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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 

konaného dňa 7.8. 2017 v ZŠ Východná na Juhu 

 

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

Program VMČ Juh: 

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

 
Na úvod predseda VMČ Bc. Eduard Filo privítal všetkých prítomných, otvoril 
zasadnutie výboru a skonštatoval, že výbor je uznášaniaschopný. 
 
Poslanec Mgr. Vojtek opustil miestnosť. 
 
Hlasovanie o programe zasadnutia: 
 
 

ZA  – 4, Dominik Gabriel, Bc. Eduard Filo, Mgr. Ján Forgáč, PhD., 
                            Patrik Žák, B.S.B.A. 

 PROTI - 0 
 ZDRŽAL SA - 0 
 
 
 Bod číslo 2 – Prerokovanie materiálu ÚMM 

 

Predseda VMČ predložil materiály z Útvaru majetku mesta. V prvej žiadosti 

žiadajú vlastníci garáží na Ul. K. Šmidkeho o odkúpenie pozemku časť C-KN parc.č. 

2189/219 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 105 m2 (výmera bude 
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upresnená geometrickým plánom)  pre vlastníkov garáží nachádzajúcich sa na Ul. K.  

Šmidkeho, za účelom zabezpečenia si prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 

žiadateľov. 

Ide o pozemok nachádzajúci sa pred garážami (7 garáží prístavba k I. sekcii)  
na Ul. K. Šmidkeho, cez ktorý majú žiadatelia zabezpečený prístup z hlavnej 
komunikácie. Povrch pozemku  je upravený zámkovou dlažbou, ktorú boli  žiadatelia 
povinní zrealizovať  podľa  stavebného povolenia. 
 
     Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar hlavného 
architekta Mesta Trenčín a Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne dňa 22.6.2017 odporučil 
odpredaj pozemku v zmysle žiadosti. 
 
Hlasovanie o predloženej žiadosti: 
 

ZA  – 4, Dominik Gabriel, Bc. Eduard Filo, Mgr. Ján Forgáč, PhD., 
                            Patrik Žák, B.S.B.A. 

 PROTI - 0 
 ZDRŽAL SA - 0 
 
Na zasadnutie sa vrátil poslanec Mgr. Ján Vojtek. 
 

Druhou bola žiadosť o vyjadrenie spoločnosti  MONOLIT SLOVAKIA s.r.o. 

k prenájmu pozemku v k.ú. Trenčín časť C-KN parc.č. 2180/257 zastavaná plocha 

o výmere cca 30 m2, za účelom  úpravy jestvujúcej komunikácie - smerového  

oblúka, a to  na dobu počas výstavby. Prenájmom pozemku si spoločnosť MONOLIT 

SLOVAKIA s.r.o. zabezpečí dostatočne iné práva k pozemku v zmysle § 139 ods.1 

zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov. 

Ide o pozemok  - miestnu komunikáciu na ul. Liptovskej v Trenčíne. 

Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne dňa 20.7.2017 

odporučil prenájom pozemku v zmysle žiadosti. 

Hlasovanie o predloženej žiadosti: 
 

ZA  – 5, Dominik Gabriel, Bc. Eduard Filo, Mgr. Ján Forgáč, PhD., 
                            Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák, B.S.B.A. 

 PROTI - 0 
 ZDRŽAL SA - 0 
 

Bod číslo 3 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
 
Poslanec Vojtek: žiada opakovane zverejniť v mesačníku INFO informáciu o 

parkovaní . Mnoho ľudí, najmä starších, nepozná dopravné značenie a ani nevie, že 
v platených zónach môžu parkovať iba na označených miestach. 

Odpoveď: Požadované informácie budú zverejnené v najbližšom vydaní 
novín, ktoré vyjde 1. 8. 2017. 
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Poslanec Gabriel: na základe informácie od občana sa pýta, prečo je 
Bioodpad z rodinných domov v letných mesiacoch odvážaný iba raz za 2 týždne? 
Bolo by vhodné najmä v letných mesiacoch odvážať každý týždeň. 

Odpoveď: Zberné nádoby na bioodpad sú vyvážané podľa harmonogramu na 
rok 2017.   26 vývozov  bolo rozložených do deväť mesiacov v roku. Vývoz jedenkrát 
za týždeň bol určený na máj, začiatok júna, druhú polovicu septembra a október, 
kedy je predpoklad vyššej produkcie zeleného odpadu zo záhrad než v mesiacoch júl 
a august. Z telefonátov od občanov sme zistili, že situácia je u každého občana iná. 
Množstvo občanov nás kontaktovalo, že by chceli vývozy bionádob aj v zimnom 
období, aspoň raz za mesiac.  Niekto má viac bioodpadu v máji, keď rastie tráva, iný 
na jeseň, keď likviduje úžitkovú záhradu. Každý, kto sa rozhodoval pre bionádobu, 
dostal informáciu, že zo zákona musí byť vývoz minimálne 1-krát za 14 dní v 
mesiacoch marec - november. Na splnenie zákonnej povinnosti mestu stačilo 
zabezpečiť len 18 vývozov ročne. Mesto Trenčín sa rozhodlo poskytnúť 
občanom 26 vývozov.  Uvedené bolo schválené príslušnými komisiami v minulom 
roku 2016. Harmonogram vývozu bioodpadu sa môže budúci rok zmeniť, pričom ale 
toto si vyžaduje zmenu VZN a určite by to malo dopad aj na výšku poplatku. 

Poslanec Hošták: pýta sa na údržbu chodníkov pozdĺž ul. Gen. Svobodu. 
Robila sa nejaká údržba týchto chodníkov? Ak áno, aká? Ak nie, bude sa robiť? 
Kedy? 

Odpoveď: Údržba chodníkov na ul. Gen. Svobodu sa zatiaľ nerobila žiadna. V 
tomto roku by sme chceli urobiť opravu jednej zo spojníc ulice Gen. Svobodu a 
Bazovského vrátane schodiska. Všetko je otázkou financií. Z už zadaných opráv sme 
museli niektoré zrušiť, nakoľko by sme prečerpali objem zmluvy s dodávateľom na 
stavebnú údržbu. Pripravujeme preto novú súťaž, aby sme po vyčerpaní prostriedkov 
z platnej zmluvy mohli kontinuálne pokračovať v opravách, v rámci ktorých by sme 
chceli uskutočniť aj uvedenú opravu spojníc ulice Gen. Svobodu a Bazovského 
vrátane schodiska. 

Poslanec Hošták: aká údržba chodníkov sa bude robiť v rámci celého Juhu? 
Odpoveď: V pláne máme tento rok opraviť chodníky na ulici Šmidkeho, Medzi 

ulicami Vansovej a Bazovského, na ulici Mateja Bela a možno i ďalšie – všetko záleží 
na finančných prostriedkoch ktoré sa zo dňa na deň míňajú a nepostačujú na 
potrebné opravy. 

Poslanec Hošták: žiada urobiť obhliadku detského ihriska na Nám. sv. rodiny. 
Posúdiť stav jednotlivých preliezok, poškodené prvky opraviť, natrieť. 

Odpoveď: Obhliadka bude uskutočnená v mesiaci júl, prípadné poškodenia 
budú naplánované na opravu v mesiaci august. 

Poslanec Hošták: chce vedieť, aký bude rozsah údržby detských ihrísk v 
rámci celého Juhu a termíny, kedy sa údržba ihrísk bude realizovať. 

Odpoveď: Údržba vybraných 2-3 detských ihrísk na Juhu je naplánovaná na 
mesiac august a vzhľadom na obmedzené kapacity bude riešená len oprava 
vážnejších poškodení a časť náterov. Bude vykonaná oprava havarijného stavu DI 
na ul. Bazovského – predpoklad ukončenia prác 31.7.2017, v mesiaci august 2017 - 
výmena obruby pieskoviska vrátane výmeny piesku na DI ul. Halalovka, oprava 
herných prvkov na DI ul. Lavičkova (Chrámový areál Juh). 

Poslanec Hošták: žiada o informáciu ohľadom opravy výtlku na križovatke 
Liptovská a Šafárikova (požiadavka č.142 z 5.6.2017). Žiada o spätnú informáciu, 
keď bude daný výtlk opravený. 
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Odpoveď: Oprava je zaradená v zásobníku opráv. Výtlky sa priebežne 
opravujú po celom meste, ale vzhľadom na ich množstvo nevieme termín presne 
určiť. 

Poslanec Hošták: na základe žiadosti od f. ERES, a.s., ktorá zastupuje 
občanov BD Halalovka 2402 (viď. príloha) žiada o opravu uvedených schodov. 

Odpoveď: Zaraďujeme do zásobníka opráv. 
Poslanec Hošták: je možnosť umiestniť na moste  na ostrov el. tabuľu, ktorá 

bude informovať o obsadenosti parkoviska pri letnej plavárni? Aby v prípade, že 
parkovisko bude obsadené, návštevníci nešli až k plavárni a neparkovali na okolitej 
zeleni. 

Odpoveď: Komunikujeme s dodávateľmi a hľadáme najlacnejšiu cenovú 
ponuku. Predpokladaná cena je 15 000 Eur (250 eur na parkovacie miesto). V tejto 
letnej sezóne sa to určite nestihne. 

Poslanec Žák: žiada namaľovať žltú čiaru v rádiuse ľavotočivej zákruty okolo 
kotolne na ul. T. Vansovej 

Odpoveď: Dáme schváliť dopravnému inšpektorátu a v prípade súhlasu 
vyznačíme. 

Poslanec Žák: žiada opraviť výtlk v zákrute J. Halašu 5. 
Odpoveď: Zaraďujeme do zásobníka opráv. 
Poslanec Žák: žiada opraviť taktiež výtlk na ul. T. Vansovej, v odbočke na 

parkovisko Južanky. 
Odpoveď: Zaraďujeme do zásobníka opráv. 
Poslanec Žák: žiada dosypať piesok do pieskovísk vo vnútrobloku Liptovská/ 

Bazovského/ Šafárikova. 
Odpoveď: Pieskoviská v tomto vnútrobloku boli v roku 2017 dosypané. 
Poslanec Žák: žiada osadiť dopravné zrkadlo smerom do kopca na križovatke 

Liptovská, k novým Monolit panelákom. 
Odpoveď: Dáme schváliť dopravnému inšpektorátu a v prípade súhlasu 

osadíme. 
Poslanec Žák: žiada o odstránenie betónových blokov z parku pod Juhom, 

tesne nad plotom Lidlu. 
Odpoveď: Betónové bloky boli odstránené. 
Poslanec Žák: žiada natrieť lavičky v parku pod Juhom. 
Odpoveď: Zaradené do poradovníka prác, predpokladaný termín jeseň 2017. 
P. Piffl: žiada o doasfaltovanie chodníka pozdĺž celého parkoviska pri 

cintoríne na ul. Saratovská. V dolnej časti chodník pokračuje do trávnatej časti, čo 
počas dažďa ľuďom komplikuje prechod do Domu smútku. 

Odpoveď: Keďže sa jedná o novostavbu, je potrebné stavbu riešiť projekčne 
cez stavebné konanie ako investičnú akciu mesta. Akciu zaraďujeme do zásobníka 
investičných akcií.  

P. Piffl: požiadavka č. 120 z 2.5.2017( žiada o opravu oplotenia okolo 
športového ihriska za Kultúrnym strediskom - M.Bela 10,12.)- žiada, keď teda nebude 
oplotenie opravené, aby bolo úplne odstránené, nakoľko je veľmi zničené a pre deti 
hrajúce sa tam aj nebezpečné. Taktiež žiada odstrániť nefunkčnú lavičku na tomto 
ihrisku. 

Odpoveď: V mesiaci júl zabezpečí MHSL odstránenie nefunkčnej lavičky a do 
konca roka  2017 odstránenie pletiva. 

P. Piffl: pýta sa, ako a či bude riešený cyklochodník na ul. Gen . Svobodu. Je 
možné v dolnej časti Gen. Svobodu, od križovatky so Saratovskou smerom dole 
využiť pás zelene na vybudovanie cyklotrasy ? 
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Odpoveď: Na ul. Gen. Svobodu sú predbežne plánované cyklopruhy od 
kruhového objazdu pod Juhom po križovatku Gen. Svobodu / M. Bela resp. Západná. 
Riešime to v rámci úpravy dopravy na Juhu v súvislosti so spustením parkovacej 
politiky. Projekty stále nie sú doladené a odobrené políciou. Zelený pás možné využiť 
nie je, nakoľko na trase sa nachádza most - presnejšie dva paralelné mosty - ktoré o 
tieto zelené pásy rozšírené nie sú. 

P. Piffl: nechystá sa aspoň lokálna oprava cesty na ul. Gen. Svobodu? Cesta 
je nebezpečná pre cyklistov. 

Na ul. Gen. Svobodu sa opravujú len výtlky, nakoľko je tu potrebná celková 
výmena povrchu. Útvar dopravy nedisponuje finančnými prostriedkami na takúto 
opravu – rozsahovo sa jedná o investičnú akciu mesta, o ktorej musia rozhodnúť 
poslanci MČ Juh. 

P. Piffl: žiada posúdiť stav starého topoľa, ktorý sa nachádza v blízkosti parku 
na Juhu, po pravej strane, pod bývalými potravinami. Strom je starý, nebezpečný, 
treba ho aspoň orezať. 

Odpoveď: Topoľ rastúci na ul. Saratovskej pri komunikácií je zaradený do 
poradovníka orezov MHSL m.r.o.  

P. Majcher: žiada orezať dreviny  v jednosmerke z Východnej na Halalovku 
(Halalovka č.41). 

Odpoveď: Orezy drevín v predmetnej lokalite sú v poradovníku orezov MHSL 
m.r.o. 

 
 
 

Bod číslo 4 - Nové požiadavky poslancov a občanov 
 
Odpovede na požiadavky poslancov a občanov je možné nájsť 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. 

 
P. Jančovič: na ul. Gen . Svobodu v novovzniknutej jednosmerke bol nasiaty 

trávnik, ktorý sa neujal. Treba ho zasiať znova. 
P. Jančovič: na ul. Gen . Svobodu nie je dobetónované stojisko pod 

kontajnermi. 
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.  

P. Jančovič: taktiež na tomto mieste bol vyrúbaný strom - javor. Bude miesto 
neho zasadený nový strom? 

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

P. Končírová: pri ZŠ na Východnej ulici sa má vybudovať parkovisko pre cca. 
14 áut. Bude tam riešená výsadba kríkov, stromov, živého plota? 

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

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

P. Opát: požaduje väčšiu osvetu v oblasti triedenia odpadov.  

http://www.trencin.sk/98503
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Viceprimátor Forgáč: na základe požiadavky od p. Opáta žiada o informáciu, 
v koľkých číslach mesačníka INFO boli príspevky týkajúce sa informácií k triedeniu 
odpadov. 

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

P. Piffl: pýta sa, či môžu byť odstránené kríky mirabeliek pred vchodmi na ul. 
M. Bela 24,26.  

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

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

P. Piffl: sa pýta, kedy sa začne oprava týchto schodov (M. Bela 16,18). 
P. Piffl: na ul. M. Bela 33 je odtrhnutý obrubník, treba ho znova osadiť. 
P. Piffl: pri schodisku na ul. M. Bela 22 je zhnité zábradlie. Schádzanie je 

veľmi nebezpečné. 
P. Kalaš: na ul. M.Bela v rámci detského ihriska sú z 5 lavičiek 3 nefunkčné. 

Obyvatelia žiadajú o opravu. 
P. Kalaš: žiada o opravu rozbitého asfaltu na ul. M. Bela smer na Halalovku 

pri opornom múre. 
P. Bednárik: počas čistenia na ul. M. Bela 23,25,27 nebol vyčistený rigol. 

Žiada o jeho vyčistenie. 
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? 

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

P. Bednárik: chodník na Východnej ulici vedúci popod kostol býva za dažďa 
plný vody. Nedá sa situácia riešiť vytvorením rigolu? 

P. Opát: upozornil na vyschnuté stromy pri altánku na ul. Liptovská. 
 

 
Bod číslo 4 – Rôzne , diskusia a záver 
 
V rámci diskusie vystúpila p. Končírová s pripomienkou k parkovacej politike. 

Podľa jej názoru sa všetko robí „pod pokličkou“ a obyvatelia sú málo informovaní 
o prípravách parkovacej politiky na Juhu. I. viceprimátor Mgr. Forgáč odpovedal, že 
parkovacia politika bola predmetom zasadnutí najmenej dvakrát, kedy na 
zasadnutiach boli prítomní zamestnanci úradu z Útvaru dopravy a Útvaru interných 
služieb, spolu s projektantom. Na týchto zasadnutiach mali prítomní občania 
možnosť nahliadnuť do projektov s pripravovanými park. miestami. Podľa slov Mgr. 
Forgáča je samozrejmé, že sa nedá vyhovieť každému, ale Mesto hľadá rovnovážny 
stav. Predseda Bc. Filo na toto reagoval, že sa hľadajú riešenia, možnosti a isto nie 
je zámerom vyliať betónom zelené plochy. P. Kopecká kritizovala, že projekty 
k parkovacej politike nie sú dostupné  na internete. K vybudovaniu parkoviska na ul. 
M. Bela 25 mali s manželom niekoľko pripomienok. I. viceprimátor Mgr. Forgáč dal 
návrh na osobné stretnutie s manželmi Kopeckými. Ďalej p. Kopecká kritizovala 
budovanie cyklotrasy a asfaltovanie dier. Diery sú častokrát zaplátané tak, že asfalt 
vytŕča nad pôvodný chodník, cestu. Zdá sa jej taktiež , že bezbariérové vstupy na 
chodníky sú nekvalitne urobené a v meste chýba zeleň. 

P. Opát prejavil nesúhlas s odstránením altánku na ul. Liptovská.  
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P. Piffl sa pýtal na termín osadenia stĺpikov na ul. M. Bela. Mgr. Forgáč mu 
odpovedal, že Útvar dopravy už dostal pokyn na ich osadenie.  

P. Bednárik nie je spokojný s údržbou zelene a taktiež s čistením ulíc. Tiež sa 
mu nepáči množstvo infotabúľ umiestňovaných na stĺpy verejného osvetlenia. 
Upozornil aj na neudržiavané plochy pod bilboardami pozdĺž verejných komunikácií 
a na zlé prechádzanie od autobusovej zastávky na Východnej ulici, kde je potrebné 
vybudovať priechod pre chodcov. Predseda Bc. Filo na toto odpovedal, že 
vybudovanie daného priechodu je zaradené medzi investičné akcie  z minulého roku. 
Ďalej sa p. Bednárik pýtal, akým spôsobom bude zaistené školské ihrisko pri ZŠ 
Východná proti vandalom. Pani riaditeľka Mgr. Hribová odpovedala, že areál sa bude 
zamykať pred 21.00 hodinou.  

Pán Sapáček upozornil na odstavený vrak zelenej Felície na Šafárikovej ulici. 
Mgr. Sedláček z MsP odpovedal, že situácia s vrakmi je  monitorovaná a MsP v tejto 
veci robí všetko v súlade s legislatívou. Mgr. Forgáč požiadal Mgr. Sedláčka 
o vypracovanie štatistiky o vrakoch k budúcemu zasadnutiu. 

P. Kopecká sa pýtala na parkovacie miesta na ul. Lavičková, ktoré sú podľa jej 
vyjadrenia úzke. I. viceprimátor Mgr. Forgáč odpovedal, že v rámci parkovacej 
politiky budú všetky parkovacie miesta vybudované podľa nových platných noriem. P. 
Kopecká ďalej upozornila na cestu na ul. M. Bela pri zadných vchodoch nepárnych 
čísiel, ktorá je v dezolátnom stave. Bc. Filo odpovedal, že oprava danej cesty sa 
nachádza v zásobníku opráv.  

 
 
Na záver predseda  poďakoval prítomným za účasť. 

 
 

Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 4. septembra 2017 o 17,30 hod. 
v ZŠ Novomeského. 
 
 
 
Zapísala: Lenka Vojtasová 
V Trenčíne dňa 16. 8. 2017 
 
 
        Bc. Eduard Filo 
              predseda VMČ JUH  
      


