (zozadu Šmidkeho č. 18) 
 
Poslanec Vojtek žiada vysvetliť situáciu ohľadom výpadku verejného osvetlenia na Novomeského 
ulici. Prečo to trvalo 3 dni, aký je systém pohotovosti pri nahlasovaní porúch a ako to celé funguje. 
 
Pán Sapáček poukázal na chodník na Šafárikovej od č.12 po č.20, ktorý je plný bublín a bolo by 
potrebné ho sfrézovať. 
 
- žiada o spevnenie trávnatej plochy medzi trafostanicou a Šafárikovou č.1 
 
- kritizuje umiestnenie kontajnerov na odpad a šatstvo na Šafárikovej ul.. Síce kontajner na šatstvo 
bol kúsok premiestnený, ale jeho presun nesplnil účel. 
 
Poslanec Hošták žiada o informáciu týkajúcu sa opravy chodníka zo zámkovej dlažby od 
kruhového objazdu pod Juhom až po ul. M. Bela. Tento chodník treba obhliadnuť a do budúceho 
VMČ Juh dať stanovisko, ktoré úseky budú opravené. 



 
Poslanec Forgáč žiada o projekt nového dopravného značenia na Západnej ul. formou súboru 
PDF. 
 
- k budúcemu zasadnutiu VMČ JUH prisľúbil informáciu ohľadom pripravovaných projektov TPS. 
 
Pán Nitschneider poukázal na nedovolené parkovanie automobilu značky  VOLVO na chodníku 
pred Západnou č. 14 
 
- žiada o výrub 2 ks lipy pred Západnou č. 8 

 
                                                                         
 
Na záver Patrik Žák – predseda VMČ Juh  poďakoval prítomným za účasť, 
ukončil diskusiu a zasadnutie výboru. 
 
 
Zapísala  Bc. Dana Kušnierová  
V Trenčíne 04.01.2016 
                
 
                                                                          
                                                           
 
                                                                                 Patrik Žák B. S. B. A. 
                                                                                          Predseda VMČ Juh 

 

 

 

 

 

   

 
 
                                                                                             
                             
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
                             



 


