Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH
konaného dňa 2.10.2017 v Kultúrnom stredisku 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.

Hostia:
Mgr. Peter Sedláček - MsP
Ján Korienek - ÚIS

Neprítomní poslanci:
Lukáš Ronec - ospravedlnený
Prítomná: Lenka Vojtasová – garant VMČ Juh
Program VMČ Juh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Prerokovanie materiálu ÚMM
Investičné akcie na Juhu
Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia
Nové požiadavky poslancov a občanov
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
PROTI
ZDRŽAL SA

– 4, Bc. Eduard Filo, Dominik Gabriel,
MBA Peter Hošták, PhD., Mgr. Ján Vojtek
–0
–0

Bod číslo 2 – Prerokovanie materiálu ÚMM
Bc. Filo predložil žiadosť Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže,
Spišská Nová Ves, ktoré požiadalo o prenájom nevyužívaného nebytového priestoru
o celkovej výmere 14,90 m2, nachádzajúceho sa na 1. poschodí v objekte kultúrneho
strediska Juh, na Ul. Kyjevská č. 3183 v Trenčíne.
Združenie má záujem uvedený priestor využívať ako príslušenstvo k už
prenajatému nebytovému priestoru v predmetnom objekte, ktorý je využívaný ako
klubovňa. Združenie v ňom vytvára voľnočasový priestor pre mládež sídliska Juh
(filmové večery, prednášky, stretnutia, výlety), organizuje prácu s mládežou, ktorá
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zahŕňa pravidelné i nepravidelné formačné stretnutia, workshopy, mládežnícke
tábory, víkendové podujatia.
Hlasovanie o predloženom materiáli:
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

– 4, Bc. Eduard Filo, Dominik Gabriel,
MBA Peter Hošták, PhD., Mgr. Ján Vojtek
–0
–0

Bod číslo 3 – Investičné akcie na Juhu
Zasadnutia sa zúčastnil p. Ján Korienek z Útvaru interných služieb, ktorý
informoval o ukončených, prebiehajúcich a pripravovaných investičných akciách na
Juhu.
-

ZŠ Novomeského – vymenená palubovka, výmena expanz. kotla
ZŠ Východná – osvetlenie 2 telocviční
Vybudovanie workout. ihriska nad Južankou – prebieha územné konanie
Rekonštrukcia steny pri kostole na Nám. sv. rodiny – čaká sa na zmluvu od
realizátora
Prebiehajú rekonštrukcie chodníkov – na Halašu, Šmidkeho, Vansovej,
Bazovského
Príprava projektovej dokumentácie na vnútroblok na ul. J. Halašu – Mesto
požiadalo o Eurofondy
Výmena expanz. systému v kotolni na ZŠ Novomeského
Výmena okien na ZŠ Šmidkeho
Vybudovanie parkoviska pri ZŠ Novomeského
Revitalizácia na ul. Východná – prebieha územné konanie
Vypracovanie 17 projektových dokumentácii na vybudovanie nových park. miest
Vybudovanie park.miest na ul. Kyjevská

P. poslanec MBA Hošták, PhD. sa pýtal na celkový finančný odhad investícii na
Juhu. P. Korienek prisľúbil zaslať ho poslancom do mailu.
Na zasadnutie sa dostavili viceprimátori p. Mgr. Forgáč a p.Žák B.S.B.A.
Bod číslo 4 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia
Viceprimátor Forgáč: žiada preveriť stav dažď. kanalizácie v rámci celého
Juhu.
Odpoveď: Dažďová kanalizácia bola v tomto roku mechanicky vyčistená v
celom meste (každá vpusť kde bolo vykonané čistenie je označená sprayom
farebnou bodkou). Opätovne dáme zmonitorovať celý odvodňovací systém.
II.viceprimátor Žák: žiada o orezanie náletových drevín okolo budovy KC
Activity.
Odpoveď: Orez náletových drevín bude zaradený do poradia prác.
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II.viceprimátor Žák: taktiež na tomto mieste (v okolí budovy KC Aktivity) nie
je doriešený vývoz odpadu.
Odpoveď: MHSL zatiaľ provizórne zabezpečuje každý pondelok odvoz smetí
z amfiteátru do smetnej nádoby v areáli MHSL, pričom v poslednom týždni sa vývoz
neuskutočnil, čo dodatočne napravíme a zároveň dohodneme v spolupráci s USaŽP
trvalejšie riešenie so zabezpečením pravidelného vývozu spoločnosťou Marius
Pedersen s presným dohodnutím času vývozu a zabezpečením otvorenia areálu v
tomto čase.
II. viceprimátor Žák: žiada o skontrolovanie lámp okolo KC Activity, nakoľko
niekoľké z nich nesvietia.
Odpoveď: Lampy boli dňa 18.9. 2017 skontrolované a funkčné.
Poslanec Vojtek: žiada o vyčistenie žľabu pri škôlke na Šmidkeho ul.
Odpoveď: Žľab dáme vyčistiť.
Poslanec Gabriel: žiada o informáciu, v akom rozsahu bolo urobené
odburinenie chodníkov na Juhu?
Odpoveď: Odburiňovali sa len krajnice a obrubníky popri cestách.
Poslanec Gabriel: žiada o odburinenie chodníka na Nám. sv. rodiny na Juhu,
popri múre až po altánok.
Odpoveď: Urobíme obhliadku a na základe stavu chodníka, počasia a ročnej
doby rozhodneme o spôsobe odburinenia.
Poslanec Hošták: žiada o informáciu ohľadom opráv chodníkov na Juhu.
Odpoveď: Koncom augusta prebehla obhliadka chodníkov na Juhu za
prítomnosti oboch viceprimátorov (zároveň poslancov MČ Juh), kde boli vybraté na
opravu v tomto roku chodníky na miestnych komunikáciách: Šmidkeho (č. 2-10, 1620), Terézie Vansovej (po celej dĺžke), Gen. Svobodu 3-5 – za bytovkou, Gen.
Svobodu 13, Mateja Bela 30-36, Mateja Bela 17-19 úprava odvodnenia, Mateja Bela
17 bočný chodník, Kyjevská 6-8 (za bytovkou)
Poslanec Hošták: žiada o opravu všetkých poškodených častí dláždeného
chodníka na ul. Gen. Svobodu smerom dole ku kruhovému objazdu.
Odpoveď: Útvar dopravy opravuje priebežne všetky cesty a chodníky.
Nakoľko v meste je na miestnych komunikáciach i chodníkoch veľký modernizačný
dlh, rozpočet na stavebnú údržbu nepostačuje na všetky poslancami a obyvateľmi
požadované opravy. V tomto roku sa z tohto dôvodu oprava tohto chodníka
pravdepodobne nezrealizuje.
P. Bunová: na ul. Novomeského ale aj na iných uliciach na Juhu bránia
zaparkované autá prístupu ku smetným nádobám.
Odpoveď: Za UD: Práve z tohto dôvodu pripravuje mesto aj na sídlisku Juh
parkovaciu politiku. Po jej prijatí by k takýmto situáciam nemalo dochádzať.Za MsP:
V prípade ak takto stojace vozidlo bráni pracovníkom spoločnosti Marius Pedersen
pri vývoze komunálneho odpadu, pracovník uvedenej spoločnosti to oznámi na tel.
čislo 159 a stála služba na miesto vyšle hliadku MsP, ktorá vykoná zákonné
opatrenia. V prípade ak takéto vozidlo zistí hliadka MsP pri svojej kontrolnej činnosti,
postupuje v zmysle zákona 372/1990 Zb o priestupkoch. V prípade ak takto stojace
vozidlo tvorí prekážku a zároveň sa vodič vozidla dopúšťa priestupku proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, občania to môžu bezprostredne oznámiť
na tel. čísle 159.
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?
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Odpoveď: Správca lesoparku v tomto roku schodisko už 1x opravoval. Pri
najbližšej oprave sa budeme podnetom zaoberať.
P. Bunová: hlina na Juhu je ílovitá. Je možné ílovitú hlinu poprekrývať vrstvou
humusu,aby sa zabránilo splavovaniu hliny do kanalizácie?
Odpoveď: Navezenie humusu by nič nevyriešilo, ba naopak. Humus ako
ľahší materiál by sa zmyl zo svahov po prvom silnejšom daždi. Nakoľko budovanie
odvodňovacieho systému je finančne náročné, jedným zo schodných riešení je
protierózna výsadba drevín, príp. obnova trávnatých plôch. Za spolupráce s občanmi
(návrhy občanov treba zaslať na patricia.omachelova@trencin.sk) by sa vybrali
kritické pásma zelene, kde by sa navrhli výsadby drevín, ktoré by plnili funkciu
protieróznej ochrany pôdy.
P. Piffl: smerom hore od Južanky cez park je zanesený kanalizačný žľab.
Odpoveď: Žľab dáme vyčistiť.
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.
Odpoveď: Za UD: Vzhľadom na rozsah a veľkosť výkresov, nie je možné
zverejniť takúto dokumentáciu v mestských novinách Info ( počet strán by sa priblížil
k menšej encyklopédii). V súčasnosti prebieha schvaľovací proces na dopravnom
inšpektoráte, počas ktorého sa v teréne overujú a premeriavajú šírky komunikácii v
teréne. Po odobrení ODI bude dokumentácia zverejnená na internete. Za KPRI:
Situácie budú zverejnené po schválení príslušnými úradmi. Vzhľadom na veľký
rozsah však nebudú zverejnené v tlačenej podobe v INFO ale iba na webstránke.
Rovnako tak boli zverejnené projekty "modrých čiar" pred spustením regulácie
parkovania.
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
Odpoveď: Parčík nad Južankou bol kompletne ošetrený, odstránené náletové
dreviny, orezané poškodené, prehusťujúce konáre, drevinám mierne zdvihnuté
koruny. Prosíme kontaktujte p. Omachelovú s upresnením t. č. 0902 925 003.
P. Piffl: žiada o orezanie smutných vŕb a kríkov na ul. M. Bela (8,22) a
Kyjevská.
Odpoveď: Orez bude zaradený do poradia prác.
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.
Odpoveď: Keďže na ulici Východná sa pripravuje reorganizácia parkovania s
vyznačením cyklopruhov, ktorá momentálne čaká na súhlas dopravného
inšpektorátu, vybudovanie ostrovčeku nebude možné. Jazdné pruhy pre vozidlá sa
výrazne zúžia.
P. Piffl: reaguje na odpoveď na požiadavku č. 181 zo 7.8.2017 - obyvatelia ul.
M. Bela nesúhlasia so zrušením zjazdu pre kočíky.
Odpoveď: Útvar dopravy berie na vedomie.
P. Michna: žiada o úplné odstránenie kríka za zadným vchodom na ul.
Západná 20. Schádzajú sa tam asociáli, ľudia odhadzujú odpadky.
Odpoveď: Lokalita a drevina bude obhliadnutá a navrhnuté riešenie zmladenie, alebo výrub. Výrub bude možné v prípade povolenia zrealizovať až po
1.10.2017.
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Bod číslo 5 – Nové požiadavky poslancov a občanov
Poslanec Vojtek: reaguje na požiadavku č. 195/4.9.2017 - vyčistenie žľabu
na Šmidkeho ul. - žiada o stanovenie termínu, kedy bude žľab vyčistený.
Poslanec Gabriel: doplnil požiadavku č. 197/4.9.2017 - žiada o odburinenie
chodníka na Nám. sv. rodiny popri celom múre. Nie iba po altánok.
Poslanec Hošták: žiada o informáciu o finančnej náročnosti opravy
poškodených častí chodníka na ul. Gen. Svobodu dole ku kruhovému objazdu požiadavka č. 199/4.9.2017.
II.viceprimátor Žák: reaguje na požiadavku č.194/4.9.2017 - nesvietiace
lampy okolo KC Activity - má na mysli malé zelené lampy v areáli KC.
II.viceprimátor Žák: na Saratovskej 4 sú dolámané a zodraté lavičky. Prosím
o opravu
II.viceprimátor Žák: na Halalovke, v okolí č. 50 sú kopy orezaných kríkov.
Prosím odviezť.
II. viceprimátor Žák: pred J. Halašu 20 je už dlhšiu dobu výkop v komunikácii.
Boli to vodári? Treba to vyasfaltovať ešte pred zimou.
II. viceprimátor Žák: pred J. Halašu 20 prosím orezať strom, ktorý prerástol
nad chodník a parkovisko.
P. Jókaiová: žiada o preverenie možnosti vybudovať priechod pre chodcov na
ul. Saratovská pri východoch z cintorína. Na danej ulici dochádza k častým kolíziám,
nakoľko tam vodiči jazdia veľkou rýchlosťou a návštevníci cintorína nemajú kadiaľ
prejsť na druhú stranu. Najbližší priechod sa nachádza dole pri zastávke MHD.
P. Jókaiová: poukazuje na chodník za Južankou pri detskom ihrisku.
Pravidelne po ňom jazdia nákladné autá. Chodník je celý zničený a rozbitý.
P. Marchevka: sa pýta, z akého dôvodu boli vyrúbané 4 sosny pri detskom
ihrisku na Halalovke.
P. Marchevka: na Halalovke 1 nebol tri týždne vyvezený kontajner na papier a
min. 2 týždne kontajner na plasty. Budú aj na juhu vybudované polopodzemné
kontajnery?
P. Sapáček: v minulosti žiadal o zmenu harmonogramu vývozu odpadu na ul.
Liptovská, Šafárikova. V čase, keď sa odpad vyváža , vozia rodičia deti do škôl a
škôlok a dochádza ku zápcham a zdržiavaniu, práve kvôli vývozu odpadu. Môže byť
čas vývozu v tejto lokalite posunutý na neskoršiu hodinu?
P. Sapáček: sa pýta, či boli zastávky vybudované na parkovanie pre
autobusy. Pravidelne na zastávkach parkujú autobusy MHD aj niekoľko hodín.
P. Sapáček: sa pýta, či boli zastávky vybudované na parkovanie pre
autobusy. Pravidelne na zastávkach parkujú autobusy MHD aj niekoľko hodín.
P. Sapáček: žiada, aby na ul. Šafárikova 2-20 boli osadené dva spomaľovače.
Popr. aspoň jeden v dolnej časti ulice, kde sa nachádzajú garáže.
P. Mendel: opakovane žiada, aby vpusť na ul. Šmidkeho 3 bola vyčistená.
Prečo sa do dnešného dňa vyčistenie neuskutočnilo? - opakovaná požiadavka č.
105/2. 5. 2017.
P. Mendel: od Šmidkeho 3 na ul. Halašu boli opravované schody. Je pri nich
zábradlie, ktoré je už uvoľnené, zhrdzavené, nefunkčné. Žiada o opravu.
P. Mendel: na ul. Gen. Svobodu na moste smerom na Juh je pri zábradlí
vysypaná pokosená tráva.
P. Mendel: sa opäť pýta na vyznačenie park. miest pre občanov ZŤP na ul.
Gen. Svobodu. V liste z 20. 12. 2017 z Útvaru mobility dostali informáciu, že s
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vyznačovaním sa začne v 2.štvrťroku 2017. Stále sa nič nedeje. Na základe
informácie od p. viceprimátora na zasadnutí, sa p. Mendel pýta, s ktorou
konkrétnou pracovníčkou sa občania stretli a ktorí občania boli na stretnutí,
nakoľko on takúto informáciu nedostal.
Bod číslo 6 – Rôzne, diskusia, záver
V diskusii opäť zaznela otázka, prečo Mesto neuvažuje o vybudovaní park.
domu. II. viceprimátor P. Žák, B.S.B.A. odpovedal, že proti výstavbe park. domu boli
obyvateľmi podpísané dve petície a výstavba park. domu je finančne podstatne
nákladnejšia, než vybudovanie nových park. miest.
P. Končírová sa pýtala na rozostavaný objekt na ul. Gen. Svobodu oproti
Kebabizni. Pýtala sa, či Mesto pri predaji pozemku a udelení stavebného povolenia
môže majiteľa zaviazať, aby tam otvoril prevádzku, ktorú má uvedenú v žiadosti.
Odpoveď: Mesto na túto vec dosah nemá, nakoľko povoľuje stavbu v súlade
s územným plánovaním, ale čo sa týka prevádzky, rozhodnutie a kontrola je
v kompetencii RÚVZ.

Na záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť.
Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 6.11.2017 o 17,30 hod. v KC na
Juhu.
Zapísala: Lenka Vojtasová
V Trenčíne 10. 10. 2017
Bc. Eduard Filo
predseda VMČ JUH
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