
 

 

Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 12.1.2015 v Kultúrnom Centre JUH Trenčín 

 

Prítomní poslanci:  

Mgr. Ján Forgáč 

Bc. Eduard Filo 

Dominik Gabriel 

MBA Peter Hošták, PhD. 

Mgr. Ján Vojtek 

Patrik Žák, B.S.B.A 

 

Neprítomní poslanci:  

Lukáš Ronec – ospravedlnený 

Hostia: 

Ing. Ján Kováčik – MsP Juh 

Ing. Benjamín Lisáček – vedúci útvaru 

interných služieb mesta Trenčín 

občania 

 

 

Program VMČ Juh: 

1. Otvorenie 

2. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov 

3. Nové požiadavky  

4. Rôzne   

5. Záver 
 

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

zasadnutia a otvoril zasadnutie výboru. 

 

Bod číslo 2 – Odpovede na požiadavky občanov a poslancov 

Predseda oboznámil prítomných s odpoveďami MsÚ na predošlé požiadavky. Odpovede sú na konci tejto 

zápisnice. 

 

Bod číslo 3 – Nové požiadavky 

Predseda navrhol rozdeliť v ktorých mesiacoch sa bude VMČ Juh uskutočňovať na ZŠ Novomeského a v 

ktorých v Kultúrnom Stredisku Juh. Tento rozpis je potrebné zverejniť na vývesky, aby si ľudia mohli 

návštevu naplánovať. 

 

Hlasovanie o návrhu predsedu rozdeliť miesto zasadnutia nasledovne: 

 

Dátum 12. 01. 2015 02. 02. 2015 02. 03. 2015 13. 04. 2015 04. 05. 2015 01. 06. 2015 

Miesto Kultúrne cent. Kultúrne cent. ZŠ Novom. Kultúrne cent. Kultúrne cent. ZŠ Novom. 

       

Dátum 06. 07. 2015 03. 08. 2015 07. 09. 2015 05. 10. 2015 02. 11. 2015 07. 12. 2015 

Miesto Kultúrne cent. Kultúrne cent. ZŠ Novom. Kultúrne cent. Kultúrne cent. ZŠ Novom. 

 

 

ZA   - 6, Mgr. Ján Forgáč, Bc. Eduard Filo, Dominik Gabriel, MBA Peter Hošták,  

  PhD., Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák, B.S.B.A. 

PROTI   - 0 

ZDRŽAL SA   - 0 

 

Predseda oboznámil občanov s procesom prípravy rozpočtu a sumou 75.000€ ktorá je určená pre 

mestskú časť JUH. VMČ JUH má v kompetencii prerozdeliť túto sumu. p. Hošták reagoval, že je dôležité 

vytvoriť systém podľa ktorého sa rozhodne o rozdelení financii. Treba zohľadniť aktuálny stav, či sa jedná o 

havarijný, kritický, spôsobujúci ohrozenie života, zdravia, alebo majetku. Rovnako dôležité sú oblasti na ktoré 

má investícia dopad - statická doprava, bezpečnosť, školstvo, komunitné spolunažívanie a pod. Treba počítať 

aj s prípadnou návratnosťou investície, alebo šetrením budúcich nákladov na prevádzku. p. Forgáč 

poznamenal, že existuje “zásobník stavieb mesta Trenčín” z ktorého nám môže MsÚ pripraviť na ďaľšie 

zasadnutie VMČ zoznam stavieb a požiadaviek občanov, ktoré sa týkajú Juhu a môžeme sa o tom aj s 



 

 

občanmi detailnejšie porozprávať. Požiadal, aby bol tento zoznam zverejnením ešte pred konaním VMČ 

Február, aby sa s ním mohli občania oboznámiť - vývesky, internetová stránka mesta. 

 

Predsedovi bola doručená žiadosť Kultúrneho Centra Aktivity o opätovné zaradenie priestorov po 

predošlom nájomcovi K.U.K.O. o.z. v priestoroch Kultúrneho strediska JUH späť pod ich správu. Takáto 

žiadosť musí prejsť posúdením útvarov MsÚ a komisiami. Žiadosť je súčasťou tejto zápisnice. VMČ vzal na 

vedomie túto žiadosť a postupuje ju MsÚ. 
 

Predsedovi bola doručená žiadosť od Spoločenstva vlastníkov bytov – Novomestského 8 o rozšírenie 

parkovacích plôch pred číslami domov Novomeského 2, 4, 6, 8, 10. V žiadosti popisujú historický a skutkový 

stav problému a navrhujú riešenie. Žiadosť je súčasťou tejto zápisnice. VMČ vzal na vedomie túto žiadosť a 

postupuje ju MsÚ. 
 

Pán poslanec Filo tlmočil prosby z domových schôdzí domov Lavičková 6 a 8. Dodatočne predložili aj 

fotografie. 

 

Fotografia č. 1 

Posunúť smetné koše smerom k východnej ulici, 

nakoľko bývajú často plné a odpad sa hromadí okolo 

nich, čo spôsobuje, že zasahujú do vozovky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia č. 2 

Rozmery parkovacích miest majú 2,25 vnútorný 

rozmer. Obyvatelia žiadajú preveriť normatívne 

rozmery parkovacích miest, nakoľko sa im zdajú úzke a 

zle sa vychádza z áut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia č. 3 

Je možnosť zrezania (úkos 8 cm) obrubníkov, aby 

autá v zime mohli vychádzať z parkoviska na ulicu 

Lavičková? Nakoľko v zime do kopca niektoré auta 

nemôžu odísť. 

 

 

 

 

 

 

Pán poslanec Vojtek navrhuje, aby mesto 

obmedzilo geografické umiestnenie pri povoľovaní 

herní, nakoľko je podľa neho pripravovaná herňa v križovatke Mateja Bela a ul. Východná príliš blízko škole. 

Navrhuje upraviť VZN kde sa upravia možnosti povolenia z 



 

 

 

Pán poslanec Hošták žiadal o informáciu ohľadne starostlivosti o pozemok medzi ZŠ Východná a 

poliklinikou. Či je pozemok celý v súkromnom majetku, alebo ak sú časti mestské, či sa o ne staráme a ako 

riešime vlastníka pozemku, ktorý si neplní svoje povinnosti údržby o pozemok. p. Lisáček z útvaru interných 

služieb mu odpovedal, že mestské časti pozemku sú pravidelne udržiavané mestom a súkromného vlastníka 

pravidelne vyzývajú k náprave stavu. 

 

Pán Jančovič chce vedieť, či je taký problém pokosiť pár metrov tu a tam ktoré nie sú v majetku mesta 

za ich vlastníkov. p. Lisáček odpovedal, že zákon takéto niečo zakazuje - jednalo by sa o investíciu - 

zveľadenie cudzieho majetku, čo je v rozpore s rozpočtovými pravidlami. 

 

Pán Opát z Bazovského ul. požaduje orezanie a upratanie priestoru kríkov pri garážach  ku ktorým ústi 

prechod pre chodcov z ulice Gen. Svobodu k novinovému stánku na otoči autobusov. Rovnako upozorňuje na 

nedostatočnú kapacitu kontajnera na sklo a neporiadok okolo neho. Kontajner je umiestnený na rohu ulíc 

Liptovská a Bazovského. Pán poslanec Hošták  upozornil, že by možno bolo dobré v prípade sviatkov, keď 

je väčšie množstvo odpadu umiestnovať 2 kontajnery na stanovisko miesto jedného. Druhá možnosť je 

častejšie vyvážať sklo, teraz je cyklus 1 za 28 dní. 

 

Pán Ondračka z Južnej ulice požaduje odstránenie plechovej “búdy” zo začiatku ulice Južná, nakoľko 

sa domnieva, že je na mestskom pozemku, ktorý je vyhradený ako parkovisko. Rovnako požaduje o 

presunutie kontajnerov na komunálny a separovaný odpad do priestoru kde je teraz táto búda, aby sa uvoľnili 

parkovacie miesta. Treba upratať priestor za touto “búdou”. Pán Ondračka by chcel vedieť či je mobilné WC 

ktoré je tiež umiestnené v tomto priestore povolené a využívané MHD vodičmi, pretože občania z tejto 

lokality majú odsledované, že vodiči MHD nepoužívajú WC, ale “prírodu”. Prítomní občania sa domnievajú, 

že búda je p. Prekopa a jeho spoločnosti, ktorá v minulosti vykonávala na Južnej ulici výstavbu rodinných 

domov. 

Pán Sapáček zo Šafárikovej ulice 

 

Pán Polák zo Šafárikovej ulice upozornil na sťažený prechod pre chodcov cez novovybudované 

parkovacie miesta na začiatku Šafárikovej ulice. Pešia trasa medzi párnou stranou Šafárikovej ulice smerom 

na Liptovskú ulicu je nedomyslená a prosí o riešenie problému. 

 

Mapa 1 



 

 

Občan z Mateja Bela opäť upozorňuje na havarijný stav zábradlia pri schodoch pred domom Mateja Bela 

22. Rovnako upozorňuje na potrebu opraviť nájazd na kočíky na schodoch pred domom Mateja Bela 18. 

Navrhuje vyznačiť žltou čiarou zákaz státia pred Mateja Bela 26 najmä pretože je tam zhoršený prístup 

záchranným zložkám a časti tejto cesty sú podmyté zo strany svahu a sú tam aj metrové prepadliny pod cestou 

na ktorej tieto autá parkujú. Upozorňuje na veľkú pravdepodobnosť prepadnutia tejto cesty a opäť navrhuje 

zaradenie opravy statiky tejto cesty do poradovníka opráv. 

Chcel by požiadať, aby mesto vyzvalo vlastníkov garáží, aby opravili chýbajúce oplotenie na pravej 

strane garážii, ktoré sú pred vchodom Mateja Bela 18-22. 

 

Pán Solín sa dožaduje informácie o stave žaloby vo veci kotolne na Liptovskej ulici. Navrhuje  zverejniť 

dátum pojednávania dostatočne vopred na vývesky, aby sa mohla prísť verejnosť zúčastniť. 

Rovnako sa dopytuje, či je možné parkovať na mieste vyhradenom pre invalidov, ak sú tieto plochy 

vyhradené pri objekte, ktorý zjavne nieje obývaný. Odpoveď MsP na mieste znela, že je to v rozpore s 

cestným zákonom a môže byť za to riadne pokutovaný. 

Pán Solín by rád poprosil, aby MHD upozornila svojich vodičov, aby sa v ranných hodinách nezdravili 

trúbením. Podľa jeho pozorovaní sa tak deje okolo 5 hodiny rannej. 

 

Občan navrhol, aby sa zmenil čas odchodu linky č. 1 ktorá z Juhu odchádza o 5:10, ale vlakové prípoje 

ráno odchádzajú zo stanice o 5:15, 5:17 a 5:35 na rôzne smery a čas odchodu linky č. 1 je nedostatočný. 

 

Pán poslanec Vojtek upozornil na chýbajúce osvetlenie na panelovej ceste spájajúcej autobusovú otoč 

Saratovská (JUH I) s ulicou Partizánska. Asi v 4/5 cesty smerom z mesta chýba na cca 150m osvetlenie. Žiada 

majetkové pomery v tejto lokalite a nacenenie investičnej akcie. 

 

Pán Podivinský zo Západnej 2501 (5, 7, 9) upozorňuje na veľké množstvo stekajúcej vody od ulice 

Šmidkeho popred MŠ Šmidkeho a vďaka zle vedenej povrchovej odvodňovacej sústave sa táto voda dostáva 

na úroveň ich panelového domu kde z dlhodobého hľadiska ohrozuje jeho statiku. Pán Lisáček odpovedal, že 

sa domnieva, že vie dôvod prečo voda zle odteká. Vie o zaasfaltovanej mreži, ktorá má slúžiť ako vpusť 

odvodňovacieho systému, dá ju vyrezať a správne osadiť. 

Upozorňuje aj na nutnosť opraviť schody pred vchodom Západná 10, pri pieskovisku. Mapa 1 

 

 

Tlmočil požiadavku od záhradkárskej osady “Pod Sekerou” ku ktorej vedie chodník z Východnej ulice. 

Žiadajú o prepojenie ich chodníka s chodníkom na opačnej strane ulice. Vyznačený chodník je na mape 2. 



 

 

 

 

 

Občan opäť upozorňuje na vhodnosť prepojiť oblasť konca Soblahovskej (Vila Park) s oblasťou 

obchodného centra Laugarício pre peších a bicykle. Navrhuje využiť koridor potoka – mapa 3. Žiadame MsÚ 

o mapu pozemkových vzťahov v dotknutom území. 

 

Pán Marko z Východnej ulice navrhuje na začiatku ulice Východná (od odbočky Gen. Svobodu) na 

pravej strane vybudovať chodník po zastávku MHD a túto zastávku prepojiť s druhou stranou ulice 

prechodom pre chodcov. 

 

Občania ulice Západnej žiadajú poslancov o osobné stretnutie v teréne na Západnej ulici. Termín 

stretnutia je 22.1.2015 o 15:00 pred domom Západná 8. 

 

Na záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Zapísal Patrik Žák 

V Trenčíne 12.1.2015 

                

                                                            Patrik Žák, B.S.B.A – predseda VMČ Juh 

 

 

 

 



 

 

Prílohy zápisnice: 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Odpovede na predošlé požiadavky: 

 

Odpoveď Mestskej polície na otázku počtu priestupkov v oblasti ulice Liptovskej a Šafárikovej z 

arok 2014. 

“Odpoveď na požiadavku p. poslanca Hoštáka zo zasadnutia VMČ Juh z 22.12.2014 ohľadne počtu 

riešených dopravných priestupkov v lokalite ulíc Šafárikova, Liptovská, ktoré riešila MsP Trenčín. 

V roku 2014 riešila MsP Trenčín v uvedenej lokalite 68 dopravných priestupkov, 50 priestupkov na ul. 

Šafárikovej a 18 na ul. Liptovskej.” 

  

Odpoveď Útvaru ekonomického na žiadosť p. Hoštáka o vypracovanie prehľadu pravidiel podľa 

ktorých sa na území mesta povoľujú herne a výherné automaty a spôsoby ich regulácie zo strany mesta. 

Aké má mesto právomoci a kompetencie. 

  

Hazardné hry upravuje zákon č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Príjmy z nich sú v zmysle zákona (§37) nasledovné: 
 Stávkové kancelárie: 0,5% z výťažku 

 Videohry: 800 € za každý terminál za kalendárny rok 

 Technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi (rulety): 900 € za kalendárny rok 

 Výherné prístroje: sadzba za udelenie individuálnej licencie: 1.500 € na rok za každý výherný prístroj 

(výška poplatku daná zákonom č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov) 

   

K prevádzkovaniu stávkových kancelárií, videohier a ruliet mesto vydáva súhlas na základe žiadosti 

spoločnosti, ktorá vlastní hracie automaty. Súhlas sa udeľuje v prípade stávkových kancelárií na 5 rokov, 

videohier a ruliet na 1 rok. Na základe súhlasu mesta spoločnosť žiada na MF SR licenciu na prevádzkovanie 

príslušných hazardných hier.  

Na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov vydáva mesto  individuálnu licenciu formou 

rozhodnutia vždy na kalendárny rok.  

  

V prípade, že sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky a žiadateľ doloží potrebné doklady, mesto 

nemá dôvod dať záporné stanovisko, resp. nevydať licenciu.  

  

Mesto môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že hazardné hry nie je možné prevádzkovať na 

území mesta. 
Všeobecne záväzné nariadenie môže obec vydať, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša 

verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30% 

obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku a musí platiť na celom území mesta.  

  

Herne sa špeciálne nepovoľujú. Ak je v prevádzke 5 a viac prístrojov, považuje sa to za herňu. V herniach 

musí byť stály dozor, prístroje musia byť v uzamykateľnom priestore. 

  

Mesto vykonáva dozor nad dodržiavaním zákona  o hazardných hrách a podmienok určených v individuálnej 

licencii. (Dozor  vykonáva   poverený pracovník mesta min.1x za rok v prevádzkach, kde sa nachádzajú 

výherné prístroje povolené individuálnou licenciou) 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vyjadrenie pani Rajnincovej - vedúcej Kultúrneho centra Aktivity



 

  


