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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 

konaného dňa 4. 9. 2017 v ZŠ Novomeského na Juhu 

 

Prítomní poslanci:      
Bc. Eduard Filo 
Mgr. Ján Forgáč    
Dominik Gabriel      
MBA Peter Hošták, PhD. 
Mgr. Ján Vojtek 
Patrik Žák, B.S.B.A. 
 
Neprítomný poslanec:     
Lukáš Ronec - ospravedlnený 
                                              
Prítomná: 
Lenka Vojtasová – garant VMČ Juh  
 

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 , 

otvoril zasadnutie výboru a skonštatoval, že výbor je uznášaniaschopný.  
 
Hlasovanie o programe zasadnutia: 
 
 

ZA  – 4, Bc. Eduard Filo, Dominik Gabriel, Mgr. Ján Forgáč, Mgr. Ján 
                            Vojtek            

 PROTI - 0 
 ZDRŽAL SA - 0 
 
 
 
 Bod číslo 2 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
 

P. Jančovič: na ul. Gen . Svobodu v novovzniknutej jednosmerke bol nasiaty 
trávnik, ktorý sa neujal. Treba ho zasiať znova. 

Odpoveď: Trávnik bude na jeseň opätovne zasiaty 
P. Jančovič: na ul. Gen . Svobodu nie je dobetónované stojisko pod 

kontajnermi. 
Odpoveď: Realizátor bol upovedomený, po obhliadke stavby vykoná nápravu. 
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P. Jančovič: na ul. Gen. Svobodu pri dome, kde vznikla nová jednosmerka, 
boli umiestnené dve lavičky, ktoré boli vo vlastníctve obyvateľov domu, nie Mesta. 
Mesto ich odstránilo pri prerábke a už ich naspäť nevrátilo.  

Odpoveď: Nakoľko uvedené lavičky boli v zastaranom a nevyhovujúcom 
stave, budú v danej lokalite po dohode s poslancami osadené nové lavičky. 

P. Jančovič: taktiež na tomto mieste (ul. Gen. Svobodu v novovzniknutej 
jednosmerke) bol vyrúbaný strom - javor. Bude miesto neho zasadený nový strom? 

Odpoveď: Nová výsadba na tomto mieste bude doriešená v rámci povinnej 
náhradnej výsadby.  

P. Jančovič: žiada o kosenie pozemku pri garážach na ul. Gen. Svobodu. 
Odpoveď: Kosenie na garážach vykonávajú vlastníci garáží, ale pozemok 
vedúci k nim je mestský a nebýva pokosený. 

pokosené 
P. Končírová: pri ZŠ na Východnej ulici sa má vybudovať parkovisko pre cca. 

14 áut. Bude tam riešená výsadba kríkov, stromov, živého plota? 
Odpoveď: Projektová dokumentácia parkoviska neobsahuje návrh 

sadovníckych úprav jeho okolia (teda výsadbu krov ani stromov), táto bude riešená v 
rámci náhradnej výsadby určenej v rozhodnutí a zrealizuje sa po vybudovaní 
parkoviska. 

P. Končírová: za domom na ul. M.Bela 23 sa nachádza nefunkčné dets. 
ihrisko. Je tam plánovaná výstavba parkoviska? 

Odpoveď: Mesto uvažuje o výstavbe parkoviska v časti tejto lokality. Proti 
výstavbe bola spísaná petícia. V blízkej dobe dôjde k stretnutiu zástupcov mesta s 
„petičiarmi“, kde sa rozhodne o ďalšom postupe. 

P. Kopecká: požaduje zverejnenie projektov k parkovacej politike na webovej 
stránke mesta. 

Odpoveď: Projekty budú zverejnené, v momente, keď budú projektantom 
odovzdané finálne verzie. Zverejňovanie pracovných verzií nie je možné, nakoľko ich 
je mnohokrát i niekoľko mesačne. 

P. Opát: požaduje väčšiu osvetu v oblasti triedenia odpadov.  
Odpoveď: Vykonávanie osvety ohľadom triedenia  odpadu v zmysle zákona o 

odpadoch je úlohou v prvom rade Organizácií zodpovednosti výrobcov.  V oblasti 
osvety nastal však určite za posledný rok výrazný posun. Boli zriadené rôzne webové 
stránky a informácie o triedení sú rýchlo pre každého dostupné na internete. 
Organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má zmluvu naše mesto,  urobila tento 
rok vo februári pre všetkých zástupcov MŠ a ZŠ niekoľkohodinový seminár venovaný 
rozšíreniu vedomostí o triedení odpadu. Na tomto seminári boli odovzdané rôzne 
učebné pomôcky a propagačné materiály pre deti, aby sa začalo s výchovou  už od 
detského veku. Informácia o tomto seminári bola  uverejnená aj v INFO. Na  našej 
webovej stránke mesta máme tiež  uverejnené  informácie o triedení a  podľa  
možností uverejňujeme priebežne informácie o triedení aj v INFO. V tomto roku  
mesto v spolupráci s Organizáciou zodpovednosti výrobcov ENVI-PAk zabezpečilo 
priamo do každej domácnosti pri doručovaný výmerov za odpad leták na veľkosti A4 
venovaný práve triedeniu odpadu. Uvítame konkrétny návrh akú väčšiu osvetu treba 
urobiť a tento návrh môžeme posunúť na Organizáciu zodpovednosti výrobcov. 

Viceprimátor Forgáč: na základe požiadavky od p. Opáta žiada o informáciu, 
v koľkých číslach mesačníka INFO boli príspevky týkajúce sa informácií k triedeniu 
odpadov. 

Odpoveď: V tomto roku sme sa téme triedeného odpadu venovali v troch 
vydaniach mestských novín Info vo viacerých príspevkoch a v minulom roku 



3 
 

v šiestich vydaniach. Ďalší osvetový článok uverejníme v niektorom z najbližších 
vydaní mestských novín, podľa aktuálnych priestorových možností. 

Viceprimátor Forgáč: požiadavka od občanov - na ul. Šafárikova je 
poklesnutý kanaliz. poklop. Žiadajú o nápravu. 

Odpoveď: Zadané TVK, termín realizácie nám zatiaľ neoznámili. 
P. Piffl: pýta sa, či môžu byť odstránené kríky mirabeliek pred vchodmi na ul. 

M. Bela 24,26. 
Odpoveď: Nakoľko ide o dreviny rastúce vo verejnej zeleni je potrebné podať 

žiadosť na výrub. Tlačivo na výrub sa nachádza na stránke mesta (občan/tlačivá ŽP). 
Na základe žiadosti správca verejnej zelene zvolá stretnutie na mieste rastu drevín 
požadovaných na výrub aj za účasti žiadateľa, na ktorom sa dohodne ďalší postup. 

P. Piffl: na ul. M. Bela pred vchodmi 37,39,41 nie je vybudovaný chodník. Dá 
sa dorobiť? 

Odpoveď: V danom priestore sú v podzemí umiestnené vysokonapäťové 
káble vedúce do priemyselného parku. Vybudovanie takéhoto chodníka teda 
podlieha súhlasu západoslovenskej distribučnej. V súčasnosti tento chodník nie je 
naprojektovaný a nie sú naň ani vyčlenené finančné prostriedky. Zaraďujeme ho do 
zásobníku investičných akcií. 

P. Piffl: žiada o urýchlené orezanie stromov nad schodiskom na ul. M. Bela 
16,18. Vo večerných hodinách na schodoch nie je vôbec vidno. 

Odpoveď: Bude odstránené v 34. týždni. 
P. Piffl: sa pýta, kedy sa začne oprava týchto schodov (M. Bela 16,18). 
Odpoveď: Plánované obdobie 9-11/2017, navrhujeme zrušiť nebezpečný 

výjazd/zjazd pre kočíky. 
P. Piffl: na ul. M. Bela 33 je odtrhnutý obrubník, treba ho znova osadiť. 
Odpoveď: Plánované obdobie 9-11/2017. 
P. Piffl: pri schodisku na ul. M. Bela 22 je zhnité zábradlie. Schádzanie je 

veľmi nebezpečné. 
Odpoveď: Plánované obdobie 9-11/2017. 
P. Kalaš: na ul. M. Bela v rámci detského ihriska sú z 5 lavičiek 3 nefunkčné. 

Obyvatelia žiadajú o opravu. 
Odpoveď: Preveríme a zaradíme do tohtoročného plánu. 
P. Kalaš: žiada o opravu rozbitého asfaltu na ul. M. Bela smer na Halalovku 

pri opornom múre. 
Odpoveď: Plánované obdobie 9-11/2017. 
P. Bednárik: počas čistenia na ul. M. Bela 23,25,27 nebol vyčistený rigol. 

Žiada o jeho vyčistenie. 
Odpoveď: Plánované obdobie 9/2017. 
P. Bednárik: upozornil na množstvo nehôd pri reštaurácii Alcatraz na 

Východnej ulici. Vodiči nerešpektujú značku "Daj prednosť v jazde". Nie je možné na 
danom úseku pridať odbočovací pruh? 

Odpoveď: Tejto požiadavke naozaj nerozumieme. Odbočovací pruh nemá nič 
spoločné s dávaním prednosti vjazde. Požiadavku je potrebné upresniť. 

P. Bednárik: schody na ul. M. Bela 23,25,27 sú rozbité, popri nich je zhnité 
zábradlie. Žiada o opravu. 

Odpoveď: Plánované obdobie 9-11/2017. 
P. Bednárik: chodník na Východnej ulici vedúci popod kostol býva za dažďa 

plný vody. Nedá sa situácia riešiť vytvorením rigolu? 
Odpoveď: Realizácia úpravy trávnatého terénu v  spolupráci s pracovníkmi, 

ktorí majú na starosti zeleň, realizácia 2017/18. 
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P. Opát: upozornil na vyschnuté stromy pri altánku na ul. Liptovská. 
Odpoveď: Pokiaľ sa jedná o vnútroblok Liptovská - Bazovského - Šafárikova , 

tak obhliadka sa už uskutočnila počas mesiaca júl, orezy boli zadané na realizáciu na 
MHSL a suché stromy budú  odstránené a postupne nahradené novými, v rámci 
náhradnej výsadby určenej v rozhodnutí na výrub. 
 
 

Bod číslo 3 - Nové požiadavky poslancov a občanov 
 
L. Vojtasová informovala prítomných o možnosti nájsť odpovede na 

požiadavky poslancov a občanov na stránke www.trencin.sk/98503. Taktiež sú 
zverejnené v každej zápisnici na webovej stránke a vo vývesných tabuliach na 
uliciach: Gen. Svobodu, Saratovská, Halalovka, Kyjevská, Bazovského. 

 
Viceprimátor Forgáč: žiada preveriť stav dažď. kanalizácie v rámci celého 

Juhu. 
II. viceprimátor Žák: žiada o orezanie náletových drevín okolo budovy KC 

Activity. 
II. viceprimátor Žák: taktiež na tomto mieste nie je doriešený vývoz odpadu. 
II. viceprimátor Žák: žiada o skontrolovanie lámp okolo KC Activity, nakoľko 

niekoľké z nich nesvietia. 
Poslanec Vojtek: žiada o vyčistenie žľabu pri škôlke na Šmidkeho ul. 
Poslanec Gabriel: žiada o informáciu, v akom rozsahu bolo urobené 

odburinenie chodníkov na Juhu? 
Poslanec Gabriel: žiada o odburinenie chodníka na Nám. sv. rodiny na Juhu, 

popri múre až po altánok. 
Poslanec Hošták: žiada o informáciu ohľadom opráv chodníkov na Juhu.  
Poslanec Hošták: žiada o opravu všetkých poškodených častí dláždenného 

chodníka na ul. Gen. Svobodu smerom dole ku kruhovému objazdu. 
P. Bunová: na ul. Novomeského ale aj na iných uliciach na Juhu bránia 

zaparkované autá prístupu ku smetným nádobám.  
P. Bunová: schodisko vedúce z Juhu na Brezinu je ťažko schodné pre 

starších ľudí. Jednotlivé schody sú vysoké. Môžu sa schody navýšiť napr. štrkom, 
alebo pridať jeden stupeň? 

P. Bunová: hlina na Juhu je ílovitá. Je možné ílovitú hlinu poprekrývať vrstvou 
humusu, aby sa zabránilo splavovaniu hliny do kanalizácie? 

P. Piffl: smerom hore od Južanky cez park je zanesený kanalizačný žľab. 
P. Končírová: sa pýta, či by bolo možné uverejniť mapy s vyznačením 

parkovacích miest na Juhu v rámci pripravovanej parkovacej politiky do niektorého 
čísla mesačníka INFO. 

P. Búryová: žiada vyrezať náletové dreviny v parčíku nad Južankou pri 
škôlke. Požiadavka je adresovaná na p. Omachelovú. - opakovaná požiadavka č. 
172 z 5. 9. 2016. 

P. Piffl: žiada o orezanie smutných vŕb a kríkov na ul. M. Bela (8,22) a 
Kyjevská. 

P. Piffl: sa pýta na možnosť vybudovania ostrovčeka na ul. Východná. Ulica je 
široká a autá tam častokrát jazdia neprimeranou rýchlosťou. Ostrovček by mohol ich 
rýchlosť aspoň čiastočne obmedziť. 

P. Piffl: reaguje na odpoveď na požiadavku č. 181 zo 7.8.2017 - obyvatelia ul. 
M. Bela nesúhlasia so zrušením zjazdu pre kočíky. 

http://www.trencin.sk/98503
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P. Michna: žiada o úplné odstránenie kríka za zadným vchodom na ul. 
Západná 20. Schádzajú sa tam asociáli, ľudia odhadzujú odpadky.  

 
Počas predkladania nových žiadostí sa na zasadnutie dostavili Patrik Žák, 

B.S.B.A. a MBA Peter Hošták, PhD. 
 

 
Bod číslo 4 – Rôzne , diskusia a záver 
 
V rámci diskusie sa preberala príprava parkovania na Juhu. Viceprimátor Mgr. 

Forgáč opäť zdôraznil, že projekty na pripravovanú parkovaciu politiku boli súčasťou 
programu zasadnutí najmenej dvakrát. Občania mali možnosť do nich nahliadnuť.  

P. Bunová sa pýtala na výstavbu bytovky pri otoči na Saratovskej ulici. Ako 
budú riešené parkovacie miesta tam? Viceprimátor Mgr. Forgáč odpovedal, že 
bytový dom má v projekte aj podzemné garáže, ale parkovať sa bude aj pri bytovke.  

P. Piffl sa pýtal na osadenie stĺpikov na ul. M. Bela. Viceprimátor Mgr. Forgáč 
mu odpovedal, že táto investičná akcia už bola zadaná príslušnému útvaru a bude 
čoskoro zrealizovaná. 

P. Búryová sa pýtala, či sa bude rekonštruovať ul. Gen. Svobodu. 
Rekonštrukcia je naplánovaná na budúci rok. 

 
 

 
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť. 

 
 

Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 2. októbra 2017 o 17,30 hod. 
v Kultúrnom stredisku na Juhu. 

 
 

Zapísala: Lenka Vojtasová 
V Trenčíne dňa 12. 9. 2017 
 
 
           Bc. Eduard Filo 
                                                                                     predseda VMČ JUH 


