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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 6.11.2017 v Kultúrnom stredisku na Juhu 

 
Prítomní poslanci:    Hostia:  
Bc. Eduard Filo    Mgr. Peter Sedláček - MsP 
Mgr. Ján Forgáč     
Dominik Gabriel        
Mgr. Ján Vojtek     
Patrik Žák, B.S.B.A. 
     
Neprítomní poslanci: 
MBA Peter Hošták, PhD. - ospravedlnený 
Lukáš Ronec - ospravedlnený 
 
Lenka Vojtasová – garant VMČ Juh - ospravedlnená 
 
 
Program VMČ Juh: 
 

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

 
Na úvod predseda VMČ Bc. Eduard Filo privítal všetkých prítomných 

a hostí a otvoril zasadnutie výboru, informoval o programe a skonštatoval, že 
výbor je uznášaniaschopný. 

 
Hlasovanie o znení programu 

 
 
ZA                         – 5,  Bc. Eduard Filo, Dominik Gabriel, Mgr. Ján Forgáč, 

     Mgr. Ján Vojtek , Patrik Žák, B.S.B.A.                                                    
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 
 
Bod číslo 2 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
     

Poslanec Vojtek: reaguje na požiadavku č. 195/4.9.2017 - vyčistenie žľabu 
na Šmidkeho ul. - žiada o stanovenie termínu, kedy bude žľab vyčistený. 

Odpoveď: Teplárenská spoločnosť vykonávala stavebné práce v blízkosti 
žľabu. Podľa vyjadrenia správcu komunikácii by už žľab mal byť vyčistený. Aktuálne 
prebieha zber lístia a jesenné čistenie žľabov. 

Poslanec Gabriel:  doplnil požiadavku č. 197/4.9.2017 - žiada o odburinenie 
chodníka na Nám. sv. rodiny popri celom múre. Nie iba po altánok. 

Odpoveď: Požiadavka bola zadaná v septembri MHSL, prebehol postrek a 
fyzické dočistenie bude zrealizované v najbližších týždňoch. 
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Poslanec Hošták: žiada o informáciu o finančnej náročnosti opravy 
poškodených častí chodníka na ul. Gen. Svobodu dole ku kruhovému objazdu - 
požiadavka č. 199/4.9.2017. 

Odpoveď: Jedná sa o dĺžku približne 160 m v šírke 2m a cene zhruba 30 Eur 
za 1m2... 160x2x30=9600 Eur 

II.viceprimátor Žák: reaguje na požiadavku č.194/4.9.2017 - nesvietiace 
lampy okolo KC Activity - má na mysli malé zelené lampy v areáli KC.  

Odpoveď: Lampy v areáli  KC sú atypické, MHSL nemá náhradné súčiastky. 
Po preverení zistené, že sieť je funkčná, jedno svetlo sa nedá opraviť, na ostatné 
treba objednať svietidlá.    

II.viceprimátor Žák: na Saratovskej 4 sú dolámané a zodraté lavičky. Prosím 
o opravu 

Odpoveď: Oprava lavičiek bude zaradená do poradovníka prác termín 
realizácie do 16.11.2017. 

II.viceprimátor Žák: na Halalovke, v okolí č. 50 sú kopy orezaných kríkov. 
Prosím odviezť. 

Odpoveď: Odvoz bude zrealizovaný do 20.10.2017 
II. viceprimátor Žák: pred J. Halašu 20 je už dlhšiu dobu výkop v komunikácii. 

Boli to vodári? Treba to vyasfaltovať ešte pred zimou. 
Odpoveď: Požiadavku sme urgovali u Trenčianskych vodární a kanalizácií 
II. viceprimátor Žák: pred J. Halašu 20 prosím orezať strom, ktorý prerástol 

nad chodník a parkovisko. 
Odpoveď: Strom bol orezaný prostredníctvom pracovníkov MHSL. 
P. Jókaiová: žiada o preverenie možnosti vybudovať priechod pre chodcov na 

ul. Saratovská pri východoch z cintorína. Na danej ulici dochádza k častým kolíziám, 
nakoľko tam vodiči jazdia veľkou rýchlosťou a návštevníci cintorína nemajú kadiaľ 
prejsť na druhú stranu. Najbližší priechod sa nachádza dole pri zastávke MHD. 

Odpoveď: Priamo pred vchodom do cintorína nie je možné vybudovať 
priechod pre chodcov, nakoľko by vyústil priamo do križovatky so Šmidkeho ulicou. 
Priechod by bolo potrebné odsunúť buď pred, alebo za križovatku. Na vybudovanie 
priechodu je potrebná investičná akcia mesta, ktorá v súčasnosti nie je naplánovaná 
v rozpočte. 

P. Jókaiová: poukazuje na chodník za Južankou pri detskom ihrisku. 
Pravidelne po ňom jazdia nákladné autá.  Chodník je celý zničený a rozbitý.  

Odpoveď: Priamo na zasadnutí odpovedal predseda Bc. Filo, že táto 
záležitosť sa už riešila. Na mieste bol osadený stĺpik. Nákladné autá majú povolený 
vjazd iba v obmedzenom čase od 8,00 hod. do 11,00 hod., kedy zásobujú prevádzky 
v Južanke. 

P. Marchevka: sa pýta, z akého dôvodu boli vyrúbané 4 sosny pri detskom 
ihrisku na Halalovke.  

Odpoveď: predseda výboru Bc. Filo odpovedal, že tieto stromy boli 
odstránené z dôvodu prípravy asi 15 parkovacích miest.  

P. Marchevka: na Halalovke 1 nebol tri týždne vyvezený kontajner na papier a 
min. 2 týždne kontajner na plasty. Budú aj na juhu vybudované polopodzemné 
kontajnery? 

Odpoveď: Bc. Filo odpovedal, že na Juhu sa nachádzajú už dve stojiská 
polopodzemných kontajnerov a do budúcnosti sa plánuje stojisko týchto kontajnerov 
aj na Halalovke. II.viceprimátor Žák dodal, že v prípade nevyvezeného odpadu, môžu 
obyvatelia volať , alebo písať poslancom, ktorí danú vec zariadia. 
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P. Sapáček: v minulosti žiadal o zmenu harmonogramu vývozu odpadu na ul. 
Liptovská, Šafárikova. V čase, keď sa odpad vyváža , vozia rodičia deti do škôl a 
škôlok a dochádza ku zápcham a zdržiavaniu, práve kvôli vývozu odpadu. Môže byť 
čas vývozu v tejto lokalite posunutý na neskoršiu hodinu? 

Odpoveď: O vyjadrenie k žiadosti p. Sapáčka sme požiadali spoločnosť 
Marius Pedersen, ktorá má  plánovanie vývozných trás vo svojej kompetencii a to 
tak, aby boli čo najoptimálnejšie. Vyjadrenie z Marius Pedersen: " Vývoz odpadu sa 
vykonáva v každej lokalite mesta v iný deň. Vývozy sa začínajú realizovať od 6.00 
hod. ráno do ukončenia vývozu cca do 15.00  h. v závislosti od rôznych okolností, 
ktoré môžu ovplyvniť  podmienky vývozu (chorobnosť posádky, pokazené vozidlo, 
dopravná situácia).  Každý vývoz má určenú  optimálnu vývoznú trasu, po ktorej 
postupne vysýpa nádoby na odpad. Nie je možné ovplyvniť čas, v akom sa objavia 
na jednotlivých vývozných miestach. Na mnohých uliciach mesta vozia rodičia deti do 
škôl a škôlok, smetiarske vozidlá sa v čase odvozu detí môžu objaviť pokojne aj v ich 
ulici,  veľká časť ulíc je jednosmerná kvôli vybudovaným miestam na státie a 
parkovanie, čím sa ulice zúžili a nie je možné na nich obchádzanie, preto dochádza 
aj k obmedzeniu iných vozidiel pri obchádzaní, keď sa vysýpajú smeti. Nastolenou 
problematikou sa budeme zaoberať  opäť pri najbližšej optimalizácií trás, a ak to 
bude možné, budeme sa snažiť prihliadnuť na túto žiadosť. 
Trasy na sídlisku Juh  predpokladáme prehodnotiť do 30.3.2018." 

P. Sapáček: sa pýta, či boli zastávky vybudované na parkovanie pre 
autobusy. Pravidelne na zastávkach parkujú autobusy MHD aj niekoľko hodín. 

Odpoveď: Zastávky autobusu slúžia na zastavovanie autobusov. Na 
koncových zastávkach majú autobusy prestoje a taktiež aj zákonom stanovené 
prestávky, takže tam môžu stáť aj dlhšie ako bežné 2 minúty – toto sa nepovažuje za 
parkovanie, nakoľko autobus následne pokračuje v ceste na ďalšej linke. Za 
parkovanie autobusov je možné považovať prípad, keď šofér večer autobus 
zaparkuje na zastávke a ide sa domov vyspať. Takéto parkovanie na zastávkach 
možné nie je, a je zakázané zónovou dopravnou značkou v celom meste (okrem 
miest na to určených). 

P. Sapáček: žiada, aby na ul. Šafárikova 2-20 boli osadené dva spomaľovače. 
Popr. aspoň jeden v dolnej časti ulice, kde sa nachádzajú garáže. 

Odpoveď: V daných miestach sú vybudované chodníky, preto útvar dopravy a 
dopravný inšpektorát považuje umiestnenie spomaľovačov za neodôvodnené. 
Naviac sa tu nachádzajú parkovacie miesta a vjazdy do garáží - spomaľovače 
nemôžu byť umiestnené na a pred parkovacími miestami a vjazdami do garáží – 
znemožnilo by sa tým parkovanie a situácia na sídlisku Juh nie je zrovna vhodná na 
rušenie parkovacích miest. Naviac na spomaľovače sú obyvatelia veľmi citliví – vadí 
im zvýšená hlučnosť a prašnosť v miestach ich osadenia. Preto útvar dopravy 
nebude umiestňovať spomaľovače na žiadosť jedného obyvateľa, ale len na žiadosť 
nadpolovičnej väčšiny obyvateľov obytnej ulice. 

P. Mendel:  opakovane žiada, aby vpusť na ul. Šmidkeho 3 bola vyčistená. 
Prečo sa do dnešného dňa vyčistenie neuskutočnilo? - opakovaná požiadavka č. 
105/2. 5. 2017.   

Odpoveď: Mesto objednalo a zrealizovalo čistenie všetkých vpustí na 
komunikáciách. Nakoľko sa vpusť nenachádza na ceste ale v zeleni, zamestnanci 
čistiaci vpuste na ňu pravdepodobne zabudli (pravdepodobne si ju nevšimli). Vpusť 
dáme dočistiť.  

P. Mendel: od Šmidkeho 3 na ul. Halašu boli opravované schody. Je pri nich 
zábradlie, ktoré je už uvoľnené, zhrdzavené, nefunkčné. Žiada o opravu.  
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Odpoveď: Na opravu čaká viacero schodísk a zábradlí. Požiadavku zaradíme 
do zásobníka opráv.  

P. Mendel: na ul. Gen. Svobodu na moste smerom na Juh je pri zábradlí 
vysypaná pokosená tráva . 

Odpoveď: Odvezené. 
P. Mendel: sa opäť pýta na vyznačenie park. miest pre občanov ZŤP na ul. 

Gen. Svobodu. V liste z 20. 12. 2017 z Útvaru mobility dostali informáciu, že s 
vyznačovaním sa začne v 2.štvrťroku 2017. Stále sa nič nedeje. Na základe 
informácie od p. viceprimátora na zasadnutí, sa p. Mendel pýta, s ktorou 
presne pracovníčkou sa občania stretli a ktorí občania boli na stretnutí, 
nakoľko on takúto informáciu nedostal. 

Odpoveď: V prílohe "ŤZP gen.Svobodu" je kópia zápisu z miestneho 
stretnutia vo veci vyhradenia parkovacích miest pre osobu s ŤZP na ul. Gen. 
Svobodu v Trenčíne. Stretnutie sa konalo dňa 29.05.2017 pred bytovým domom č.9 
na ul. Gen. Svobodu. Stretnutia sa zúčastnili, ako je uvedené aj v zápisnici 
a potvrdené podpisom, pani Mária Sedláčková, Anna Mendelová, Dušan Jurák 
a zástupca Mesta Trenčín Slavomíra Gáborová. Na stretnutí sme sa zjednotili na 
mieste vyhradenia parkovacích miest ŤZP podľa priloženej situácie, ktorá tvorí aj 
prílohu zápisnice. Zúčastnení svojim podpisom potvrdili, že súhlasia s miestom 
vyhradenia parkovacích miest ŤZP.  
 

Bod číslo 3 – Nové požiadavky poslancov a občanov 
 

Poslanec Vojtek: reaguje na pož. č. 195/4.9.2017 - vyčistenie žľabu na ul. 
Šmidkeho - upresňuje polohu žľabu - jedná sa o celý žľab popri chodníku od 
Južanky, resp. Škôlky Šmidkeho smerom k parku. 

Poslanec Vojtek: pri potravinách na Saratovskej ul., pri chodníku k 
potravinám sú tri stromy v zlom stave. Sú prehnuté do chodníka a ohrozujú chodcov. 

P. Mendel: konštatuje nevyčistenú vpusť - opakovaná pož. č. 105/2.5.2017 
P. Mousson: bude rekonštruovaná štvorprúdová cesta na ul. Gen. Svobodu? 
P. Mousson: príjazdovú cestu do spoločných garáží na ul. Novomeského 

znehodnocujú dodávky spol. CBA. Kto je zodpovedný za budúcu opravu? 
P. Janský: výjazd z ul. M. Bela na ul. Gen. Svobodu je nebezpečný, vjazd 

neprehľadný a komplikované napojenie. Ako sa bude riešiť táto situácia? 
P. Zeleňák: ako sa bude riešiť parkovanie pred vchodmi na ul. Halalovka 14-

28? 
P. Zeleňák:  žiada o zapracovanie kolmých chodníkov vedúcich k paneláku 

(Halalovka 14-28) v polohe tak, ako sú v súčasnosti (v súčasnosti sú tam 
zatrávňovačky), do projektu nového parkoviska, ktoré sa bude v tejto lokalite robiť. 

P. Zeleňák: aká je frekvencia čistenia mestských komunikácií, parkovísk a 
chodníkov? 

P. Zeleňák: sa pýta, či mesto môže dať odtiahnuť aj také autá, ktoré porušujú 
zákaz státia počas čistenia MK. Prípadne, aké opatrenia sa dajú zo strany mesta 
vykonať, aby počas čistenia MK autá nestáli na ceste? 

P. Sapáček: žiada opraviť schody z ul. Halašu k cintorínu. 
P. Marchevka: žiada osadiť ceduľu "Zákaz vodenia psov" na detské ihrisko pri 

Slam. hostinci. 
P. Marchevka: sa pýta, aké má Mesto kompetencie v možnosti zákazu/ 

regulácie hazardu. 
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P. Piffl: upozorňuje na pokazenú bráničku na detskom ihrisku v KC na Juhu, 
žiada o opravu. 

P. Piffl: upozorňuje na popraskanú podlahu na dets. ihrisku Žihadielko. 
P. Piffl: na ul. Kyjevská (vedľa potravín Fresh) ostali trčať skrutky po 

odstránenej telef. búdke. Je možné ich zrezať, odstrániť? 
P. Piffl: pri zrezávaní stromov sú ponechané pníky vo výške 10 cm. Počas 

zimy to môže byť nebezpečné, hlavne pre sánkujúce sa deti. Je to štandardný 
spôsob vyrezávania stromov? 

P. Šabo: žiadal vidieť projekt nových park. miest na ul. Lavičková - M. Bela. 
P. Šabo: upozorňuje na chodník pred vchodmi M. Bela 11,13,15. Asfalt je 

sadnutý, zadržiava sa tam voda. Situácia je kritická. 
P. Šabo: upozorňuje taktiež na zlý stav komunikácie pred garážou na ul. M. 

Bela 32. Aj tu sa zadržiava voda, čím je obmedzený prístup do garáže. 
P. Mendel: kedy sa budú dorobené zvyšné parkovacie miesta od vchodu č. 9 

na ul. Gen. Svobodu? 
 

 

Bod číslo 4 – Rôzne, diskusia, záver 

   
V diskusii neodzneli žiadne príspevky. 
 

 
Na záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť. 

 
 
Nasledujúce zasadnutie sa bude  konať dňa 4.12.2017 o 17,30 hod. v ZŠ 

Novomeského na Juhu. 
 
Zapísal: Bc. Eduard Filo                                      
V Trenčíne 14. 11. 2017                                          
                                                     
                                                                              Bc. Eduard Filo 
                                                                           predseda VMČ JUH 

 
 

 
 
    


