
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
22.12.2014 na MsÚ Trenčín 

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

Neprítomní�poslanci:  
— 

Hostia: 
Ing. Ján Kováčik – MsP Juh 
Mgr. Jozef Baláž – vedúci útvaru školstva 
občania podľa prezenčnej listiny 

Program VMČ Juh: 
1. Úvod   
2. Voľba predsedu výboru mestskej časti    
3. Oboznámenie sa s rokovacím poriadkom výboru mestskej časti   
4. Rôzne     
5. Záver    

Na úvod viceprimátor Mgr. Ján Forgáč privítal všetkých prítomných a hostí, oboznámil 
ich s programom zasadnutia a otvoril zasadnutie výboru. 

Bod číslo 2 – Voľba predsedu výboru mestskej časti 
Mgr. Forgáč navrhol na miesto predsedu VMČ Juh Patrika Žáka. Pán poslanec Ronec a pán 

poslanec MBA Hošták vyjadrili súhlas a navrhli do budúcnosti možnosť striedania tohto postu po 
určitom časovom intervale. 

Hlasovanie o návrhu viceprimátora Mgr. Jána Forgáča určiť za predsedu VMČ Juh Patrika 
Žáka, B.S.B.A. 

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

PROTI   - 0 
ZDRŽAL SA   - 1, Patrik Žák, B.S.B.A. 

Bod číslo 3 – Oboznámenie sa s rokovacím poriadkom výboru mestskej 
časti 

Rokovací poriadok VMČ je prístupný na internetovej stránke mesta Trenčín. Obsahuje najmä 
pravidlá a právomoci VMČ. Rozhodnutia výboru majú odporúčací charakter, avšak slúžia na priamy 
kontakt medzi samosprávou a občanmi. Podieľa sa na správe mesta, návrhoch rozpočtu, 
prevodoch majetku. Zasadnutia sú verejné a pozvánky musia byť včas zverejnenú obvyklým 
spôsobom na výveskách a internetovej stránke mesta. 

Pán poslanec MBA Hošták navrhol do budúcnosti úpravu tohto rokovacieho poriadku, pretože 
je v ňom určené, že by sa VMČ malo uskutočňovať každomesačne. Napriek tomuto faktu sa 
stávalo, že VMČ nezasadalo počas leta čo je v rozpore s rokovacím poriadkom. 

Doposiaľ VMČ začínalo o 17:30 a o 18:00 začínala jeho verejná časť. Po spoločnej dohode 
prítomných bude VMČ začínať o 17:30 vždy. O striedaní miesta konania VMČ sa rozhodne na jeho 
prvom zasadnutí v januári 2015. 



Bod číslo 4 – Rôzne 
Vystúpil Mgr. Jozef Baláž – vedúci útvaru školstva pre zaradenie poslancov do rád základných 

a materských škôl. 
Každé školské zariadenie v správe Mesta Trenčín ma zriadenú školskú radu z pedagógov, 

nepedagogických zamestnancov, rodičov detí a zástupcov zriaďovateľa (Mesta Trenčín). 
Rozmiestnenie poslancov do týchto školských rád je v kompetencii poslancov. 

Rozdelenie pre roky 2014-2018 bude nasledovné: 
ZŠ Novomeského 
p. Filo, p. Forgáč, p. Gabriel 
ZŠ Východná 
p. Hošták, p. Ronec, p. Vojtek, p. Filo 

MŠ Halašu 
p. Filo, p. Ronec 
MŠ Šafárikova 
p. Ronec, p. Hošták 
MŠ Šmidkeho 
p. Žák, p. Vojtek 

ZUŠ 
p. Gabriel, p. Bystrický, p. Vojtek, p. Barčák 
CVČ 
p. Žák, p. Gabriel, p. Hošták, p. Bírošová 

Pán poslanec Hošták upozornil aby sa zasadnutia rád škôl nekonali v termínoch VMČ a komisii 
mestského zastupiteľstva. Pán viceprimátor Forgáč s návrhom súhlasil a zabezpečí, aby 
zvolávatelia rád škôl mali harmonogram všetkých zasadnutí poslancov. 

Pán poslanec Žák upozornil na stekajúce blato medzi panelovým domom J. Halašu 14 a 
Šmidkeho 1 – nad rekonštruovanými schodmi. Pán Sapáček rovnako upozornil na veľké množstvo 
stekajúceho blata za domom Novomeského 3, v cípe, kde sa chodník vo vlastníctve mesta dvíha 
smerom ku ZŠ Novomeského na vyvýšený súkromný pozemok. 

Pán Sapáček zo Šafárikovej poprial novým poslancom veľa úspechov a predložil návrhy, ktoré 
sú súčasťou tejto zápisnice. Týkajú sa najmä lokality ulice Šafárikovej, statickej dopravy a výkonu 
práce bezpečnostných zložiek. 

Pán poslanec Hošták žiada informáciu o počte priestupkov od MsP v oblasti ulice Šafárikovej. 
Pán viceprimátor Forgáč, prisľúbil v budúcnosti účasť na VMČ príslušníka štátnej polície. 

Rovnako vyjadril plán na zaradenie v budúcnosti bod programu “statická doprava” do rokovania 
VMČ. 

Pán Nitschneider navrhol poslancom osobné stretnutie s občanmi na ulici Západná pre 
obhliadku prepadajúcej cesty, chodníkov a statickej dopravy. Zasadnutie sa dohodlo, že obhliadku 
uskutoční po dohode s občanmi v druhej polovici januára 2015. 

P. Hošták požiadal úrad o dodanie 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. 

Po spoločnej dohode prítomných sa ďalšie zasadnutie VMČ Juh uskutoční v pondelok 
12.1.2015 o 17:30 v zasadačke v Kultúrnom centre na Juhu. 

Na záver viceprimátor Mgr. Ján Forgáč poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie. 

Zapísal Patrik Žák 
V Trenčíne 22.12.2014 
                
                                                            Patrik Žák, B.S.B.A – predseda VMČ Juh 




