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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 8.1.2018 v Kultúrnom stredisku na Juhu 

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

1. Otvorenie 
2. Nové investičné akcie v roku 2018 
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 

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

 
Hlasovanie o znení programu 

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

     MBA Peter Hošták, PhD.                                                   
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 
 
Bod číslo 2 – Nové investičné akcie v roku 2018 
     

Materiál predložil predseda VMČ Juh Bc. Filo. V rámci investičných akcií sa 
tento rok na sídlisku Juh bude realizovať nasledovné: 
 
Chodník pri dome smútku Juh 
Projektová dokumentácia križovatky ul. Východná - M. Bela - Lavičkova 
Chodník prepojenie Gen. Svobodu a Východná,  priechody s osvetlením 
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Chodník ul. Partizánska  - ul. Saratovská 
Jednosmerka ul. J. Halašu 
Priechody pre chodcov Juh 
Rekonštrukcia MK Gen. Svobodu 
Workout a Seniori cvičisko v parku nad Južankou - dokončenie 
Polopodzemné kontajnery Juh 
 
Parkoviská : 
3 parkoviská ul. J.Halašu 
Saratovská pri záhradách 
Saratovská oproti cintorínu 
Statická doprava Bazovského 
Statická doprava Bazovského pri MŠ Šafárikova + Liptovská 
Statická doprava Novomeského 
Statická doprava Šmidkeho 
Statická doprava Západná 
Jednosmerka Gen. Svobodu 
Rozšírenie parkoviska ul. Gen. Svobodu  
Východná 
 
Dokončenie parkovísk: 
Halalovka 
Kyjevská  
Lavičková 
 
Uznesenie: Poslanci berú zoznam akcií na r. 2018 na vedomie. 
 
Hlasovanie: 
 

ZA                         – 4,  Bc. Eduard Filo, Dominik Gabriel, Mgr. Ján Forgáč, 
     MBA Peter Hošták, PhD.                                                   

PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 
  
Bod číslo 3 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
 

P. poslanec Filo: na ul. Halalovka sa nachádzajú kopy neodvezených 
konárov z orezaných drevín. Žiada o ich vývoz. 

Odpoveď: Konáre boli odvezené. 
P. poslanec Filo: žiada preveriť stav všetkých koľajníc pre kočíky v rámci 

celého Juhu. Na mnohých miestach sú koľajnice pre kočíky neschodné. Najmä pri 
otoči z Gen. Svobodu na Halalovku. 

Odpoveď: Útvar mobility zmonitoruje všetky schodiská a koľajnice. 
P. poslanec Vojtek: na Západnej ul. č. 7 stojí už nejaký čas v odbočke auto s 

cudzou špz. Vyzerá ako po havárii. Dá sa s tým niečo urobiť? 
Odpoveď: MsP uvedené vozidlo eviduje a 3.11.2017 zaslala na útvar mobility 

žiadosť o odstránenie, nakoľko uvedené vozidlo poškodzuje a ohrozuje životné 
prostredie. Za UD: Na vozidlo sme v spolupráci s MsP umiestnili výzvu na 
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odstránenie vozidla, zákonná lehota je 60 dní. Ak v stanovenej lehote nebude vozidlo 
odstránené o odstránenie sa postará mesto Trenčín. 

P. Hlucháň: na ul. M. Bela 11,13,15 žiada o opravu schodov a plošín pre 
kočíky. 

Odpoveď: Požiadavku správca komunikácie zaradí do zásobníka opráv. 
P. Hlucháň: upozorňuje na park. miesto pre občana ZŤP na ul. M. Bela 13. 

Vyhradené miesto bolo pre pani, ktorá zomrela v r. 2016. Na danom mieste treba 
odstrániť aspoň tabuľu. 

Odpoveď: Pracovníci úradu zrušenie parkovacieho miesta začali riešiť na jar 
2017. Pri riešení ďalších pracovných povinností na túto záležitosť pozabudli a 
nedotiahli ju do konca. Za nedoriešenie veci sa ospravedlňujeme. Tento týždeň bolo 
vodorovné dopravné značenie zatreté šedou farbou a taktiež by malo byť v priebehu 
niekoľkých dní odstránené zvislé dopravné značenie. 

P. Hlucháň: sa pýta, či je v kompetencii Mesta vydať zákaz fajčenia na terase 
vinárne v Južanke. Terasa tejto prevádzky susedí s detským ihriskom. 

Odpoveď: Na Slovensku máme prijatú legislatívu (zákon č.377/2004 Z.z. o 
ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov), ktorá rieši problematiku ochrany nefajčiarov. Zákon  vymedzuje verejne 
prístupné miesta, kde je zakázané fajčiť ako napr. úradné budovy, základné školy, 
stredné školy a  školské zariadenia, predškolské zariadenia a priestory detských  
ihrísk, zariadenia sociálnych služieb okrem fajčiarní a podobne. V kompetencii mesta 
je vydať všeobecne záväzné nariadenie a v ňom obmedziť alebo zakázať fajčenie aj 
na iných verejne prístupných miestach než tých, ktoré vymenúva zákon o ochrane 
nefajčiarov. Platí však, že obce a mestá môžu obmedziť alebo zakázať fajčenie na 
svojom území  ale len na pozemkoch a len  objektoch, ktorú patria do ich vlastníctva. 
Mesto teda nemôže prostredníctvom VZN regulovať zákaz fajčenia na súkromných 
pozemkoch alebo v súkromných objektoch nad rámec zákona. V prípade, ak by tam 
učinilo, tak by takéto všeobecne záväzné nariadenie bolo protizákonné.  Mesto 
Trenčín takéto všeobecne záväzné nariadenie prijaté nemá a zatiaľ neuvažuje s 
reguláciou fajčenia mimo priestorov určených zákonom.  

P. Hlucháň: upozorňuje na oplotenie okolo ihriska pri Slamenom hostinci, 
ktoré je úplne zničené. 

Odpoveď: S opravou oplotenia sa budeme zaoberať v roku 2018. 
P. Šabo: dávnejšie žiadali zrezať dreviny na ul. M. Bela. Bolo to prisľúbené, 

malo sa to robiť niekedy v tomto období. Bude sa? 
Odpoveď: Na Mateja Bela bol vykonaný orez od 6-13.12.2017. 
P. Šabo: sa pýta, či by mohli byť vysadené stromy medzi nové parkovisko M. 

Bela/Lavičková a paneláky. 
Odpoveď: Za ÚSaŽP: Po preverení veľkosti zelených plôch, ktoré zostanú 

medzi novým parkoviskom a bytovým domom, budú v rámci povinnej náhradnej 
výsadby vysadené na tieto miesta vhodné dreviny.  

P. Šabo: navrhuje vyhradiť miesta pre venčenie psov, príp. osadiť wc pre psy. 
Častokrát sa stáva, že venčené psy vykonávajú potrebu pri stromoch, ktoré si 
obyvatelia vysadili (tuje) a následkom toho stromy vyhynuli. 

Odpoveď: Toalety pre psy v najbližšej dobe nebudeme osádzať. Sme v 
kontakte s mestami, ktoré ich inštalovali na verejných priestranstvách v jesenných 
mesiacoch, ich skúsenosti vyhodnotíme v budúcom roku.  

P. Majcher: na ul. Halalovka 2343 sa nachádza chodník dolu brehom vedúci 
ku Slam. hostincu. Tento chodník je pravidelne obchádzaný a údržba na ňom nie je 
vykonávaná. Popadané mokré lístie zo stromov je šmykľavé, nebezpečné, takisto v 
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zime tam býva neodhrnutý sneh. Mohli by sa zamestnanci pri údržbe venovať aj 
tomuto chodníku? 

Odpoveď: Táto komunikácia nie je chodník, ale cesta. Cesta bola v tomto 
roku zaradená do plánu zimnej údržby ako komunikácia 3. triedy dôležitosti. Na 
takejto ceste musí byť sneh odhrnutý najneskôr 12 hodín od sknčenia sneženia. V 
prípade, že tomu tak nebude, je najlepšie daný stav zdokumentovať a kontaktovať 
správcu komunikácií roman.jaros@trencin.sk alebo 0902 911 276 

P. Majcher: na Halalovke 2343 nie je šírka vozovky 3 m. Dve autá okolo seba 
neprejdú. Je možné zrezať chodník tak, aby sa autá mohli obísť? Ak nie, urobí sa 
jednosmerka?  

Odpoveď: V rámci pripravovanej regulácie parkovania tu státie vozidiel 
nebude povolené. Voľná šírka vozovky zostane 4,5m. Parkovanie bude povolené len 
na parkovacích miestach ktoré budú vyznačené. Z tohto dôvodu sa na ulici Halalovka 
začalo a bude pokračovať s výstavbou nových parkovacích miest. Spomínaná cesta 
bude zjednosmernená a to v smere nahor. 

P. Majcher: dole na Východnej ulici je hrb, ktorý mal byť sfrézovaný. Kedy 
bude?  

Odpoveď: Hrb sme nesfrézovali, nakoľko financie na stavebnú údržbu sa 
investovali do miest ktoré boli v omnoho horšom stave ako toto konkrétne miesto na 
Východnej ulici. Kedy a či sa hrb sfrézuje v budúcom roku bude jasné po zime, kedy 
vznikne množstvo nových výtlkov ktoré bude potrebné odstraňovať prednostne. 

P. Mousson: na ul. Novomeského pri zbere lístia spustošili pracovníci 
trávniky. Vyjazdili koľaje, rozjazdili blato. Kto vykoná nápravu?  

Odpoveď: Trávnatá plocha bude na jar (v marci) zrekultivovaná vrátane 
dovozu hliny a vysiatia trávy dodávateľom kosenia, ktorý uvedený stav spôsobil. 

P. Mousson: upozornil na vystúpený kanál na Saratovskej ul. Oproti Domu 
smútku. 

Odpoveď: Správca komunikácií situáciu preverí 
P. Jánsky: na ul. M. Bela 6,8 si obyvatelia urobili provizórne schody, aby sa 

mohli dostať na parkovisko k autám. V minulosti už žiadali o to, aby si schodisko 
mohli svojpomocne oficiálne urobiť, bolo im odpovedané, že to nejde.  Je možné o 
realizáciu schodiska teda požiadať?  

Odpoveď: Je potrebné podať žiadosť na útvar majetku mesta. 
Poslanci VMČ: žiadajú o odstránenie park. miest na križovatkách ul. Gen. 

Svobodu - reakcia na požiadavku č. 234/6.11.2017. Jedná sa o obe križovatky Gen. 
Svobodu s ul. M. Bela, aj s ul. Halalovka. Treba odstrániť po jednom park. mieste aj 
smerom dole, aj hore, aby sa zvýšila prehľadnosť pri vstupovaní do križovatky. 

Odpoveď: V dolnej križovatke bola úprava vodorovného značenia 
zrealizovaná v minulom týždni (počas suchých teplejších dní). V hornej križovatke 
úpravu zrealizujeme pravdepodobne až v roku 2018 - poveternostné podmienky 
momentálne nie sú vhodné na realizovanie vodorovného značenia a nemožno 
predpokladať že by sa situácia mala v blízkej dobe zmeniť. 
 

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 ul. Gen. Svobodu, Saratovská, Halalovka, Kyjevská 
a Bazovského. 

mailto:roman.jaros@trencin.sk
mailto:roman.jaros@trencin.sk
mailto:roman.jaros@trencin.sk
mailto:roman.jaros@trencin.sk
mailto:roman.jaros@trencin.sk
http://www.trencin.sk/98503
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Poslanec Filo: pri realizácii nového parkoviska za domom na Halalovke 9 a 7 
došlo pri vysypávaní kameňom k rozrytiu trávnika za byt. domom Halalovka 11. Bude 
mesto žiadať od realizátor stavby úpravu vzniknutého stavu? 

Poslanec Gabriel: Žiadam o opravu prepadnutej časti frekventovaného 
chodníka na Lavičkovej ulici a zároveň informáciu, kedy bude oprava zrealizovaná. 
Za horšieho počasia je chodník neprechodný, stojí tam voda a takmer neustále je 
tam blato.  

P. Marchevka: obyvatelia domu Halalovka 1 navrhujú vybudovanie park. 
miest na vyznačených miestach. 

P. Marchevka: žiada o osadenie stĺpikov, ktoré znemožnia prejazd áut až ku 
Slam. hostincu. 

P. Marchevka: na novovzniknutom chodníku na Halalovke je prepadnutý 
terén a vyjazdené koľaje od áut. Bolo by vhodné aj tam osadiť stĺpiky. 

P. Zelenák: sa pýta, na základe čoho sa rozmiestňujú kontajnery na odpad. 
Koľko obyvateľov pripadá na jednu nádobu? Na Halalovke je nedostatok nádob. 
Okolo sviatkov je vývoz nedostatočný a okolo kontajnerov býva neporiadok. 

P. Zelenák: na Halalovke 24,26,28 sa robí parkovisko. Chýbajú však chodníky 
pre chodcov. Majú obyvatelia prebiehať medzi autami? 

Pani Petrů: na ul. Novomeského pri otoči bola schválená stavba nového 
domu. Kde budú ľudia z tejto bytovky parkovať? 

Na VMČ odpovedal p. viceprimátor Forgáč: parkovať budú v podzemí domu a 
na novovybudovaných park. miestach na ul. Novomeského a Saratovskej. 

P. Blaško: pred 4-5 rokmi bolo na VMČ Juh prisľúbené, že bytový dom, ktorý 
sa má postaviť na ul. Saratovskej pri otoči nebude vyšší ako 5 poschodí. V 
súčasnosti je situácia taká, že sa bude stavať až 7 poschodí, ktoré budú tieniť 
okolitým domom. 

Na VMČ odpovedal p. viceprimátor Forgáč: v decembri r. 2012 bol schválený 
územný plán, v ktorom bolo schválených 9 podlaží. V konečnom variante sa bude 
stavať 8 podlaží. 7 poschodí a prízemie. Vzdialenosť od okolitých domov je 
dostačujúca, tienenie okolitým bytovkám nehrozí. 

P. Blaško: koľko park. miest bude vybudovaných na ul. Saratovská a 
Novomeského? 
Na VMČ odpovedal p. Korienek z ÚIS: Na ul. Saratovská 56 miest, na Novomeského 
pri párnych číslach vchodov 24, medzi školou a domom 5 miest. 

P. Hlucháň: sa pýtal, kedy bude natiahnutý asfaltový pás na ul. M. Bela. 
Odpovedal p. Korienek z ÚIS: hneď ako to počasie dovolí. 
Občan: pred priečelím domu Šmidkeho 2629/7 sa nachádza starší strom, 

ktorý je vyosený cca. O 30 st. Ohrozuje bezpečnosť obyvateľov. Je možné ho v 
súčasnom čase vegetačného obdobia vyrezať?  

Občan: medzi domami Šmidkeho 7 a 9 je nedokončený betónový chodník. 
Chýbajúcu časť využívajú aj obyvatelia Šmidkeho 5. Po realizácii doplnenia chodníka 
je možné ísť po spevnenej ploche až do Južanky. Je možné chodník dokončiť? 

Občan: pri všetkých modrých kontajneroch na papier sa zhromažďuje značné 
množstvo krabíc. Občania sú leniví tento odpad porezať, alebo postláčať. Bolo by 
vhodné kontaktovať Marius - Pedersen, aby investovali do nálepiek s textom, ako 
majú krabice zmenšiť. Pomohlo by to poriadku, aj vzhľadu sídliska. 
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Bod číslo 5 – Rôzne, diskusia, záver   
 

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

 
Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 5. 2. 2018 o 17,30 hod. v KC JUH. 

 
 

Zapísala: Lenka Vojtasová                                      
 
V Trenčíne, 16. 1. 2018                                          

                                                     
                                                                              Bc. Eduard Filo 
                                                                           predseda VMČ JUH 

 
 

 
 
    


