
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
6.6.2016 v ZŠ Novomeského JUH Trenčín 

 

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

Mgr. Ján Vojtek 

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

Hostia: 
Mgr. Peter Sedláček – MsP 
Mgr. Marián Hrnčár – riaditeľ ZŠ  

 
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 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 2 návrh investičných akcií 
Juh 2016 – Časť 2.  
 

Predseda Žák dal hlasovať o celom programe.  
 
Hlasovanie o zaradení jedného bodu do programu zasadnutia. 
 ZA   - 6,  Mgr. Ján Forgáč, MBA Peter Hošták, PhD., Dominik Gabriel 
     Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák, B.S.B.A., Bc. Eduard Filo 
 PROTI  - 0 
 ZDRŽAL SA  - 0 
 
Hlasovanie o programe zasadnutia. 
 ZA   - 6,  Mgr. Ján Forgáč, MBA Peter Hošták, PhD., Dominik Gabriel 
     Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák, B.S.B.A., Bc. Eduard Filo 
 PROTI  - 0 
 ZDRŽAL SA  - 0 
 

Bod číslo 2 – Návrh investičných akcií Juh 2016 – Časť 2 
         Predseda Žák informoval, že nakoľko sa na minulom MsZ prerozdeľoval hospodársky 
výsledok Mesta Trenčín za rok 2015 a zmenila sa finančná čiastka na sídlisko Juh. Na základe 
čoho  vznikol doplnený návrh investičných akcií na rok 2016 – časť 2, ktorý následne 
odprezentoval.  

 
Návrh investičných akcií Juh 2016 - Časť 2 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 
Poslanec Hošták poznamenal k prvej položke v návrhu „Športové ihrisko ZŠ Východná“, že 

športové plochy pre občanov sú v súčasnosti sústredené iba na jednom mieste na Juhu, bude  
dobré ak sa rozšíria o športové ihrisko pri ZŠ Východná v blízkosti je aj Centrum voľného času. 

Občan sa spýtal k tejto položke čo všetko je pod danou sumou na ihrisko myslené, či ju 
vieme konkrétne rozložiť. 

Poslanec Hošták odpovedal, že zatiaľ ešte PD neexistuje, najprv sa vyberie projektant, bude 
prizvaná riaditeľka ZŠ Východná aj z Centra voľného času. Ihrisko treba kompletne zrenovovať, je 



tam asfaltová plocha v zlom stave. Bližšie budeme možno vedieť informovať o 2-3 mesiace na 
VMČ Juh. 

Viceprimátor Forgáč odpovedal, že keď Mesto bude mať prvý návrh ihriska a nacenenie od 
projektanta všetko sa odkomunikuje s občanmi.  
         Poslanec Hošták na záver poznamenal, že na začiatku roka sa nevedelo aké projekty 
a  koľko sa bude robiť projektov. Najlepšie je robiť projekty tesne pred realizáciou, lebo ak sa 
neuskutoční tak o rok o dva je už neaktuálny. 
 

Predseda Žák poznamenal k druhej položke „Rekonštrukcii plavárne ZŠ Novomeského“, 
keďže  sa plaváreň využíva v rámci celého mesta pridá sa na jej rekonštrukciu z rozpočtu mesta 
ešte ďalších 60 000,-€. 

 
Občan sa spýtal ku tretej položke v návrhu „Konvektomat ZŠ Novomeského“, ako funguje 

kuchyňa, kto ju spravuje.           
          Viceprimátor Forgáč odpovedal, že traja poslanci, ktorí sú v rade školy boli poprosení  
o zakúpenie konvektomatu z financií na investičné akcie. V kuchyni na škole sa robí denne 900 
obedov. 
          Predseda Žák poznamenal, že zakúpenie konvektomatu bolo prerokované aj na komisii 
školstva. 
          Riaditeľ školy pán Hrnčár informoval, že kuchyňa  patrí pod správu ZŠ Novomeského. 
 
          Občan sa spýtal ku štvrtej položke v návrhu „Nové vývesky VMČ“, na počet koľko ich bude. 
          Predseda Žák poznamenal, že vývesiek je cca 5ks, na Východnej ulici výveska zatiaľ chýba. 
          Viceprimátor Forgáč odpovedal, že suma na vývesky 5 000,-€ bola zvolená odhadom, keď 
príde nacenenie tak sa vývesky objednajú a ak zostanú peniaze tak sa použijú na Juh.   
  
          Pani Štefániková ku piatej položke v návrhu „Polopodzemné kontajnery ul. Šmidkeho 
5,7,9,11“, poďakovala poslancom za urýchlené vyriešenie problému okolo kontajnerov na 
Šmidkeho ulici. Zároveň ponúkla spoluúčasť občanov z vchodu 9.     
          Predseda Žák povedal, že zatiaľ od občanov nič nežiadajú, realizácia bude nacenená 
v najbližších týždňoch. 
          Poslanec Hošták povedal, že samozrejme treba sa pýtať občanov, komunikovať, panelová 
demokracia je zaujímavá, ak by sa mala nájsť úplná zhoda občanov nič by sa nespravilo.  
Konečná zodpovednosť spadá  na rozhodnutie odborného útvaru. Cieľom je zrealizovanie návrhu 
v tomto roku. 
 
         Pani Búryová ku siedmej položke v návrhu „Rekonštrukcia chodníka od zadného vchodu 
Južanky šikmo smerom k MŠ Šmidkeho“, poďakovala poslancom za zaradenie do investičných 
akcií. 
 

Poslanec Gabriel poznamenal k deviatej položke „Workout a Seniori cvičisko v parku nad 
Južankou“, že tento nápad vznikol spoločne ako odpoveď na spájanie generácií. Mladí ľudia môžu 
spoločne cvičiť so seniormi.  

Predseda Žák ešte pripomenul, že sa na túto akciu pridá z rozpočtu mesta ešte 5 000,-€ 
pretože to nevyšlo cez projekt SPP a.s. Ďalšie prvky sa budú pridávať postupne v budúcom roku.  

 
Poslanec Hošták povedal k desiatej položke v návrhu „Mestský Zásah – Stena pri kostole“, 

že je to viditeľná plocha pri altánku, ktorú treba skultúrniť. Vyzval občanov, ak má niekto nápad,  
aby sa ozval. 

Pani Štefániková prišla s návrhom, aby Mesto Trenčín oslovilo so zadaním  Strednú 
umeleckú školu, do grafického riešenia by sa v rámci praxe zapojili mladí študenti.  

 
Poslanec Hošták poznamenal k dvanástej položke v návrhu „Mestský Zásah – Pokreslenie 

schodov pri ZŠ Východná“, že sa môže aj tu osloviť so zadaním Stredná umelecká škola.  
 
Predseda Žák dal hlasovať o návrhu investičných akcií Juh 2016 – časť 2.  
 



Hlasovanie o návrhu investičných akcií Juh 2016 – časť 2. 
 ZA   - 6,  Mgr. Ján Forgáč, MBA Peter Hošták, PhD., Dominik Gabriel 
     Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák, B.S.B.A., Bc. Eduard Filo 
 PROTI  - 0 
 ZDRŽAL SA  - 0 
 

 

Bod číslo 3 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
Odpovede na predošlé požiadavky sú prílohou č. 1 zápisnice. 
 

         Na zasadnutie VMČ Juh  prišiel poslanec Lukáš Ronec.  
 
         Pripomíenky VMČ Juh k odpovediam z 2.5. 2016.   
 
         Predseda Žák mal pripomienku k odpovedi na požiadavku č.68 - vydláždenia rozbahnenej 
plochy v trávniku na Saratovskej ulici, oproti skratke na Partizánsku ulicu. Povedal, že sa nemusí 
čakať na investičnú akciu „ Prepojenie Saratovskej a Partizánskej ulice“, na ktorú nie sú zatiaľ 
vyčlenené financie, stačilo by tam položiť tak cca 3 dlažobné kocky.   
 
        Viceprimátor Forgáč mal pripomienku k odpovedi na požiadavku č.89 - 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. Povedal, že predsa navrhoval ako možné riešenie, 
aby Mesto odpredalo za symbolické 1,-€ pozemok pod schodami vlastníkom BD Halašu 16, vtedy 
by bolo možné, aby si o sami opravili. 
 

Pán Mendel mal pripomienku k odpovedi na požiadavku č.82 - či je dopravná značka 
vyhradené parkovanie pre vlastníkov bytov na p.č. 2237/7, k.ú. Trenčín pred BD na Saratovskej 
ulici legálne osadená. Spýtal sa, prečo tam značka doteraz ešte stojí a kto je zodpovedný za jej 
osadenie.   
         Predseda Žák odpovedal, že jej odstránenie chvíľku trvá, ale určite sa uskutoční. 
 

Pán Mendel mal pripomienku k staršej odpovedi z VMČ Juh na požiadavku č.32 – kde 
navrhoval, aby mesto nekosilo súkromný pozemok striech garáží na Ul. Gen. Svobodu oproti BD 
č.3-13. Povedal, že teraz znova mesto pokosilo tento súkromný pozemok. 

 
Viceprimátor Forgáč odpovedal, že firma, ktorá teraz zabezpečuje kosenie bola riadne 

vysúťažená a má zaplatené metre štvorcové podľa grafickej prílohy v zmluve, kde sú vyznačené 
mestské pozemky,  ktoré má kosiť. Keďže súkromný pozemok na streche  garáží tam nie je, 
kosenie nie je platené z verejných peňazí.  

 
Pán Mendel sa spýtal, kde sa dá dostať k zmluvám o kosení ? 
 
Viceprimátor Forgáč odpovedal, že všetky zmluvy, ktoré Mesto uzatvorilo  sú zverejnené na 

stránke Mesta Trenčín. 
 
Pán Mendel mal pripomienku k osadeniu stĺpikov na chodníku nad Južankou, prečo tam ešte 

tieto stĺpiky nie sú osadené, neustále sú tam porušované dopravné predpisy.   
 
Viceprimátor Forgáč odpovedal, že je dohoda s riaditeľom Južanky, ktorý tieto stĺpiky 

zafinancuje.  
 

         Predseda Žák momentálne poslal riaditeľovi p. Prostinákovi email, kde sa pýta na osadenie 
stĺpikov. 

 
 

           

        



Bod číslo 4 – Nové požiadavky poslancov a občanov 
 

         Poslanec Hošták žiada aktuálnu informáciu kedy bude stĺpik na chodníku nad Južankou 
osadený. 
 
         Poslanec Filo sa pýta, ako sa doriešilo rušenie nočného kľudu v Slamáku, hliadka bola 
zavolaná dňa 20.5.2016 o 22:45 hod ?     
 
         Poslanec Hošták má otázku, koľko podnetov sa riešilo ohľadne rušenia nočného kľudu v 
Slamáku za posledné 3 mesiace.   
  
          Viceprimátor Forgáč  tlmočí podnet pána Vaška, ktorý chce premiestniť betónovú smetnú 
nádobu za BD Vansovej 1 v oblúku pri plote škôlky. Navrhuje nádobu presunúť namiesto oceľovej 
skruže s igelitovým vreckom na odpad, ktorá  je umiestnená pri schodíkoch zo strany 
Novomeského ulice vedúcich do ZŠ Novomeského. 
 
          Viceprimátor Forgáč  sa pýta, či by bola možná úprava asfaltovej plochy ihriska v rámci 
investičnej akcie "Chodník ul. Novomeského, popri areál ZŠ, smer Saratovská otoč", keďže ihrisko 
sa nachádza vedľa tohto chodníka. 
 
          Poslanec Žák opakovane žiada o lokálnu opravu toho strmého  chodníka v parku pri plote 
cintorína, je to časť nad schodami.   
 
          Poslanec Žák  žiada urýchlene opravu poškodených herných prvkov na ihrisku pri Kiosku 
( Hotel Brezina), ide leto a sú veľmi nebezpečné.  
 
          Poslanec Žák v spodnej novšej časti parku tam, kde je dlažba boli odstránené 2 lavičky a 
kôš.  Prečo a kedy budú vrátené ? Tento vydláždený chodník je opäť zarastený trávou. Treba ju 
chemicky odstrániť.  
 
          Poslanec Žák  žiada vo vnútrobloku Halalovka - M. Bela skontrolovať zeleň, najmä stromy, 
ktoré majú drevené opory, ktoré už netreba alebo sú poškodené.      
 
          Poslanec Žák  žiada vymeniť zhorený lexan na prístrešku pre kontajnery pred BD Halalovka 
32. Táto požiadavka je niekoľko krát urgovaná a nerealizovaná.  
 
          Poslanec Žák  upozorňuje na odstavený vrah auta - tmavomodrá Škoda Felícia TN131AU 
pri hlavnej ceste Halalovka 1 (na M. Bela tam kde sa bude robiť prechod )  
 
          Poslanec Žák  sa pýta čo sa dá robiť s holubmi ? Konkrétne sa jedná o Šmidkeho 20, kde je 
s nimi problém, ale sťažujú sa aj inde. Je ich veľa, neboja sa a špinia okolie.  
 
          Poslanec Žák  upozorňuje, že pred cestou k BD Šmidkeho 11 je po odstránenej skruži stále 
diera v ceste a dopravné značenie.  
 
          Poslanec Žák  žiada svedomito orezať všetky stromy  nad chodníkmi v parku nad Južankou. 
 
          Poslanec Žák  žiada upratať Brezinu, najmä okolie asfaltovej cesty na Kukučínovej ulici. Už 
niekoľko mesiacov sú tam kopy dreva, konáre, popadané stromy.  
 
          Pán Fazekaš  žiada odstrániť múr pred vchodom BD Šmidkeho 3, rovnako ako bol 
odstránený pred BD Šmidkeho 7. Po jeho odstránení žiada orezať zavadzajúcu zeleň.   
 
         Pán Šťastný žiada, či by sa nedalo spraviť prepojenie dvoch chodníkov. Chodník, ktorý ide 
po Východnej ulici a prechádza popod podjazd tam končí,  teraz sa od COOPU buduje nová štvrť 
RD, kde chodník už je. Stačilo by spraviť iba oblúk vedľa cesty, aby sa nemuselo chodiť po ceste a 
prepojiť ho s existujúcim chodníkom v novej štvrti. Jedná sa asi o 40 m pokračovania chodníkov. 



 
         Pani Kopecká upozorňuje na rozbitý kanál v kruhovom objazde pod Juhom.  
 
         Pán Mendel upozorňuje na poškodené zábradlie na vonkajších schodoch, ktoré vedú od BD 
Šmidkeho 3 smerom k zadnej strane BD Halašu 16. Zábradlie je poškodené v hornej časti schodov. 
V prílohe sú fotky. 
 
         Pán Mendel upozorňuje na dlhodobo odstavené auto modrej farby na Východnej ulici. V 
prílohe sú fotky. 
 
         Pán Mendel žiada obnovu ( natrieť alebo vymeniť drevo) 3 lavičiek pred vchodom BD Gen. 
Svobodu 9. V prílohe sú fotky. 
 
         Pán Beták má otázku, či boli zapracované pripomienky občanov k parkovacej politike, či sa 
poslanci zoznámili s návrhom a kedy bude stretnutie s verejnosťou ?  
 
         Pán Beták  má otázku, či aj nový návrh bude možné znova pripomienkovať ?  
 
         Pán Beták má otázku, či je odkomunikovaná cena na zariadenie, ktoré bude sledovať SPZ 
aut v meste ?  
 
         Pán Kučerák sa pýta, či budú mať občania dostatok času na vyjadrenie sa k zapracovaným 
pripomienkam ?  
 
         Pán Kučerák sa pýta, či pokles pasažierov MHD začal momentom, keď sa obmedzil čas 
dobíjania kariet.  
 
         Pani Búryová sa pýta, či sa nedá upraviť čas na dobíjanie kariet v autobusoch MHD ?  
 
         Pani Búryová sa pýta, kde budú umiestnené lavičky v parku nad Južankou ?  
 
         Pani Búryová žiada odstránenie javorových náletov pri škôlke na Šafárikovej ulici, ako je 
hlavný chodník k Južanke.  
 
         Pán Piffl  žiada obhliadku, posúdenie technického stavu 3 schodísk pred hlavnými vchodmi 
BD M. Bela 18,20,22. 
 
         Pán Piffl  sa pýta, komu môže nahlásiť výtlk na komunikácii ?  
 
         Pán Piffl sa pýta, keď si spoločenstvo pokosilo trávu pred BD komu môže nahlásiť jej odvoz ? 
 
         Pani Kubičková žiada opravenie všetkých poškodených hracích prvkov na ihrisku za BD 
Západná 18.  
 
         Pán Sapáček žiada orezanie náletových drevín od ZŠ Novomeského,  na svahu zo zadnej 
strany BD po celej Šafárikovej ulici. 
 
         Pán Sapáček žiada orezanie stromov pred BD na Šafárikovej 2,4,6,8, ktorých konáre 
zavadzajú a špinia na chodník a autá. 
 
         Riaditeľ ZŠ p. Hrnčár žiada zabezpečenie odvozu biologického odpadu a konárov z areálu 
ZŠ Novomeského. Pravdepodobne bude potrebný aj nakladač, nakoľko odpadu je veľa.   

 
 
 
 
 



Bod číslo 5 – Rôzne, diskusia a záver 
 
Predseda Žák informoval, že grafikon MHD by sa mal meniť k 1.6.2016 bola zverejnená 

tlačová správa na stránke Mesta. Pred pár mesiacmi bola verejná diskusia, kde odznelo veľké 
množstvo pripomienok, ktoré boli vo väčšine zapracované do nového návrhu.     

 
Viceprimátor Forgáč doplnil informáciu, že prepracovaný návrh grafikonu kde sa mení   
systém nastupovania 3 dverami, časy, linky, bude prezentovaný a vysvetlený dňa 13.6.2016 

v kine Hviezda o 17 hodine. Je to súbor opatrení, aby sa ľudia prilákali na cestovanie MHD. 
 
Predseda Žák sa vyjadril, že chce človeka, ktorý tento grafikon navrhoval, pozvať ako hosťa 

na ďalšie zasadnutie VMČ Juh k bodu grafikon MHD. 
 
Pán Fiala mal otázku na poslanca Hoštáka, či si myslí, že je výhodnejšie, aby mesto 

spravovalo parkovaciu politiku prostredníctvom TPS, a.s. alebo pomocou rozpočtovej organizácie.  
 
Poslanec Hošták povedal, že preňho je nešťastný model, v ktorom by vznikali veľké odvody 

DPH zo strany výstupov a neboli by tam vstupy, ktoré by to kompenzovali. 
 Potom by finančné prostriedky, ktoré sa vyberú na území mesta  odchádzali z mesta do 

centrálnej kasy a to nemá byť cieľom parkovacej politiky.     
 
Poslanec Hošták odpovedal, že za veľmi dôležité považuje účtovnicko-daňové aspekty. Za 

nešťastný považuje model, v ktorom by vznikali veľké odvody DPH na strane výstupov a tieto by 
neboli zosynchronizované zápočtom na strane vstupov (ktoré mestu vznikajú pri väčšine 
obstarávaných tovarov a služieb). Inak povedané - okrem regulačnej funkcie parkovacej politiky, je 
dôležité myslieť aj na to, aby maximum vybraných prostriedkov zostalo v meste Trenčín a slúžilo 
tak na podporu celého dopravného „ekosystému“ do ktorého patrí statická doprava ale aj miestne 
komunikácie, verejná doprava, cyklodoprava atď.  

 
Pani Kopecká sa spýtala, prečo mesto zvolilo tento systém parkovania cez TPS, a.s. 

Pochopila to tak, že aj vo valnom zhromaždení sú zamestnanci Mesta ale nie sú tam poslanci,     
je tam len dozorná rada poslancov, ktorá kontroluje činnosť TPS, a.s. 

 
Viceprimátor Forgáč vysvetlil, že TPS, a.s. je akciová spoločnosť Mesta. Mesto je jediným 

akcionárom, je tam dozorná rada, ktorú tvoria 6 poslanci, je tam predstavenstvo, zložené z 3 
zamestnancov  menovaných MsZ  v minulom roku. 

 
Pani Kopecká sa spýtala, či poslanci v dozornej rade môžu povedať, že tento systém, ktorý 

je navrhnutý je nevhodný pre občanov.  
 
Viceprimátor Forgáč odpovedal, že to čo je navrhnuté k regulácii parkovania vzišlo z 

práce celého tímu ľudí, ktorí tvorili členovia predstavenstva TPS, a.s., referenti MsÚ z útvaru 
dopravy a projektanti z Trenčína, ktorí projektovali státie na uliciach. Celý návrh regulácie 
parkovania  musí byť schválený MsZ formou VZN. Akým spôsobom bude fungovať parkovanie na 
miestnych komunikáciách budú schvaľovať poslanci.  

 
Pani Kopecká sa spýtala, ako je to z pohľadu hospodárenia. 
 
Viceprimátor Forgáč poznamenal, že je snaha zlepšiť mobilitu a ukončiť anarchiu 

v parkovaní to bolo prezentované aj vo verejnej diskusii v športovej hale. Sú oblasti v meste, kde 
upravením režimu dopravným značením napríklad na Sihoti I.II. a len vyznačením parkovacích 
miest, sklopením obrubníkov získame takmer raz toľko legálnych miest ako tam máme teraz.   

 
Pani Kopecká mala otázku, či by nebol jednoduchší systém, aby Mesto vyberalo od občanov   

podľa auta na rodinu formou rozhodnutia daň. Mesto by takto získalo peniaze na zlepšenie 
dopravy.  

 



 Viceprimátor Forgáč poznamenal, že práve skupina ľudí, ktorá využíva verejné priestory na 
parkovanie má za tieto priestory platiť. Na Juhu sa len vyznačením miest nedosiahne  prebytok 
stále tu bude dopyt a ten sa inak ako reguláciou  parkovacích miest nedá vyriešiť. Na Juhu je 
dopyt asi 3 200 miest, momentálne je 2 100 miest a po vyznačení ich bude asi 2 700 miest. Tento 
rok budujeme okolo 70-80 nových parkovacích miest a budúci rok v tom bude mesto pokračovať.     

 
 Poslanec Hošták povedal, že je tu stále veľa ľudí, ktorí v meste nemajú trvalé bydlisko 

a neplatia za odvoz odpadu. Parkovacia politika by mala byť viazaná na trvalé bydlisko. Ľudia 
budú mať pozitívny motív na nahlásenie si trvalého bydliska.  

 
Pán Fiala mal otázky na poslanca Hoštáka, keď boli zverejnené informácie, že TPS, a.s. 

vyberie cca 1 100 000,-€ a Mestu odovzdá cca 130 000,-€ , či si myslí, že je to pre Mesto 
adekvátny zisk z tohto veľkého balíka a druhá otázka je, ak TPS, a.s. z tohto výnosu vybuduje 
parkovisko alebo parkovací dom tak komu bude patriť či TPS, a.s. alebo Mestu. 

 
Poslanec Hošták odpovedal, že mesto je 100% vlastníkom TPS a.s. –  čistý majetok akciovej 

spoločnosti patrí akcionárom. Jediným akcionárom TPS a.s. je mesto. Ak sa dáva do 
kontrastu majetok TPS a.s. a majetok mesta - odlišná je forma, ale nie konečný vlastník – tým je 
v oboch prípadoch mesto. 

Na otázky v ktorých sa používajú konkrétne finančné čísla dokáže adekvátne reagovať iba 
s pomocou finančných výkazov. Preto požiadal pána Fialu, aby takéto otázky predložil písomne 
a on na ne písomne odpovie.  

 
         Pán Kučerák sa spýtal, čo sú to tie legálne a nelegálne parkovacie miesta. 
 
         Viceprimátor Forgáč odpovedal, že sa treba pozrieť napríklad na Šafárikovu ulicu, je to 
obojsmerná cesta a keď parkujú autá po oboch stranách ulice tak sa tam vytvorí priestor len pre 
jeden prúd aut, ďalšie nelegálne parkovanie je státie v križovatkách. 
 
         Pán Kučerák sa spýtal, o čom pojednávala petícia k parkovaniu na Ul. Gen. Svobodu a akým 
spôsobom tam má byť riešené parkovanie. 
 
         Pán Mendel odpovedal, že petícia pojednávala o probléme s garážami. Ľudia, ktorí mali 
garáže si vyhradili súkromné státie na garážach a na druhej strane bolo argumentované, že títo 
ľudia parkujú pri BD na chodníku, pričom tam nie je ani jedno parkovacie miesto. Oslovil dôverníka 
z vchodu Gen. Svobodu 9 a ten spísal petíciu. Zároveň oboznámili ľudí aj z ostatných vchodov. 
Jednalo sa o zlegalizovanie státia aspoň na tej druhej strane, teraz tam parkuje asi 55 áut. Žiadal, 
aby sa dobudovala táto komunikácia a jej napojenie na hlavnú cestu. 
 
        Viceprimátor Forgáč poznamenal, že je to investičná akcia tohto roku a dokončenú projektovú 
dokumentáciu má pripravenú k nahliadnutiu aj tu a teraz. 
 

Poslanec Vojtek poznamenal, že ľudia na stretnutí túto petíciu napadli, malo tam byť 
pozdĺžne parkovanie. 

 
          Viceprimátor Forgáč oboznámil občanov na VMČ Juh so zoznamom dokončenej  projektovej 
dokumentácie, ktorú  priniesol: 

 Jednosmerka Gen. Svobodu č. 3-13 

 Prechod pre chodcov M. Bela - Halalovka  

 Rozšírenie parkovania pri MŠ Šafárikova  

 Rozšírenie parkoviska Saratovská cintorín 

 Parkovanie pre ZŠ Novomeského 

 Chodník prepojenie Gen. Svobodu a Východná  



Predseda Žák navrhol pozretie si projektových dokumentácií hneď po skončení zasadnutia 
VMČ Juh.  
Na záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 Zapísala Ing. Andrea Ondrušová 
 V Trenčíne 6.6.2016 
         Patrik Žák, B.S.B.A 
         predseda VMČ Juh  



Príloha č. 1 - Odpovede z VMČ 2. mája 2016 
         Pani Rajnincová, si žiada doplniť nasledovnú vetu „ Nízkoprahový letný tábor pre deti na 
Inoveckej chate pripravuje organizuje pán Ivan Bulík “.   
         Garantka Ondrušová doplnila vetu do zápisnice z VMČ Juh zo dňa 2.5.2016. 
 Pán Piffl má požiadavku či sa dajú nakresliť žlté pruhy na komunikáciu pri Alkatraze - z 
Východnej ulice na M. Bela. V prílohe je fotka.  
         UD - Požiadavka je v riešení. Útvar dopravy spolu s ODI Trenčín navrhne vhodné riešenie. 

Pán Piffl má požiadavku či sa dajú nakresliť žlté pruhy na komunikáciu na M. Bela nad 
potravinami. V prílohe je fotka.  

UD - Požiadavka je v riešení. Útvar dopravy spolu s ODI Trenčín navrhne vhodné riešenie. 
Pán Piffl žiada vydláždenie rozbahnenej plochy v trávniku na Saratovskej ulici, oproti skratke 

na Partizánsku ulicu. V prílohe fotka.  
UD - Priestor bude riešený v rámci stavby Prepojenie Saratovskej a Partizánskej ulice. 
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. 
         MHSL, UD,UIS - Asfaltové bubliny nie je možné technológiou, ktorou disponujeme vyrovnať, 
ani odstrániť opravou, iba výmenou celého povrchu. Predpokladané náklady na výmenu povrchu 
sú 8 000 eur, realizácia bude zaradená do zásobníka investičných akcií.  Náletové dreviny 
odstránime v jesennom výrubovom období po schválení žiadosti ÚSŽP, lavičky sa pokúsime 
opraviť v skoršom termíne (júl-august) a opravu oplotenia navrhneme do budúcoročného rozpočtu. 

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. 
         UHA - O rozdelení financií z rozpočtu Mestských zásahov rozhoduje Komisia ŽPDIaÚP - 
požiadavka bude predostretá na rokovanie komisie dňa 14.6.2016. 

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 posúdila.  
         MHSL - Do konca mesiaca MHSL vykoná vyčistenie kvetináčov, odburinenie a úpravu drevín 
rezom v nich  rastúcich. Následne v jesenných mesiacoch bude vykonaná aj výsadba okrasných 
drevín a rastlín.  

Pani Becová žiada, aby sa venovala pozornosť výrubom stromov a kríkov na Západnej ulici. 
Sú tam stromy, ktoré narážajú do fasády  a žiada ich orezanie. Viceprimátor Forgáč jej prisľúbil, že 
dostane písomnú odpoveď a preverí, prečo jej nechceli dať nahliadnuť do zápisnice.    
         UIS - Obhliadka sa už uskutočnila a P. Becová dostala odpoveď.  MHSL boli odovzdané 
podklady k orezu.  

Pani Kubičková žiada orezať stromy na Západnej ulici 18, ktoré narážajú do okien.  
         UIS - Z južnej strany boli výruby už zrealizované. Zo západnej budú vykonané orezy tak, aby 
neprichádzalo k stretom konárov s oknami. 

Pani Kubičková chce dať na zváženie zjednosmernenie ulice Západnej od potravín smerom 
k Južanke.  Mohlo, by tam potom parkovať viac áut. 
         UD - Ulica sa rieši v rámci parkovacej politiky mesta.  

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. 
         MHSL - Postupne budú vymenené poškodené diely na detských prvkoch termín dokončenia 
jún 2016.  

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 odstránenie môže Mesto Trenčín po písomnom súhlase  
majiteľa dané vozidlo na vlastné náklady odviesť na šrotovisko.   
         UP- V súčasnej dobe sa pripravuje požadovaná analýza. Hneď po jej vypracovaní 
a verifikovaní záverov aj našou externou právnou kanceláriou budú jej závery predložené na 
VMČ.  Vzhľadom ku skutočnosti, že si vypracovanie tejto analýzy vyžaduje dlhšie časové obdobie, 
predpokladáme, že závery budú zaslané VMČ v priebehu mesiaca jún 2016.  

 
 



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.  
         KPRI, USaŽP - Pravidlá a harmonogram zberu nadrozmerného odpadu je podrobne 
popísaný vo VZN o odpadoch č. 15/2013. Samostatné informácie o zbere nadrozmerného odpadu 
sú uverejnené aj na stránke mesta www.trencin.sk, v sekcii životné prostredie, odpady 
(http://www.trencin.sk/95059). Tiež ich pravidelne uverejňujeme v INFO, a mali by byť uverejnené 
opäť v najbližšom čísle.  Zberné nádoby sú v majetku Marius Pedersen, sú označené číslom a 
nálepkou o frekvencii vývozu a na čo je nádoba určená. Požiadavka na umiestnenie nálepiek s 
harmonogramom vývozu nadrozmerného odpadu  a vyčíslením pokuty za vyhadzovanie odpadu 
mimo smetných nádob bude prekonzultovaná so všetkými dotknutými stranami a o ďalšom 
postupe Vás budeme informovať. Harmonogram bude zverejnený v INFE č. 6, ktoré vyjde 7. júna 
2016. 

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. 
         UIS - Odkomunikované s p. poslancom Žákom. Cenová ponuka mu bude po jej vypracovaní 
odovzdaná.  

Poslanec Žák zároveň žiada o kategorizáciu komunikácie na M. Bela 22,24,26,28 nad 
svahom a podľa toho umiestniť  dopravnú značku. 
         UD - Ide o miestnu nemotoristickú komunikáciu funkčnej triedy D. Na tejto komunikácií nie je 
možné parkovanie. Je to v rozpore s umiestnenou dopravnou značkou C13. 

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.   
         MHSL, MsP - Neodstránime a budeme kontrolovať. 

Pani Svečulová sa pýta, či by sa dala zahrnúť výsadba náhradnej zelene na M. Bela 22,24, 
26,28 nad svahom v rámci pripravovaného investičného projektu " M. Bela 22-26, prepadajúca sa 
cesta ".  
         USaŽP - Po realizácii predmetnej investičnej akcie Mesto Trenčín prehodnotí možnosti 
realizácie výsadby vo svahu na ulici Mateja Bela. 

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. 
         UD - Útvar dopravy zistil, že nevydal žiadne určenie dopravného značenia na uvedenú zvislú 
dopravnú značku, tým pádom sú parkovacie miesta na BD Panorama na Saratovskej ulici 
vyhradené neoprávnene. Vykonáme nápravu.  

Pán Mendel upozorňuje na dlhodobo odstavené auto červenej farby na parkovisku pred 
cintorínom na Saratovskej ulici. V prílohe je fotka. Ak je legálne osadená, pod akým štatútom ? 
         MsP - MsP zabezpečila odstránenie uvedeného vozidla z parkoviska pri cintoríne na ul. 
Saratovskej.  

Pani Papierniková upozorňuje na nedostatočné orezanie kríkov a vyčistenie chodníkov na 
Halalovke 3371. V prílohe sú fotky.  
         MHSL - Na ul.Halalovka 3371 začali zamestnanci MHSL s prácami na orezoch a výruboch 
náletových drevín , dokončenie prác na danej lokalite predpokladáme do konca mesiaca máj. 

Poslanec Ronec žiada spojazdnenie plošiny pre imobilných občanov do kultúrneho 
strediska Juh.    
         UIS - Spojili sme sa so servisnou firmou, ktorá posúdi stav plošiny a potom sa rozhodne o 
prípadnej oprave a spôsobe prevádzky, obsluhovať plošinu môže len poučená osoba.     

Poslanec Ronec žiada vybudovať krátky chodník k detskému ihrisku na Halašu 9. V prílohe 
je fotka.    
         UD - Priložená fotka nesedí s technickou mapou. Prosíme kontaktovať Ing. Hartmanna, t.č. 
0902 911 027 a doriešiť vec priamo na mieste. 

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. 
         MHSL - Keď bude škola organizovať opravu budeme nápomocní. 

                                                                               



 
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. 
         UIS - Rozšírenie komunikácie v danej lokalite plánované nie je. V rámci obhliadky sa 
nepodarilo nájsť miesto prepadu danej cesty. Prosíme p. Murárikovú aby kontaktovala p. Lisáčka s 
cieľom presného určenia miesta prepadu, t. č. 0902 911 848. 

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.  
         UD - Nemusí byť podaná žiadosť o opravu schodov. 

 
 

   



Príloha č. 2 

NÁVRH INVESTIČNÝCH AKCII JUH 2016 - ČASŤ 2 
 

Č. 
 
POLOŽKA TYP CENA 

1 
 
Športové ihrisko – ZŠ Východná (PD a realizácia) ihriská, školstvo 

 
€  60 000 

 

2 
Rekonštrukcia plavárne ZŠ Novomeského 

(z rozpočtu mesta ešte 60.000€) 

 

infraštruktúra, školstvo 
 

€  30 000 

3 Konvektomat ZŠ Novomeského školstvo €  10 000 

4 Nové vývesky VMČ infraštruktúra €  5 000 

5 
 
Polopodzemné kontajnery ul. Šmidkeho 5, 7, 9, 11 infraš., komunikácie 

 
€  15 000 

6 Rozšírenie rádiusu komunikácie Jána Halašu č. 14 infraš., komunikácie €  3 500 

 

7 
Rekonštrukcia chodníka od zad. vchodu Južanky šikmo smerom k MŠ 

Šmidkeho (cez parcelu 2180/281 a 2180/282) 

 

chodníky 
 

€  4 000 

8 Nové herné prvky na ihrisko vnútroblok Halalovka - Mateja Bela mobiliár, ihriská €  12 500 

 

9 

 
Workout a Seniori cvičisko v parku nad Južankou 

(z rozpočtu Mestských Zásahov 5.000€) 

 

mobiliár, ihriská 

 
 
€  15 000 

10 Mestský Zásah - Stena pri kostole ihriská €  2 000 

11 Mestský Zásah - Lavičky v parku nad Južankou mobiliár €  2 000 

12 Mestský Zásah - Pokreslenie schodov pri ZŠ Východná ihriská €  2 000 

  Súčet €  161 000 

  
 

aktualizácia 4. Jún 2016 
 

4 850 286 Skk 

 


