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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 

konaného dňa 5.6. 2017 v ZŠ Novomeského na Juhu 

 

Prítomní poslanci:     Hostia: 
Bc. Eduard Filo     Mgr. Peter Sedláček - MsP 
Dominik Gabriel      
MBA Peter Hošták, PhD. 
Mgr. Ján Vojtek 
Patrik Žák, B.S.B.A. 
 
Neprítomní poslanci:     
Mgr. Ján Forgáč - 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.  
 
Hlasovanie o programe zasadnutia: 
 
 

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

 PROTI - 0 
 ZDRŽAL SA - 0 
 
Na rokovanie sa dostavil poslanec MBA Peter Hošták, PhD. 
 

Bod číslo 2 – Prerokovanie materiálu ÚMM 
 

Druhý zástupca primátora Patrik Žák, B.S.B.A. predložil materiál z Útvaru 

majetku mesta, ktorým je žiadosť SVB 7642 Liptovská ulica v zastúpení Ing. Michal 

Lichvár k výpožičke pozemku v k.ú. Trenčín, časť C-KN partc.č. 2180/8 o výmere cca 

300 m2, za účelom  vybudovania detského ihriska pre potreby bytového domu, 

pozostávajúceho  zo šmýkačky, hojdačky a pieskoviska. 
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Výpožička nehnuteľnosti bude za nasledovných podmienok : 

- Žiadateľ na vlastné náklady vybuduje detské ihrisko,  zabezpečí jeho 
prevádzku,  pravidelnú kontrolu  a údržbu herných prvkov. 

- Navrhované detské ihrisko musí spĺňať STN, ktoré stanovujú všeobecné 
bezpečnostné požiadavky na zriadenie ihrísk a ich povrchu (dopadové zóny 
jednotlivých prvkov) a to STN EN 1176 Všeobecné technické požiadavky 
(herné prvky musia byť certifikované) a STN EN 1177 Bezpečnostný povrch 
detského ihriska (plocha, hrúbka a materiálové prevedenie dopadovej plochy 
okolo herného prvku musí zodpovedať kritickej výške pádu). 

- V prípade vzniknutých škôd (úrazov) na detskom ihrisku nesie zodpovednosť 
vypožičiavateľ. 

- Pri realizácii detského ihriska nesmie dôjsť k poškodeniu drevín (stromov 
a krov) v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov a zároveň v zmysle ustanovení STN 83 7010 
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie 

- V prípade iného využitia pozemku pre potreby Mesta Trenčín, vypožičiavateľ 
sa zaväzuje pozemok  uvoľniť a uviesť do pôvodného stavu. 

 

Ide o pozemok – zeleň nachádzajúcu sa pred bytovým domom na Liptovskej ulici 

7642. 

     Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar hlavného architekta 

Mesta Trenčín a Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne dňa 19.5.2017 odporučil výpožičku 

pozemku.   

Uznesenie: 
 

Druhý zástupca primátora P. Žák, B.S.B.A. bude iniciovať stretnutie so 
zástupcom SVB 7642 Liptovská p. Ing. Lichvárom a po zistení ďalších 
presnejších informácií postúpi, alebo nepostúpi žiadosť na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva dňa 21.6.2017. 
 
Hlasovanie o uznesení: 
 

ZA   – 5, Bc. Eduard Filo, Dominik Gabriel, MBA Peter Hošták, PhD., 
                                       Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák, B.S.B.A. 
 PROTI - 0 
 ZDRŽAL SA - 0 
 
2.zástupca P. Žák, B.S.B.A. odišiel zo zasadnutia. 
 
 Bod číslo 3 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
 

P. Majcher: obyvatelia ul. Halalovka 33,35,37,39 požadujú, aby za ich domom 
bol vybudovaný chodník. Podľa odpovede ÚIS zo dňa 3.4.2017 je ekvivalentom  
vychodeného chodníka  chodník zo zámkovej dlažby pod Slameným hostincom 
vedený okolo modrej bytovky, čo podľa názoru obyvateľov nie je tak. 
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Odpoveď: Na vybudovanie chodníka je potrebná investičná akcia, na ktorú v 
súčasnosti v mestskom rozpočte nie sú vyhradené finančné prostriedky. Akciu 
zaraďujeme do zásobníka investičných akcií. 

P. Majcher: na odbočke smerom na Východnú ul. sa za prechodom vo 
vzdialenosti  cca. 20 m nachádza hrb, ktorý znepríjemňuje vodičom prejazd. Je 
možné ho sfrézovať? 

Odpoveď: Požiadavku sme zaradili do zásobníka opráv. S opravami začíname 
práve v tomto období. 

P. Majcher: cesta na ul. Gen. Svobodu je v katastrofálnom stave. Neplánuje 
mesto jej celoplošné vyasfaltovanie? 

Odpoveď: Mesto plánuje celoplošnú rekonštrukciu povrchu danej 
komunikácie v r. 2018. 

P. Pivoluska: kto sa zaručí za to, že koreňový systém vysadeného stromu 
naozaj neohrozí potrubie? A ak nastane havária, kto uhradí prípadnú škodu? - 
reakcia na odpoveď na požiadavku č. 80 zo dňa 3.4.2017 

Odpoveď: Nie je pravdepodobné, že čerstvo vysadený kultivar  stromu 
malého vzrastu naruší svojou koreňovou sústavou hrubé betónové potrubie,  strom je 
vysadený MHSL v súlade s vydaným rozhodnutím o výrube a náhradnej výsadbe , 
MHSL môže iniciovať rokovanie o  prípadnom presadení stromu v jesennom období 
2017, alebo jarnom období 2018 - potrebné vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany 
prírody, ktorý vydával povolenie.  

P. Mendel: reaguje na odpoveď na požiadavku č. 83 zo dňa 3.4.2017 ohľadne 
zoradenia zásobníku opráv podľa akútnosti. Ako je možné, že nie sú akcie zoradené 
podľa akútnosti a prečo sa k tomu, či je oprava akútna, vyjadruje dodávateľ opráv?  

Odpoveď: Akcie sú zoradené podľa toho ako boli nahlasované a zapisované 
do zásobníka. Obhliadka prebieha následne, niekedy aj niekoľko mesiacov po 
nahlásení (najmä v zimnom období) – neviem podľa akého kľúča by mali byť 
zaraďované pred obhliadkou, a ako by sa mali medzi sebou prehadzovať, keďže 
niektoré sú na „čakačke“ aj niekoľko rokov – ak pán Mendel takýto kľúč pozná a je v 
praxi použiteľný, radi to podľa neho zrealizujeme. Dodávateľ opráv sa vyjadruje 
preto, pretože vlastní stavebnú techniku a v rámci hospodárneho využitia finančných 
prostriedkov mesta, minimalizovania času na presuny na iné pracoviská, a 
pracovného času zamestnancov a motohodín mechanizmov dodávateľa sa snažíme 
opravy s podobným poškodením v jednej lokalite, realizovať spoločne (napr. opravy 
asfaltov v jeden deň, opravy dlažby v iný deň, budovanie dažďových vpustov v inom 
období a inými strojmi, Sihoť jeden deň, Juh ďalší deň a pod.). 

P. Mendel: na mestskom pozemku pod Juhom neustále pribúda odpad. Kedy 
bude konečne priestor vyčistený? Za posledné obdobie pribudli  biele igelitové vrece 
plné použitého cementu a 3 plné igelitové vrecia odpadu. Nemôže sa na pozemok 
umiestniť tabuľa "Zákaz vynášania odpadu"? Alebo aké iné riešenie Mesto navrhuje, 
aby sa zabránilo vytváraniu skládok na danom pozemku? 

Odpoveď: Za USaŽP: Mestská polícia urobila prešetrenie drobných 
nelegálnych skládok na pozemkoch pod Juhom. Nezistila pôvodcov, niektoré boli po 
bezdomovcoch. Na MHSL a UIS bola postúpená žiadosť dňa 20.4.2017 na vyčistenie 
uvedených pozemkov.  S osadením tabule " Zákaz vynášania odpadu" súhlasíme. Za 
MHSL: Zákazová tabuľa bude na pozemku umiestnená v máji a odpad bude 
odvezený v júni. MHSL požiada MSP o častejšie monitorovanie priestoru. 

P. Mendel: sa pýta, aká bola odpoveď od spoločnosti Slovak Telekom, a.s. o 
odstránení nefunkčných telef. búdok na Juhu. Viceprimátor Forgáč: navrhuje, aby 
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danú situáciu riešil Útvar právny, ktorý vyzve spoločnosť Slovak Telekom,a.s. k 
okamžitému odstráneniu alebo sfunkčneniu telef. zariadení na celom sídlisku Juh. 

Odpoveď: Za UMM: Listom zo dňa 10.05.2017 spoločnosť Slovak Telekom, 
a.s. oznámila, že telefónne búdky nachádzajúce sa na Ul. Kyjevská sú v súčasnosti 
nefunkčné a v najbližšom možnom termíne budú odstránené. Iné telefónne búdky na 
sídlisku Juh spoločnosť nemá. Za ÚP: Podľa našich informácii by mali byť všetky 
telefónne búdky odstránené. V prípade, že by sa na Juhu našla funkčná búdka, treba 
kontaktovať JUDr. Mrázovú, tel. 0902 911 163. 

P. Mendel: na požiadavku č. 92 zo dňa 3.4.2017 o odvezení zbytkov orez. 
stromov a kríkov MHSL odpovedalo, že vývoz bol zrealizovaný. V deň konania 
zasadnutia VMČ dňa 2.5.2017 boli kopy orez. stromov a kríkov stále na tom istom 
mieste. 

Odpoveď: Ospravedlňujem sa za nedorozumenie pri odvoze bio odpadu z 
danej lokality, ale po preverení a upresnení je daná skládka konárov odvezená dňa 
12.5.2017( skontrolované). 

P. Mendel: prečo nebola odstránená značka "vyhradené parkovisko" už vtedy, 
keď bola odstránená dodatková tabuľa? Je problémom urobiť odstránenie oboch 
častí naraz? - reakcia na odpoveď na požiadavku č. 93 zo dňa 3.4.2017 

Odpoveď: Pretože dodatková tabuľa bola súkromná a značka so stĺpikom 
patrila mestu, naviac na nej bola umiestnená nádoba na psie exkrementy, ktorú bolo 
potrebné preložiť. 

P. Mendel: žiada prečistiť kanalizačnú vpusť, ktorá sa nachádza pri dome na 
Šmidkeho 3, hneď vedľa múra, ktorý sa nedávno búral. 

Odpoveď: V letných mesiacoch plánujeme vyčistiť všetky vpusty na sídlisku 
Juh (ak nám to ignorantsky zaparkované automobily obyvateľov umožnia). 

P. Mendel: žiada opravu chodníka za vchodom na ul. Gen. Svobodu 3 
smerom k Južanke. 

Odpoveď: Požiadavku sme zaradili do zásobníka opráv. S opravami 
začíname práve v tomto období. 

P. Sapáček: na viacerých miestach ostali tyče po značkách "vyhradených 
parkovísk". Je možné ich naraz odstrániť na celom Juhu?  

Odpoveď: Značky aj stĺpiky boli zväčša súkromné, odstrániť ich mal majiteľ. 
Pokiaľ sa tak nestalo, treba to nahlásiť útvaru dopravy na MsÚ, nakoľko tento 
nedisponuje ich zoznamom. Na nájdenie neurčitých "viacerých miest" je potrebné 
prijať niekoľko brigádnikov na niekoľko dní. 

P. Bona: na ul. Kyjevská 5,7 sa za domom nachádza detské ihrisko vo veľmi 
zanedbanom stave. Bude mesto toto ihrisko opravovať, alebo ho zruší? 

Odpoveď: MHSL navrhuje dané detské ihrisko zrušiť. 
P. Bona: sa pýta , koľko parkovacích miest bude vyznačených na pozemku pri 

budove bývalej Jednoty na Kyjevskej ulici. 
Odpoveď: Rokovali sme s novým majiteľom budovy. Kým prevádzka nebude 

funkčná, bude na ploche možné parkovať, miesta vyznačené nebudú. Po otvorení 
predajne, budú na ploche vyznačené približne 4 parkovacie miesta na pravej strane, 
zvyšok plochy by mal slúžiť na zásobovanie. Presný režim bude dohodnutý priamo 
na mieste (potrebné premerať skutočné rozmery podľa typu zásobovacích vozidiel - 
dĺžka, rázvor, raid, polomer otáčania a pod.) 

P. Bona: sa pýta, kto kontroluje vykonávanie prác ako napr. sadenie stromov, 
zametanie a pod. Pracovníci pri presádzaní stromu, strom vykopali, presadili, 
pôvodnú jamu ale nezakopali. Parkovisko pri bývalej predajni Jednoty na Kyjevskej 
ulici bolo zle pozametané. Komu môže volať v takýchto prípadoch?  
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Odpoveď: Presádzanie stromov na Kyjevskej ulici zabezpečovalo investičné 
oddelenie ( p. Sádecký ). Odborne na celú stavbu dohliadali kolegovia zodpovední za 
zeleň(p.Kulhová,p.Omachelová,p.Kadák). 
Pri prevzatí stavby investičným oddelením sme žiadne nedostatky na uvedenej 
stavbe nenašli.  Pokiaľ sa jedná o jamu po strome pri kultúrnom stredisku na 
Kyjevskej ulici, zásadné úpravy zelene sa nevykonávali z dôvodu plánovanej 
realizácie parkoviska. ( Jama sa zahrnula, ale spätne sa nevysádzala tráva ). V 
každom prípade, ak sa jedná o inú nezahrnutú jamu, ktorú sme  si my pri preberaní 
stavby nevšimli, kontaktujte priamo p. Sádeckého 0902911026, ktorý zabezpečí v 
krátkom čase nápravu cez realizačnú spoločnosť. K nedostatočnému pozametaniu 
parkoviska sa po tak dlhej dobe zmysluplne vyjadriť nevieme. 

P. Bona: upozornil na zlý stav komunikácie pri otoči dole na ul. Soblahovskej. 
Po rozkopávke bola jama zasypaná iba kameňmi. Bude dané miesto doasfaltované? 

Odpoveď: Útvar dopravy nevie dané miest lokalizovať, nakoľko na 
Soblahovskej ulici sa žiadny otoč nenachádza. Otoče sa v blízkosti nachádzajú len 
na Saratovskej ulici a ulici gen. Svobodu. 

P. Veselá: obyvatelia M. Bela 6,8 žiadajú vybudovať schodisko pred domom 
dole zo svahu. Pôvodné schodisko je zle schodné a nebezpečné. 

Odpoveď: Požiadavku sme zaradili do zásobníka opráv. S opravami 
začíname práve v tomto období 

P. Veselá: prosí o ostrihanie kríkov pri chodníku medzi ul. M. Bela a 
Kyjevskou. 

Odpoveď: Bude vykonaná obhliadka uvedených kríkov, na základe ktorej sa 
určí vhodný typ orezu. Následne bude MHSL požiadané o realizáciu. 

P. Veselá: upozornila na zlý stav mosta nad parkom na Saratovskej ul. 
Kontroluje niekto jeho bezpečnosť? 

Odpoveď: Urobíme odbornú obhliadku konštrukcie. 
P. Piffl: sa pýta, či je možné na ul. M. Bela 18 vybudovať chodník vedľa 

schodov, ktorý bude slúžiť na schádzanie napr. pre mamičky s kočíkmi.  
Odpoveď: Nie, svah je príliš strmý. Chodník by sa pri prvom daždi zosunul. 
P. Piffl: žiada o opravu schodov, ktoré vedú  z parkoviska pri Južanke, ako je 

bočný vchod.  
Odpoveď: Požiadavku sme zaradili do zásobníka opráv. S opravami 

začíname práve v tomto období. 
P. Piffl: upozorňuje, že  novo zasadené stromy za Kultúrnym strediskom 

všetky vyschli. 
Odpoveď: Za MHSL: Stromy nevyschli, ešte len začali rašiť. 
P. Piffl: za Kultúrnym strediskom sa osádzali lampy. Kedy bude táto plocha 

opäť zatrávnená? 
Odpoveď: Bolo oznámené realizátorovi osádzania lámp, aby uvedené plochy 

dal do vyhovujúceho stavu. 
P. Piffl: žiada uviesť presný termín osádzania stĺpikov na ul. M. Bela - 

opakovaná požiadavka č. 7 zo dňa 9.1.2017 
Odpoveď: Prvé rokovanie so zástupcami spoločnosti, ktorá vyhrala 

elektronickú súťaž na stavebnú údržbu boli 18.5. Zatiaľ sme objednali len opravy 
najhavarijnejších výtlkov a resty z minulého roku. Presný termín Vám preto nevieme 
uviesť. 

P. Piffl: žiada o opravu oplotenia okolo športového ihriska za Kultúrnym 
strediskom - M. Bela 10,12. 
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Odpoveď: MHSL neplánuje v roku 2017 opravu oplotenia, zabezpečíme  
opätovný výrub drevín vrastajúcich do oplotenia. 

Pani Fleming: žiada o opravu chodníka pred domom na ulici Kyjevská 
1,3,5,7. 

Odpoveď: Pri poslednej obhliadke na jeseň 2016 bol chodník vcelku o.k. (v 
porovnaní s inými chodníkmi). Urobíme preto opätovnú obhliadku. 

P. Kadák: sa pýta, či je možné pozrieť si niekde na internete mapu s 
pripravovanými parkovacími miestami na Juhu. 

Odpoveď: V súčasnosti nie, nakoľko veľa parkovísk sa zatiaľ pripravuje. 
Mapu určite zverejníme, keď bude jasné, ako sa bude parkovať. 

P. Kadák: sa pýta, ako sa bude robiť zimná údržba vyznačených 
spoplatnených parkovacích miest. 

Odpoveď: Tak ako napr. vo Viedni, Prahe, Liberci či Mníchove – nebude sa 
robiť. A ak, tak len verejných miestach, ktoré sú vyhradené pre osoby s obmedzenou 
schopnosťou pohybu. Obyvatelia – a to najmä na sídlisku Juh - nerešpektujú zákaz 
parkovať ani pri čistení ulíc po zimnej údržbe (niektorí dokonca dokážu zaparkovať 
priamo pred čistiace vozidlo) a nemyslíme, že by sa to zlepšilo napr. po každom 
snežení. 
 
 

Bod číslo 4 - 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. 
 

Poslanec Vojtek: žiada o uvedenie termínu dokončenia športového ihriska na 
ZŠ Východná. 

Poslanec Vojtek: kedy bude zrealizovaná výmena okien v MŠ Šmidkeho? 
Poslanec Gabriel: žiada výstupy z obhliadky dvoch schodísk na ul. Gen. 

Svobodu, aký bol zvolený ďalší postup a termín realizácie - požiadavka č. 67 zo dňa 
3.4.2017  

Poslanec Gabriel: žiada vykonať obhliadku chodníka na ul. K. Šmidkeho pod 
Brooklynom po celej dĺžke. Prosí o výstup z obhliadky, opravu chodníka, príp. o 
zaradenie opravy do zoznamu investičných akcií. 

Poslanec Gabriel: žiada o výstup z obhliadky na ul. M. Bela. Aký bol zvolený 
ďalší postup, príp. bude sa to realizovať v rámci akcií park. politiky v tejto oblasti s 
vybudovaním ďalších priľahlých park. miest podľa projektu? - požiadavka č. 69 zo 
dňa 3.4.2017 

Poslanec Gabriel: prosí o komplexné orezanie kríkov a stromov pred Kult. 
centrom na Juhu. Zeleň zasahuje na spevnenú plochu okolo, ktorá môže slúžiť ako 
park. miesta pre autá. 

P. Mendel: kedy budú konečne namaľované parkovacie  miesta pre invalidov 
na ul. Gen. Svobodu 3-13? 

P. Mendel: nie je spokojný s odpoveďou na požiadavku č. 100 zo dňa 
2.5.2017 - zoradenie akcii v zásobníku opráv. Stále sa nedozvedel, ako to funguje. 
Ktoré akcie majú prednosť, prečo nie sú poradovníky zverejnené a aktualizované na 
webe?  

http://www.trencin.sk/98503
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P. Mendel: odpoveď na otázku č. 104 zo dňa 2.5.2017 je nezmyselná. 
Nádoba na psie exkrementy nikdy nebola umiestnená na značke. A ako to teda je? 
Sú stĺpiky majetkom občana, ktorý si dané vyhradené miesto zaplatil, alebo sú 
majetkom mesta? 

P.Mendel: požaduje, aby sa k odpovediam uvádzalo meno pracovníka, ktorý 
danú odpoveď napísal. Mená občanov, ktorí pokladajú otázky sú zverejnené, prečo 
teda nie aj mená odpovedajúcich úradníkov? 

P.Mendel: tabuľa "Zákaz vynášania odpadu" nebola na pozemku pod Juhom 
v deň konania VMČ ešte osadená - reakcia na odpoveď na požiadavku č. 101 zo dňa 
2.5.2017. 

Poslanci: žiadajú informáciu, či odpad na pozemku pod juhom bol už všetok 
odstránený. 

P. Majcher: sa pýta, prečo nie je odvezená tráva, ktorá bola pokosená 
krovinorezom? Tráva pokosená kosačkou je odstránená, ale kosená krovinorezom 
ostáva na sídliskách. 

P. Majcher: opätovne upozorňuje na prevalený kanál na ul. Halalovka 33 - 
opakovaná požiadavka č. 73 zo dňa 3.4.2017. 

P. Majcher: sa pýta, či by bolo možné na ul. Halalovka obmedziť rýchlosť na 
30 km/hod.? 

P. Majcher: je možné vybudovať schody smerom od Južanky k novému 
priechodu pri križovatke na ul. Gen. Svobodu pri Kebabizni a nahradiť tak 
rozpadnuté, ktoré boli vybudované ku starému priechodu?  

P. Sapáček: na Šafárikovej 2 ostala 1 tyč po značke "vyhradeného 
parkoviska" a na Šafárikovej 6 tiež 1 tyč. Prosí o odstránenie. 

P. Sapáček: na ul. Šafárikova 10 je upchatá kanalizačná vpusť a prepadá sa. 
P. Sapáček: žiada opraviť výtlky na  križovatke Liptovská a Šafárikova 2. 
P. Sapáček: ako to, že Mesto nevie, kde sa nachádzajú stĺpiky od značiek 

"vyhradených parkovísk"? Keď vydáva povolenia, musí mať zoznam, kde dané 
miesta boli povolené a zakúpené. - požiadavka č. 107 zo dňa 2.5.2017 

P. Sapáček: navrhuje taktiež na ul. Šafárikova obmedzenie rýchlosti na 30 
km/hod. 
 

 
Bod číslo 5 – Rôzne , diskusia a záver 
 
V rámci diskusie neodzneli žiadne príspevky. 

 
 

Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť. 
 
 

Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 3. júla 2017 o 17,30 hod. 
v Základnej škole na Východnej ulici. 
 
Zapísala: Lenka Vojtasová 
V Trenčíne dňa 13.6.2017 
 
 
           Bc. Eduard Filo 
                                                                                     predseda VMČ JUH 


