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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 5.3.2018 v Kultúrnom stredisku na Juhu 

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

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

 
Hlasovanie o znení programu 

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

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

 
Na zasadnutie sa dostavil poslanec MBA Peter Hošták, PhD. 
 
Bod číslo 2 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia  
 

II. viceprimátor Žák: žiada o opravu zámku na vstupnej bránke do amfiteátra 
KC Juh. 
  Odpoveď: Zámok bol opravený 15.2.2018. 

P. poslanec Filo: žiada preveriť stav novinového stánku na ul. Halalovka 9. 

Stánok je už asi cca. 3 roky zatvorený, nefunkčný. 
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Odpoveď: Pôvodným vlastníkom novinového stánku bola spoločnosť UNILUX 
s.r.o., ktorá v roku 2017 predala stánok spoločnosti Rockmeat s.r.o.. Dňa 31.10.2017 
bola medzi Mestom Trenčín ako prenajímateľom a spoločnosťou Rockmeat, s.r.o. 
ako nájomcom uzatvorená Nájomná zmluva na prenájom pozemku pod týmto 
stánkom.  Na základe stanoviska konateľa spoločnosti Rockmeat, s.r.o., má 
spoločnosť ako vlastník novinového stánku zámer tento prenajať tretej osobe, ktorá 
bude stánok prevádzkovať.   

P. Marušek: na ul. Halalovka 7,9 za domom sa robilo parkovisko. Pri prácach 
tam bola rozjazdená zem, ubúda zemina zo svahu. Je možné tam po dokončení prác 
osadiť stĺpiky a dosypať zeminu? 

Odpoveď: V rámci stavebného povolenia pre nové parkovisko je v 
podmienkach aj úprava zelene na dotknutých plochách. Predpokladám, že pre 
blížiace sa zimné obdobie nestihol dodávateľ prác tieto dokončiť, budeme žiadať o 
úpravu v jarnom období. Za UI: V mesiaci marec budú pri dokončení parkoviska 
osadené palisádové prvky a upravená zemina. 

P. Marušek: Na Halalovke 7,9 po oboch stranách domu sú nasadené stromy, 

ktoré sú blízko domu a poškodzujú fasádu. Obyvatelia už žiadali o ich výrub , doteraz 

však nebol uskutočnený. Nakoľko v tomto roku na jar budú bytovku zatepľovať, 

žiadajú o urýchlený výrub. Stromy by jednak bránili postaveniu lešenia a po obnove 

bytovky by opäť poškodzovali fasádu. 

Odpoveď: Za MHSL: Výrub stromov je v procese schvaľovania a bude možný 

až po vydaní a právoplatnosti rozhodnutia o výrube. Ak bude právoplatnosť v termíne 

výrubového obdobia, t.z. do 31.3., budeme sa ho snažiť aj zrealizovať. V opačnom 

prípade sa bude musieť počkať do októbra 2018. V prípade, ak sa výrub nestihne do 

31.3., je možné strom upraviť orezom pod dohľadom odborného pracovníka, aby 

bolo možné osadiť lešenie. Za USaŽP: Výrubové konanie ešte stále prebieha, rieši 

sa námietka občianskeho združenia. 

P. Matejíček: sa pýta, či by mohli aj občania navrhovať miesta pre 
polopodzemné kontajnery. Navrhuje miesto na ul. Východná 27 a 29. 

Odpoveď: Bc. Filo: celkovo je navrhovaných 60 stojísk. Momentálne sa 

realizujú stojiská na uliciach M. Bela a Šmidkeho. V tomto roku sú vyčlenené zdroje 

na 3 stojiská. Prednostne sa riešia také miesta, kde sa odobraním smet. nádob a ich 

výmenou za polopodzemné kontajnery vytvoria priestor pre nové park. miesta.  

P. Mendel: obyvatelia domu na Gen. Svobodu 9 žiadali o výrub lipy. P. 
Omachelová po obhliadke navrhla iba jej orez. Pri výruboch stromov na tejto ulici, 
vyrúbali skoro všetky okolo, ale lipu nechali tam. Prečo? 

Odpoveď: Na základe obhliadky rozhodol správca zelene, že lipa bude 
ošetrená orezom a nie je dôvod na jej výrub.  

P. Mendel: za domom na Gen. Svobodu 5 rozkopali pozemok (z dôvodu 
opravy vodovodu), po prácach pozemok nebol upravený, takisto na ul. Gen. Svobodu 
7. Kto má pozemok po prácach vrátiť do pôvodného stavu? Bude nasiata tráva na 
týchto miestach? 

Odpoveď: V prípade opravy poruchy na potrubí má správca bytového domu 
alebo firma vykonávajúca opravu oznámiť túto skutočnosť na mesto. Žiadne takéto 
oznámenie o poruche na USŽP neevidujeme. Povinnosť upraviť plochu, osiať trávnik 
a po prvej kosbe odovzdať správcovi verejnej zelene má firma, ktorá rozkopávku 
realizovala. Správca bytového domu by nemal zaplatiť realizátorovi skôr, ako 
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realizátor uvedie plochu do pôvodného stavu.  Za MHSL: Pozemok má uviesť do 
pôvodného stavu realizátor, vrátane výsadby trávy. 

P. Mendel: na Šmidkeho 10 zatepľujú bytovku. Doviezli si kontajner, ktorý 
postavili na trávnik. Musia mať na postavenie kontajnera na trávniku nejaké 
povolenie?  

Odpoveď: Na záber verejnej zelene je potrebné rozhodnutie príslušného 
správneho orgánu. O záber požiadali ešte v septembri, kedy bolo vydané aj 
rozhodnutie.  Situáciu preverí v teréne mestská polícia. Za MsP. Hliadka MsP 
preverila situáciu na mieste 16.2.2018 a v okolí Šmidkeho 10 sa už žiadny kontajner 
na trávniku nenachádzal. 

P. Mendel: na Saratovskej ulici boli urobené nové parkovacie miesta. Bol tam 
odparkovaný autobus. Je toto miesto určené pre autá? Môže tam parkovať aj 
autobus? 

Odpoveď: Miesto je určené pre autá. Parkovanie autobusov je možné len na 
miestach na to určených. Toto parkovisko pre autobusy určite neslúži. 

P. Mendel: pri kostole na parkovisku sa už dlhšiu dobu nachádza vrak auta 
(Citroen). Je možné ho odtiahnuť? 

Odpoveď: Na vrak bola umiestnená výzva na odstránenie. Momentálne plynie 
zákonná 60 dňová lehota, počas ktorej má majiteľ povinnosť vrak odstrániť. Pokiaľ 
tak neurobí, po uplynutí zákonom stanovenej lehoty (4.3.2018) mesto vrak odtiahne 
na zákonom určenú plochu k zošrotovaniu. Náklady sa následne vymáhajú od 
vlastníka – pokiaľ sa zistí, napr. podľa čísla VIN. Za MsP: Uvedené vozidlo MsP 
eviduje. Hliadke  MsP sa podarilo skontaktovať s majiteľom vozidla, ktorý uviedol, že 
vozidlo má pokazený motor a on nemá peniaze na jeho odtiahnutie. Z uvedeného 
dôvodu sme 4.1.2018 zaslali správcovi komunikácie žiadosť o odstránenie vozidla.   

P. Majcher: žiada o orezanie veľkého stromu pred domom na Halalovke 2343, 
pred vchodmi 33,35. 

Odpoveď: Vykonáme obhliadku predmetnej dreviny a navrhneme riešenie. 
P. Sapáček: žiada o očistenie všetkých parkovacích miest na ul. Šafárikova 

č.1-9, 2-10, taktiež na ul. Liptovská až po otoč. 
Odpoveď: Parkovacie miesta sa budú čistiť po skončení zimnej údržby, t.j. v 

mesiacoch marec, apríl, máj v závislosti od počasia – samozrejme len pokiaľ to 
čistiacej technike neznemožní zopár vodičov – ignorantov, ktorí nerešpektujú značky 
o zákaze zastavenia. 

P. Sapáček: na Mierovom námestí sa neustále vyskytuje množstvo áut. Nie 
sú to iba autá zásobovacie, ale aj iné a počas celého dňa. Bude sa táto situácia 
nejako riešiť? Námestie bude nové, dáme si ho zničiť autami? 

Odpoveď: Zvažujeme umiestnenie vysúvacích stĺpikov na okrajoch pešej 
zóny – táto otázka však zatiaľ nie je uzavretá. Za MsP: Hliadky MsP vykonávajú 
kontrolu na Mierovom námestí každý deň, nakoľko aj mesto Trenčín má záujem na 
tom, aby sa na námestí nepohybovali vozidlá, ktoré tam nemajú povolený vjazd. 
Treba si ale uvedomiť, že v súčasnosti sa na námestí pohybuje množstvo vozidiel 
stavby, ktoré majú vjazd povolený. 

P. Sapáček: na Mierovom námestí sa nachádzajú stĺpy, ktoré boli pred 
vianocami prekryté umelými vrchnákmi. Ľudia tam hádžu odpadky, žuvačky.  

Odpoveď: II. viceprimátor P. Žák: stĺpy sú na námestí umiestnené iba 
dočasne, o mesiac - mesiac a pol budú odstránené. Slúžia iba na ochranu káblov 
vytŕčajúcich zo zeme.  

P. Sapáček: sa pýta, koľko je v TN park. miest pre ZŤP občanov. 
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Odpoveď: Mesto Trenčín eviduje ku dňu 14.2.2018 121 parkovacích miest 
vyhradených pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu – jedná sa o miesta 
vyhradené pre konkrétne parkovacie preukazy, ktorých platnosť pravidelne 
overujeme. Okrem týchto parkovacích miest sú po meste rozmiestnené aj ďalšie 
parkovacie boxy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle vyhlášky 
ministerstva životného prostredia 532/2002. Umiestnené sú na parkoviskách pri 
každej verejnej alebo bytovej budove postavenej alebo prestavovanej po roku 2002. 
Ich počet neevidujeme. Podľa vyhlášky by ich malo byť 4% zo všetkých parkovacích 
miest, čo sa kontroluje v povoľovacom procese a pri kolaudácii.  
 
 
Bod číslo 3 – Nové požiadavky poslancov a občanov 
 

P. Mendel: reakcia na požiadavku č. 20 z 5.2.2018 - lipu na ul. Gen. Svobodu 
9 žiadajú obyvatelia domu odstrániť z dôvodu škôd, ktoré spôsobuje. Strom 
spôsobuje škody na paneláku, keď kvitne, lepkavý mok padá na autá, poškodzuje 
obuv. Na koho sa majú obrátiť obyvatelia v prípade týchto škôd? Obyvatelia podali 
na MsÚ petíciu, ktorou žiadali odstrániť daný strom. P. Omachelová navrhla orez, ale 
ten taktiež nebol doteraz urobený.  Vicperimátor Mgr. Forgáč: žiada odborné 
vyjadrenie k tejto záležitosti.  

P. Mendel: pož. č. 22 z 5.2.2018 - kontajner bol odvezený, pozemok nebol 
uvedený do pôvodného stavu. Aj okolité trávniky sú rozjazdené od áut stav. firmy.  

P. Mendel: žiada o riešenie odparkovaných autobusov na miestach, ktoré nie 
sú pre ne vyhradené  - pož. č. 23/5.2.2018. Žiada, aby Mesto v danej veci konalo 
napr. výzvou, upozornením na SAD Trenčín. 

P. Mendel: dňa 28.2.2018 o 19,01 hod. nahlasoval na MsP odparkované autá 
za Južankou. Čo s tým? Podľa dohody môžu autá chodiť za Južanku do 11,00 hod. 
počas doobedňajšieho zásobovania prevádzok v OC. Taktiež autá poza Južanku 
jazdia tak, že okolitý trávnik je celý rozjazdený, všade je blato. 

Uznesenie: poslanci žiadajú prizvať na nasledujúce zasadnutie p. 
riaditeľa OC Južanka. 

P. Majcher: za domom na Halalovke 2343 č. 37,39 na chodníku smerom dole 
k poliklinike pri oprave lampy odstránili dlažbu. Lampa je opravená, kedy bude 
chodník uvedený do pôvodného stavu? 

P. Majcher: pož. č. 25 z 5.2.2018 - žiadal o orezanie veľkého stromu na 
Halalovke 2343. Na základe odpovede na túto požiadavku sa pýta, či už bola 
vykonaná obhliadka a aké je teda navrhnuté riešenie? 

P. Vojtěch: na ul. Gen. Svobodu 5 bola vyrúbaná marhuľa. O výrub marhule 
požiadala  jedna obyvateľka domu, ktorá tvrdila, že jej plody rozbili okno. Ako to, že 
bol povolený výrub tohto stromu iba na základe žiadosti jednej z obyvateliek domu? 

P. Sapáček: nová zastávka na Soblahovskej ul. je rozpraskaná. Žiada o jej 
opravu. 

P. Sapáček: pri CBA pri otočisku na ul. Gen. Svobodu je vonkajší priestor 
znečistený. Prosí o vyčistenie. 

P. Ličko: na ul. Saratovská - otočisko chýba obrubník. 
P. Ličko: sa pýta na možnosť uverejňovať vo výveskách na juhu aj informácie 

o výruboch, stavebných konaniach, atď. 
Odpoveď: Viceprimátor  Mgr. Forgáč: Obce, mestá sú povinné zverejňovať 

oznámenia o konaní. Tieto oznámenia sú zverejnené na webe a na dvoch 
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informačných tabuliach na MsÚ. O zverejňovaní všetkých informácií na výveskách v 
jednotlivých mestských častiach sa neuvažuje.   

P. Ličko: sa pýta, či by bolo  možné navrhnúť bezpečnejšie riešenie prechodu 
pre obyvateľov, ktorí vystúpia na konečnej zastávke - otočisku Gen. Svobodu a idú 
smerom na Liptovskú.  

P. Ličko: sa pýta, či pri novej bytovke na Saratovskej ul. vznikne aj nejaký 
nový priestor pre deti. 

Odpoveď: Bc. Filo: investor podľa zmluvy vybuduje parkovacie miesta, 
zrevitalizuje blízke detské ihrisko a vybuduje chodník. Poslanec MBA Hošták, PhD.: v 
blízkosti novej bytovky z druhej strany bude obnovený vnútroblok, kde budú osadené 
aj prvky pre deti. 

P. Prekop: žiada dokončiť orezanie kríkov pri Slovenskej sporiteľni na ul. Gen. 
Svobodu. Od roku 2017 nie je toto orezanie ukončené. 

P. Prekop: pri autobusovej zastávke MHD "Mateja Bela" na ul. Gen. Svobodu 
je potrebné vykonať orez stromov tak, aby pri vetre nepoškodzovali stánok. 

P. Prekop:  na zastávke MHD "Mateja Bela" na ul. Gen. Svobodu je pri 
stojane s cestovným poriadkom odpadkový kôš na odhadzovanie zostatkov z cigariet 
pred nastúpením, ale ľudia čakajúci na spoj,  nestoja a nefajčia pri stojane, ale pri 
zábradlí, ktoré zo zástavky smeruje do sídliska. Je tam nesmierne veľa odhodených 
cigariet. Žiada o doplnenie ešte jedného odpadkového koša na toto miesto. 

P. Prekop: na uvedenej zastávke "Mateja Bela" na ul. Gen. Svobodu chýbajú 
sklá, je potrebné prekrytie zástavky opraviť. 

P. Prekop: na Západnej 8 – vedľa kontajnerového objektu – sú umiestnené 
zberné nádoby, ktoré sa vyprázdňujú mechanickou rukou na vozidle. Konáre stromu 
sú veľmi nízko a vozidlo má problém vykonať manipuláciu bez kolízie s konármi. 

P. Prekop: V kontajnerovom stojisku už niekoľko rokov požadujeme úpravu 
tak, aby voda netiekla na plochu medzi smetné koše. Žiadosť doposiaľ nie je 
vybavená a pri vysýpaní odpadu sa ľudia brodia v blate. Je samozrejmé, že pri 
prehodnotení stavu územia Ul. Západná a Saratovská 2 dôjde k úprave tohto 
priestoru, ale , ak by bola možnosť krátkodobého vyspravenia prostredia v prístrešku, 
bola by úprava považovaná za krok k spokojnosti obyvateľov. 

P. Prekop: Naša požiadavka na prejednanie postupu a rozsahu revitalizácie 
"nášho rajónu" (Západná ul.) so zodpovednými pracovníkmi MÚ /teda nie politikmi – 
poslancami/ a prizvaným projektantom predložená v roku 2015 je stále v platnosti 
a teraz už len čakáme, kedy sa „pohnú ľady“. Nesystémové riešenia v takej podobe, 
ako sa realizujú doposiaľ – keď zostanú peniaze niečo podhodíme, alebo keď treba 
napĺňať mestskú kasu vyberaním za parkovné  -  sú pre nás neprijateľné. 

P. Prekop: žiada o stanovenie poslanca, ktorý bude v dennom kontakte pre 
„náš rajón“ a bude pružne reagovať pre „potreby rajónu“. Od roku 2015 trvá 
požiadavka na stanovenie takéhoto poslanca. Ku dnešnému dňu nebolo vyhovené 
tejto požiadavke.  

P. Lukačka: žiada o dosadenie jedného stromčeka do stromoradia na 
Východnej 26. Stromček už dávnejšie vyschol a už je aj zrezaný. 

P. Lukačka: žiada o úpravu svahu, odstránenie / zasypanie stavebného 
odpadu na Východnej 26. 
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Bod číslo 4 – Rôzne , diskusia a záver 

 

 

V diskusii neodzneli žiadne príspevky. 
 
 
 
Na záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť. 
 

 
Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 3. 4. 2018 (utorok) o 17,30 hod. v ZŠ 
Východná. 

 
 

Zapísala: Lenka Vojtasová                                      
 
V Trenčíne, 12. 3. 2018                                          

                                                     
                                                                              Bc. Eduard Filo 
                                                                           predseda VMČ JUH 

 
 

 
 
    


