
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
4.4.2016 v Kultúrnom Centre JUH Trenčín 

 

Prítomní poslanci:  
Mgr. Ján Forgáč 
Dominik Gabriel 
MBA Peter Hošták, PhD. 
Lukáš Ronec 

Mgr. Ján Vojtek 

Patrik Žák, B.S.B.A 
Bc. Eduard Filo  

Hostia: 
Mgr. Peter Sedláček – MsP 
Bc. Eva Hudecová - UMM 
p. Světluše Rajnincová – KC Juh 
p. Peter Šurik – KC Juh 
p. Marta Šuriková – KC Juh 

 
Program VMČ Juh: 

1. Otvorenie 
2. Kultútne stredisko Juh, hosť p. Rajnincová 
3. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
4. Nové požiadavky poslancov a občanov 
5. Rôzne, diskusia a záver 

 
Na úvod predseda VMČ Patrik Žák privítal všetkých prítomných a hostí, oboznámil ich 

s programom zasadnutia rozšíreným o dve požiadavky MsÚ na zaradenie do programu a 
otvoril zasadnutie výboru. 

Predseda Žák informoval, že dnes dostali z MsÚ dve požiadavky na zaradenie do programu. 
Jedna požiadavka sa týkala prenájmu prechodu k výstavbe BD na Saratovskej ulici a druhá 
požiadavka sa týkala prenájmu priestoru pod terasou na Ul. Gen. Svobodu. 

 
Poslanec Hošták prerušil predsedu Žáka, keďže ešte chýbali poslanci Filo a Ronec, navrhol 

posunutie programu ešte o jeden bod.  
Predseda Žák dal hlasovať o návrhu poslanca Hoštáka aj o celom programe.  
 
Hlasovanie o zaradení troch bodov do programu zasadnutia. 
 ZA   - 5,  Mgr. Ján Forgáč, MBA Peter Hošták, PhD., 
     Lukáš Ronec Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák, B.S.B.A., 
 PROTI  - 0 
 ZDRŽAL SA  - 0 
 

Bod číslo 2 – Deň Juhu 
Poslanec Hošták poďakoval za účasť na dobrovoľníckej akcii Deň Juhu – Prvoaprílová párty, 

ktorá sa konala dňa 1.4.2016. Zaregistrovaných detí bolo 250 a dohromady zúčastnených okolo 
500 ľudí. Informoval, že akcia bola robená spôsobom, že Mesto Trenčín podporilo podujatie 550,-
€ a ostatné sa zabezpečovalo pomocou dobrovoľníkov. Navrhol poslať ďakovný list jednotlivým 
zúčastneným organizáciám pod hlavičkou Mesta Trenčín.  

 
Predseda Žák navrhol poriešenie tejto záležitosti cez kanceláriu primátora. 
 
Viceprimátor Forgáč povedal, že sa organizáciám ďakovný list pošle. 
 
Predseda Žák poďakoval za príspevok a prešiel k ďalšiemu bodu. 
 

Bod číslo 3 – Prerokovanie materiálu ÚMM 
Pani Hudecová z Útvaru majetku mesta predložila materiál na prerokovanie do VMČ. Jedná 

sa o vyjadrenie k prenájmu nehnuteľnosti – pozemku na Saratovskej ulici v k.ú. Trenčín časť C-KN 
parc.č. 2237/7 v približnej výmere 60 m2 pre MONOLIT Slovakia, s. r. o., za účelom výstavby 



vjazdu k bytovému domu, ktorý bude po kolaudácii odovzdaný do vlastníctva Mesta Trenčín, na 
dobu určitú s účinnosťou odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia maximálne do doby 
dokončenia stavby uvedenom v stavebnom povolení, v prípade, že v stavebnom povolení nebude 
uvedený termín ukončenia stavby, doba nájmu sa uzatvára maximálne na dobu 2 rokov odo dňa 
právoplatnosti stavebného povolenia. 

Ide o pozemok – časť chodníka a cestnej zelene - nachádzajúci sa na Saratovskej ulici.  
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ a Útvar hlavného 

architekta Mesta Trenčín dňa 23.03.2016 prenájom pozemku odporučili. 
 
 Hlasovanie o predloženom materiáli ÚMM. 

 ZA   - 5,  Mgr. Ján Forgáč, MBA Peter Hošták, PhD., 
     Lukáš Ronec Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák, B.S.B.A., 
 PROTI  - 0 
ZDRŽAL SA  - 0 
 

Bod číslo 4 – Prerokovanie materiálu ÚDop 
          Predseda Žák za Útvar dopravy predložil materiál na prerokovanie do VMČ. Jedná sa o 
vyjadrenie k zriadeniu terasy v zmysle VZN č.4/2015 a VZN č.12/2013 o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín pre prevádzku Zdeněk Počta – VINÉRIA na ul. 
gen. Svobodu 3063/1 o výmere 15 m2 od 1.5.2016 do 31.10.2016. 

Útvar hlavného architekta, Útvar majetku mesta, Útvar ekonomický – dane a poplatky,  ODI 
ORPZ dňa 17.03.2016 zriadenie terasy odsúhlasili. 
 
 Poslanec Ronec upozornil, že sa mu zdá, že v minulosti už na túto prevádzku boli sťažnosti 
od občanov, ktoré sa riešili.  

 
Poslanec Hošták navrhol dať podmienený súhlas MsP, nech sa vyjadria, či riešili 

v poslednom období podnety od občanov na túto prevádzku. 
Po príchode poslanca Fila a Roneca predseda Žák zopakoval bod 4 o prenájme terasy.  

 
Hlasovanie o predloženom materiáli ÚDop. 
VMČ Juh súhlasí so zriadením terasy s podmienkou, že sa vyjadrí MsP či v minulosti neboli     
na túto prevádzku sťažnosti od občanov.  
 ZA   - 7,  Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, MBA Peter Hošták, PhD., 
     Lukáš Ronec Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák, B.S.B.A., Bc. Eduard Filo 
 PROTI  - 0 
 ZDRŽAL SA  - 0 
 
Hlasovanie o programe zasadnutia. 
 ZA   - 7,  Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, MBA Peter Hošták, PhD., 
     Lukáš Ronec Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák, B.S.B.A., Bc. Eduard Filo 
 PROTI  - 0 
 ZDRŽAL SA  - 0 
 

Bod číslo 5 – Kultúrne stredisko Juh  
 Predseda Žák privítal pani Rajnincovú zástupkyňu občianskeho združenia z KS Juh, aby 
prezentovala kultúrne aktivity strediska za rok 2015. Táto prezentácia vyplynula z požiadavky 
poslanca Vojteka na VMČ Juh zo dňa 7.3. 2016, kde žiadal predloženie správy o počte kultúrnych 
aktivít v KS za rok 2015. 

Pán Šurik sa predstavil ako druhý štatutár kultúrneho centra, vysvetlil prečo sú nezisková 
organizácia a vymenoval ich hlavné činnosti.  

 
Pani Rajnincová predstavila 6 projektov, ktoré KS Juh organizuje a to nasledovne: 

 Škola zručností pre ZŤP mládež 

 Nie je nám to jedno – rekonštrukcia ihriska 

 Zbierka pre utečencov a sociálne slabších 



 Prevencia šikany na školách /projektu sa zúčastnilo 227 detí / 

 Projekt SÚD /zapojených bolo 20 ľudí / 

 Medzinárodné projekty /3 projekty v roku 2015/ 
Potom predstavila kurzy a kluby, kde majú občania možnosť naučiť sa niečo nové. Napr. Klub 
patchworku, angličtiny, dobrovoľníkov, jednoty dôchodcov a iné. 

Kultúrne stredisko Juh organizuje už 12 rokov tábory pre menšie deti, nízkopríjmové rodiny, 
ktoré si nemôžu dovoliť pobytové tábory. V minulom roku sa konali 1 jarný a 3 letné tábory, ktorých 
sa spoločne zúčastnilo 128 detí.   

Nezabudla pripomenúť, že sa taktiež robia už 8 rokov workshopy tématicky zamerané, 
ktorých sa minulý rok zúčastnilo 135 detí. 

 
Pani Šuriková predstavila Dobrovoľníctvo v ich organizácii, ktoré sa delí na lokálne 

a medzinárodné je to súčasťou takej organizácie ktorá niečo robí či je to občianske združenie 
alebo nezisková organizácia. Od roku 2009 sú ich dobrovoľnícke programy formálne 
rozpoznateľné. Fungujú s akreditovanými certifikovanými koordinátormi, ktorí pracujú hlavne 
s mladými ľuďmi. V rámci medzinárodného dobrovoľníctva sme 15 ľudí vyslali mimo SR a 7 ľudí 
sme hostili u nás. Sú rozpoznateľní aj na celoslovenskej úrovni, pretože ich dvaja dobrovoľníci boli 
ocenení v akcii „Srdce na dlani“.  

 
Pani Rajnincová ako posledné predstavila nízkoprah, znamená to ľahkú dostupnosť bez 

akýchkoľvek prekážok či už finančných, sociálnych a iných. Rozdeľuje sa na nasledovné: 

 Služba alebo priestor bez poplatku 

 Služba komunite 

 Prevencia kriminality – pilotný projekt v spolupráci s MVSR 
V tomto nízkoprahovom mini-centre je zakúpený futbalový, pinpongový stôl, kde si kedykoľvek deti 
a mládež v rámci otvorenosti centra môžu vypožičať loptičky, sieťky, pálky a zahrať sa. Poskytujú 
svoje priestory rôznym tanečným klubom, školám, k dispozícii je aj keramický ateliér. Organizujú aj 
nízkoprahový tábor na Inoveckej chate, pre deti zo sociálne slabších rodín, kde jeden deň pripravia 
kompletne aktivity, zabezpečia materiál a lektorov.  
 

Pani Rajnincová dala slovo pánovi Šurikovi, ktorý prezentáciu uzatvoril tým, že ak sa všetky 
tieto aktivity zrátajú, dostaneme číslo 44 374 evidovaných ľudí, ktorých sa práca KS dotkla a boli 
súčasťou aktivít konaných v kultúrnom stredisku za rok 2015. Zároveň poďakoval za pozornosť.  

 
Predseda Žák poďakoval za prezentáciu a spýtal sa či má niekto ďalšie otázky.    
 
Poslanec Vojtek položil otázku v akom čase a kto využíva ihrisko za kultúrnym 

strediskom.  
 

Pani Rajnincová odpovedala, že ihrisko by mala využívať široká verejnosť, keďže sa tu 
v minulosti našli injekčné striekačky, prespávali tu bezdomovci, dochádzalo k poškodzovaniu 
majetku Mesta Trenčín bolo prikázané ihrisko zamykať. 

 
Viceprimátor Forgáč pripomenul, že ihrisko sa má zamykať len na noc v nočných hodinách. 
 
Pani Rajnincová súhlasila s týmto tvrdením, keďže oni nemajú vždy prevádzku 

v dopoľudňajších hodinách a informovala, že Mesto Trenčín nemá pracovníka na zamykanie 
a odomykanie ihriska. Keďže chcela túto situáciu vyriešiť iniciovala stretnutie s MsP, kde sa 
dohodla s náčelníkom Južanskej MsP, ktorý dostal jeden kľúč. MsP mala v prípade otvárať 
a zatvárať toto ihrisko. 

 
Poslanec Vojtek položil otázku čo to znamená v prípade. 
 
Pani Rajnincová odpovedala, že MsP mala pri pochôdzkach otvárať a zatvárať toto ihrisko. 

Keď prišli pracovníci KS do práce a ihrisko nebolo otvorené, tak ho otvorili. 
 



Poslanec Hošták sa spýtal ako je v súčasnosti ihrisko otvorené a či je to v režime 
MsP. 
 

Pani Rajnincová odpovedala, že ako odišla MsP z Juhu, ihrisko je stále otvorené. Jeden 
kľúč má KS Juh, jeden kľúč má MsP a od minulého roku ho má aj RC Južanček. 
 

Poslanec Hošták sa spýtal aká bola odpoveď na požiadavku klubu seniorov 
o priestory. 
  

Pani Rajnincová odpovedala, že sa každý rok stretava s pani Búryovou, aby sa dohodli 
v akých dňoch a v akom čase im poskytnú priestory, majú ich v svojom pláne činností. Do 
evidencie návštevnosti iba zapisujú či dôchodcovia prišli alebo neprišli. V KS majú zarezervované 
a garantované priestory. Mesto Trenčín podporuje kluby dôchodcov na celom území Trenčína.   
       

Poslanec Hošták sa spýtal ako dôchodcovia platia za priestory. 
 

Pani Šuriková odpovedala, že čo sa týka klubu dôchodcov, tak dostali výnimku asi od 
primátora, že Mesto Trenčín bude priamo kultúrnemu stredisku posielať poplatok na čiastočnú 
úhradu prevádzkových nákladov KS Juh. Dôchodcovia sa stretávajú dva krát za mesiac. 
Do roka je to 24 krát, poplatok od Mesta je cca 300,-€ za rok 2015. 
 

Pani Rajnincová informovala, že klub dôchodcov požadoval väčší priestor. KS nemá s touto 
požiadavkou problém. Už v minulom roku predložila pani Búryovej návrhy, kedy je spoločenská 
sála voľná, ale nedostala odpoveď. V tomto roku sa pani Búryová sťažovala, že nemajú priestory, 
čo nie je pravda. Priestory majú na výber. Na začiatku februára jej písala všetky voľné termíny, 
kedy sa klub dôchodcov môže stretávať. 
 

Poslanec Hošták sa spýtal za aký poplatok sa môžu stretávať. 
 

Pani Rajnincová odpovedala, že teraz neplatia absolútne žiadny poplatok, ani nikdy žiadny 
poplatok neplatili. A ak chcú aj väčší priestor tak ten sa jednoducho vymení s tým menším 
priestorom. Jediný problém je, že pani Búryová požaduje priestor vtedy, kedy je už obsadený. 
Mala vypísané všetky voľné termíny, ale doteraz si nevybrala. Poplatok od Mesta Trenčín je len na 
klubovú činnosť dôchodcov a nie na väčšie oslavy ako MDŽ a podobne. 
 

Viceprimátor Forgáč pripomenul, že na minulom VMČ Juh vzniklo veľké pobúrenie a preto 
žiadal konfrontáciu, aby pani Búryová zopakovala to čo už hovorila na minulom VMČ.  

 
Pani Búryová odpovedala, že sa s pani Rajnincovou dohodla na dátume 6.5.2016 na veľkej 

miestnosti a že to bude za tie pomerné prevádzkové náklady a aj za poplatok. 
 
Pani Rajnincová namietala, že na tom sa nedohodli, klubu seniorov vymenili menšie 

priestory za väčšie priestory na klubovú činnosť, kde idú iba za prevádzkové náklady, ktoré majú 
platené od Mesta.  

Pani Búryová odpovedala, že ona to má presne zapísané ako sa dohodli, že ak budú 
používať kuchynku, stoly, stoličky, ako s tým majú nakladať. Použité obrusy dať vyprať. 

 
Pani Rajnincová odpovedala, že ak si chcú zapožičať ich obrusy, ktoré si zakúpili, žiadajú ich 

vrátiť vypraté. Ak dôchodcovia budú chcieť použiť ich zakúpené riady, tak za minimálny poplatok 
3,-€ im KS tieto riady zapožičia. 

  
Viceprimátor Forgáč zhrnul, že je to diametrálne odlišná informácia akú počuli predtým. 
 
Poslanec Hošták pripomenul, že aj priestory môžu mať k dispozícii, ale musia koordinovať 

podľa toho ako sú voľné.  
 



Pani Rajnincová skonštatovala, že ak si dôchodcovia chcú urobiť neklubovú akciu čiže 
väčšiu oslavu, ktorú im Mesto neprepláca, KS im vyšlo v ústrety a ponúklo dôchodcom miestnosť 
za 18,-€ na 3-4 hodiny, iba za ich prevádzkové náklady, čiže náklady na čistiace a hygienické 
potreby a upratovanie miestnosti.  

 
Poslanec Hošták upresnil a prečítal odpoveď akú mal predtým. „ Predseda VMČ Juh pán 

Žák, informoval poslancov, že pani Búryová z klubu dôchodcov dostala ponuku od pani 
Rajnincovej na veľkosťou vyhovujúci priestor na prízemí v objekte KS, každý piatok od 15 hod. do 
20 hodiny.  

 
Poslanec Hošták sa spýtal, kto má kľúče od detského ihriska. 
 
Pani Rajnincová odpovedala, že jeden kľúč má KS Juh, jeden kľúč má MsP a od minulého 

roku ho má aj RC Južanček. Ihrisko je otvorené nonstop, našli ho síce dva krát zatvorené, ale 
nevedia kto ho zamkol. Bol to len tichý dohovor medzi KS a MsP, aby toto ihrisko odomykali a 
zamykali. 
 

Medzičasom prišiel pán Sedláček z MsP, nevedel sa k tomu presne vyjadriť, preverí či ten 
kľúč majú. Poznamenal, že nie je oficiálnou povinnosťou MsP toto ihrisko zamykať a odomykať. 
 

Poslanec Hošták navrhol, aby sa v rámci MsP informácia, že sa toto ihrisko nezamyká 
dostala ku každému, kto ten kľúčik má.  

 
Pani Svečulová, ktorá býva priamo pri KS poznamenala, že toto detské ihrisko 

sleduje, v živote sa tam deti nehrali, lebo je tam tráva po kolená, neudržiava sa, je tam jeden 
pinpongový stôl, kde tiež nikdy nikoho nevidela. Je to úplne nevyužitý priestor. 

 
Pani Šuriková odpovedala, že tento priestor sa priebežne kosí asi 3 krát do roka 

dobrovoľníkmi z KS a aj pracovníkmi MHSL, keď kosia priestory okolo chodníkov a na plochách za 
plotom. Určite tam tráva po kolená nie je, keďže sa tam v lete konajú tábory o čom majú k 
dispozícii aj fotografie.  
 

Pani Rajnincová odpovedala, že KS si kosačku na kosenie zakúpilo, aby tieto plochy mohli 
kosiť, hoci tieto plochy nemajú v správe. Nemôžu kosiť každý mesiac, pretože nemajú dostatočné 
množstvo dobrovoľníkov. 

 
Viceprimátor Forgáč navrhol dať požiadavku, aby sa tento areál zaradil medzi školy a škôlky, 

aby ho Mesto kosilo. Ihrisko nie je ani v správe ani vo výpožičke a ak KS ihrisko kosí, tak sa im 
treba poďakovať. Žiada, aby sa MHSL vyzvalo o údržbu tohto ihriska.  
 

Poslanec Hošták potvrdil, že keď išiel s dcérou okolo ihriska pár krát bolo zatvorené. Ľudia 
sú zvyknutí, že je toto ihrisko zatvorené. Je rád, že sa tento režim zmenil, Mesto sa má o toto 
ihrisko starať ako aj o iné ihriská. Jednoznačne je to jedno z tých krajších ihrísk a preto, by malo 
byť v starostlivosti MHSL. 

 
Viceprimátor Forgáč povedal, že treba cez komunikačný útvar informovať verejnosť napr. 

cez INFO a spropagovať ako toto ihrisko funguje. 
 

Pani Búryová povedala, že sa chce ešte vrátiť k priestorom pre klub dôchodcov, chcú tam 
robiť ručné práce a nemajú dostatočné priestory na rozvíjanie tejto činnosti. Tým, že budú 
v miestnosti na prízemí sa ich problémy čiastočne vyriešia, ale nie úplne. Potrebovali by väčší 
odkladací priestor, teraz majú jednu skrinku, kde si odkladajú veci.   

 
Predseda Žák jej pripomenul, že sa na minulom VMČ dohodli na jednom termíne 6.5.2016 to 

je jeden krát za mesiac, spýtal sa pani Búryovej či nemá potrebu začať už teraz, pretože miestnosť 
majú k dispozícii každý piatok. 

 



Pani Búryová odpovedala, keďže nevedela, že budú mať k dispozícii väčšie priestory, 
naplánovala pre klub dôchodcov päť týždenných zájazdov, ktoré mala zaistené už vo februári. 
Podľa nej činnosť klubu sa neoplatí začínať na jeden mesiac, keďže cez leto tieto priestory 
nemajú.  

 
Predseda Žák sa spýtal, kde majú priestor na odkladanie vecí. 
 
Pani Búryová odpovedala, že na odkladanie vecí majú na chodbe pri vstupe do centra 

vyčlenenú jednu uzamykateľnú skrinku. Je to v blízkosti ich klubovej miestnosti. 
 
Viceprimátor Forgáč položil otázku pani Rajnincovej, ako by vedeli pomôcť dôchodcom, aby 

si nemuseli veci prenášať hore dole a mali k dispozícii väčší odkladací priestor.   
 
Pani Rajnincová ponúkla riešenie, jedná sa o mini sklad na prízemí - je to samostatná 

miestnosť, ktorú by vyprázdnili a v priestoroch veľkého pánskeho WC na prízemí by vybudovali 
uzamykateľný priestor, kde veci zo skladu premiestnia. Je to riešenie, ako by mohli mať 
dôchodcovia svoj vlastný uzamykateľný priestor. 

 
Predseda Žák navrhol, aby sa navzájom obe strany dohodli, že táto ponuka kultúrneho 

strediska je jasná a zároveň žiada, aby boli poslanci informovaní o výsledku. 

 
 

Bod číslo 6 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
Odpovede na predošlé požiadavky sú prílohou č. 1 zápisnice. 
 

 

Bod číslo 7 – Nové požiadavky poslancov a občanov 
 Poslanec Filo upozorňoval už 3-4 krát, že na detskom ihrisku pri Farskom kostole Svätej 
rodiny sú niektoré hracie prvky napr. priečky drevenné, zlomený rebrík, podsedák na hojdačke 
nebezpečné, žiada ich nahradenie novými prvkami.    

Poslanec Ronec mal podnet od občana, že by psíčkari mali dostať pokutu podľa VZN, lebo 
po oddychovej zóne Halalovka voľne behajú psy, navrhuje nech si MsP urobí aktivitu na týždeň na 
dva. 

Pán Sedláček z MsP, odpovedal, že sa tým budú zaoberať, postavia hliadky.  
Pani Búryová chodník za celým blokom Šafárikova 18 zo zámkovej dlažby je na 4 miestach 

poškodený, láme sa a zosúva, keď sa niekto sťahuje autá chodia už po tráve.  
Pán Peťovský dáva pripomienku, že v decembri žiadali na Kyjevskej 6 a 8 zrezanie suchého 

stromu a doteraz stojí. Suché kríky si orezal sám.  
Upozorňuje na zlú situáciu so smetnými nádobami, je tam neustále neporiadok. Nádoby sa 

mali premiestniť inde, navrhoval 2 miesta poslanci sa tam boli aj pozrieť, ale nič sa nespravilo. 
Občania z BD oproti Kyjevská 2 a 4 spísali petíciu proti. MsÚ skontaktuje spoločenstvo vlastníkov, 
aby mali súhlas a osloví vlastníka pozemku toho nového obchodu a zistí za akých podmienok by 
vedel ten pozemok odpredať. Žiada o polopodzemné riešenie kontajnerov.  

Viceprimátor Forgáč poznamenal, že polopodzemné kontajnery by museli byť vo svahu, je 
tam asi málo miesta. Treba napočítať náklady na riešenie týchto kontajnerov. 

Pani Štefániková upozorňuje, že už 4 roky rieši pred vchodom BD na Šmidkeho 9 
neporiadok a nadrozmerný odpad, ktorí tam dávajú aj občania z BD Šmidkeho 5,7,9,11, pretože sú 
tam spoločné smetné nádoby. Chce sa spýtať či by mohli byť zaradení do polopodzemných 
kontajnerov, alebo to riešiť iným spôsobom. Hlavne v zimných mesiacoch tam mávajú kuny. 

Poslanec Hošták navrhol pripraviť zásobník kontajnerových akcií. 
Viceprimátor Forgáč povedal, že na tento rok z balíka 100 000,-€, ktoré má VMČ Juh 

naplánované na investičné akcie bolo vyčlenené na kontajnerové státie M. Bela. Povedal, že keď 
sa podarí z týchto finančných prostriedkov ušetriť, navrhuje tieto prostriedky použiť na riešenie 
smetných nádob. Treba sa na tento problém pozrieť ako na celok.    

Zároveň sa pýta, či by Mesto mohlo opraviť schody pri BD na Šmidkeho 9, keďže sa v 
minulom roku opravili schody pri BD Šmidkeho 11. Chce byť písomne informovaná.  



Pán Mendel chce priebežnú informáciu ako pokračujú rokovania s majiteľom OC Južanka 
ohľadne využívania chodníka za OC Južanka ako zásobovacej cesty.  

Viceprimátor Forgáč poznamenal, že keď sa neozvú dá sa tam stĺpik.  
Pýta sa, či keď sa budú vytvárať návrhy, projekty pre investičné akcie na rok 2016 sa bude 

dať do nich nahliadnuť. Viceprimátor Forgáč tieto projekty na VMČ v máji donesie.   
Pani Búryová sa pýta, či budú osadené nejaké lavičky v parku. Predseda Žák povedal, že 

pán Buchel z MHSL má nachystaných 5 kusov lavičiek, už sa iba rozmiestnia na vybraté miesta.  
Pani Svečulová sa pýta, či je možné na M. Bela 22, 24, 26, 28 nad svahom umiestniť 

značku zákaz parkovania, aby sa tam neparkovalo. Tie isté autá neustále parkujú pred vstupmi do 
BD a komunikácia sa prepadá. Viceprimátor Forgáč povedal, že sa to už riešilo v minulom období, 
návrhy od poslancov boli dať tam stĺpik, ale voči tomu sa občania ohradili, bývajú tam aj zdravotne 
postihnutí občania a sanitka by sa k nim nedostala.  

Chce sa informovať v akom štádiu je investičná akcia „Kontajnerové státie M. Bela„ či je 
projekt k nahliadnutiu.  

Viceprimátor Forgáč povedal, že v máji prinesie na VMČ všetko čo bude k dispozícii. 
Požiada vedúceho UIS pána Lisáčka, aby predniesol harmonogram investičných akcií ako celok.  

Pán Piffl sa pýta v akom je štádiu investičná akcia "Chodník Východná ulica a spodné 
napojenie na ulicu Gen. Svobodu". Viceprimátor Forgáč odpovedal, že sa tam budú musieť 
pozemky vyvlastňovať, čo môže trvať aj niekoľko mesiacov, proces beží. Na budúce VMČ Juh sa 
môže zavolať pán Lisáček, ktorý objasní aká je aktuálna situácia.  

Navrhuje pri investičnej akcii na rok 2016 " Prepadajúca sa cesta M. Bela 22-26 ", aby sa 
urobila pred M. Bela 22 pri jestvujúcich schodoch plošina pre imobilných občanov. Tieto BD sú 
ohraničené z oboch strán svahom. Ak sa plošinu nepodarí zafinancovať z tejto akcie navrhuje jej 
nacenenie a pridanie do poradovníka investičných akcií.  

Pýta sa, ako dopadol v roku 2015 odchyt a kastrácia mačiek. V okolí M. Bela 18 sú 
premnožené mačky.  

Pani Rajnincová upozorňuje na problém zastavovania aut pred vstupom do kultúrneho 
strediska Juh. Pri požiari by sa požiarnici do budovy vôbec nedostali. Od minulého týždňa tu 
parkuje biela dodávka. Pán Sedláček z MsP si po skončení VMČ poznačil ŠPZ dodávky.  

Má otázku či sa mieni MsP vrátiť späť do kultúrneho strediska. Mesiac po ich presune do 
mesta ich naďalej občania hľadali , sťažovali sa, dvere sa im nezavreli. Pán Sedláček odpovedal, 
že sa uvažuje o vrátení MsP do KS, ako pracoviska dennej prevádzky nie nonstop. 
 Poslanec Žák dáva na zváženie  požiadavku občana z Liptovskej ulice na odstránenie 
altánku vo vnútrobloku Liptovská-Bazovského z dôvodu zdržiavania sa mladistvých v tomto 
priestore, kde pijú alkohol, užívajú omamné látky, robia neporiadok a hluk. Keď MsP vyženie 
takéto osoby od neďalekého obchodu, premiestnia sa do tohto altánku.Zároveň prosí o častejšie 
hliadky MsP v tomto priestore. 

 

Bod číslo 8 – Rôzne, diskusia a záver 
 

Na záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
 Zapísala Ing. Andrea Ondrušová 
 V Trenčíne 4.4.2016 
         Patrik Žák, B.S.B.A 
         predseda VMČ Juh 
 
 

  



Príloha č. 1 - Odpovede z VMČ 7.marca 2016 
 Pán Mendel po orezaní kríkov pred Šmidkeho 3 sa našiel betónový blok. Tento kus treba 
odpratať. 

MHSL - Jedná sa o niekoľko betónových blokov, ktoré budú v priebehu mesiaca apríl 
odstránené. 

Navrhuje, aby mesto nekosilo súkromný pozemok striech garáží na ul. Generála Svobodu 
oproti domom č. 3-13. 

MHSL,USaŽP - MHSL zabezpečí, aby daný pozemok mesto nekosilo. ÚSaŽP vyzve 
vlastníkov súkromných pozemkov na kosenie a údržbu svojich pozemkov. 

Upozorňuje na dlhodobo odstavené motorové vozidlo (TN-557CC, zelenej farby) s vyfučanou 
pneumatikou v odbočke k domu Šmidkeho 3. ŠPZ 

MsP - Na základe podnetu bola dňa 8.3.2016 na adresu Šmidkeho 3, vyslaná hliadka MsP, 
ktorá preverila parkovanie motorového vozidla EČ: TN557CC. Následne sa hliadka skontaktovala 
s vlastníkom uvedeného vozidla, ktorý prisľúbil, že vozidlo spojazdní a v čo najkratšej dobe 
preparkuje. Priestupok bol prerokovaný v zmysle zákona č. 372/1990Zb. V súčasnosti je už vozidlo 
odstránené.  

Opakuje požiadavku VMČ upraviť malý svah nad pohostinstvom Brooklyn. Zo svahu steká 
blato na chodník a nedá sa po ňom vôbec prejsť. Podobne už upravili svah za domom Jána 
Halašu 16, pri betónovom ihrisku. 

UD - 4. 4. 2016 bude vykonaná obhliadka, na základe ktorej budú navrhnuté opatrenia k 
odstráneniu daného stavu. Realizácia sa následne zaradí do zásobníka opráv. 
 Pán Sapáček žiada zvýšenie kontroly smetných nádob spoločnosťou Marius Pedersen. 
Žiada, aby upozornili vodičov, aby si viac všímali technický stav kontajnerov a nahlasovali ho 
správcovi, aby kontajnery priebežne vymieňal a opravoval. Ide najmä o nefunkčné a chýbajúce 
kolieska, pokazené mechanizmy otvárania a ich poistky, diery na dne nádob. Nádoby zostávajú aj 
po vysypaní nadmerne špinavé z vnútra. Ako často sa robí údržba kontajnerov? 
 USaŽP - Posádky vozidiel Marius Pedersen sa počas vývozu snažia evidovať aj technický 
stav a prípadné poškodenie smetných nádob. Bohužiaľ pri takom počte vývozov, ktoré 
dennodenne absolvujú, to nie je vždy možné. V prípade, ak zistí zástupca vlastníkov bytov alebo 
správca bytového domu poškodenie nádoby , ktorá patrí k danému bytovému domu, môže nahlásiť 
poškodenie nádoby na Mesto Trenčín - útvar stavebný a životného prostredia, a to buď mailom na 
adresu "zuzana.cachova@trencin.sk", alebo telefonicky na tel. č. 032/6504 418. Súčasne je 
potrebné upresniť adresu umiestnenia poškodenej nádoby. Mesto Trenčín následne nahlási 
požiadavku na nápravu vzniknutého stavu spoločnosti Marius Pedersen. Dezinfekcia, resp. 
čistenie nádob sa vykonáva jedenkrát ročne. Na základe tejto požiadavky z VMČ Juh upozornilo 
Mesto Trenčín spoločnosť Marius Pedersen na dôkladnejšiu kontrolu stavu smetných nádob počas 
vývozu.  

Opäť upozorňuje na umiestnenie kontajnerov na hornej časti ulice Šafárikova v rozpore s 
cestným zákonom a normami. 

UD - Na základe obhliadky na ul. Šafárikovej, je umiestnenie kontajnerov nad dopravnou 
značkou "STOP" nevhodné. Táto otázka je dlhodobým problémom. Sú dva varianty riešenia. Buď 
sa vybuduje na miestnej zeleni plocha pre umiestnenie kontajnerov na odpady plus kontajner na 
ošatenie, nižšie pod dopravnú značku "STOP", alebo sa jeden kontajner s komunálnymi odpadmi a 
kontajnerom na šatstvo umiestni na plochu nad vybudovanými garážami. Je tam betónová plocha 
na ich umiestnenie, kde je potom potrebné navrhnúť vodorovné dopravné značenie "žltá 
prerušovaná čiara". Posunuté na zaradenie do zásobníka investičných akcií. 

Viceprimátor Forgáč poznamenal, že to nie je úplne rozumné a vhodné, kedysi to bola slepá 
ulica, teraz sa všetci otáčajú ako je ten nový prechod, kde chceme dať stĺpiky, aby sa to nedialo, 
alebo do zelene. Nemyslí si, že je vhodné toto miesto zapratať kontajnermi aj keď to vyplýva zo 
zákona. Čaká nás nová parkovacia politika alebo nová statická doprava, v rámci toho to treba 
vyriešiť tak, aby kontajnery vo všeobecnosti nestáli na miestnych komunikáciách, ale aby boli 
mimo cesty. Buď to bude riešené polopodzemnými kontajnermi čo je najvhodnejšie alebo sa 
dočasne niekde vydláždi plocha a tam sa premiestnia. Určite nie na otoč, ten je určený na otáčanie 
aut. 

Pani Búryová poznamenala, že tam kde mali byť postavené kontajnery sa postavili súkromné 
garáže, preto sú teraz kontajnery na ceste.    
 



Pýta sa na stav parkovacej politiky Mesta Trenčín. 
Viceprimátor Forgáč odpovedal, že sa pripravuje, návrhy sú spracované, poslanci o nich už 

rokovali, ale proces ešte nie je pri konci. Tieto podklady chce prerokovať aj na VMČ. 
Poslanec Hošták MsÚ, TPS, poslanci aktívne pracujú na príprave parkovacej politiky. 

Občania budú určite včasne informovaní. Bude treba správne namaľovať horizontálne dopravné 
značenie, rozhodnúť čo s dodávkami a podobne.  
 Pani Polákova upozorňuje na zvýšený výskyt bezdomovcov, ktorí sa snažia dostať do 
spoločných priestorov panelákov. Chce takto informovať ľudí, aby nevpúšťali nikoho koho 
nepoznajú do bytoviek. Viceprimátor Forgáč navrhuje, aby dala kancelária primátora na jeseň do 
INFA jednoduchý banner s výstrahou, aby boli ľudia viac obozretní. 
 KPRI - V októbrovom vydaní INFA (4.10.2016) bude toto upozornenie zverejnené. 

Poslanec Žák so zástupcom náčelníka MsP p. Sedláčkom odpovedali, že toto mesto len 
veľmi ťažko ovplyvní, je to na občanoch, komu otvoria. Mesto rieši príčiny, aby mali bezdomovci 
kde byť. Túto sezónu bol útulok pre bezdomovcov otvorený celý deň, nielen v noci. Klienti ale 
musia splniť jednu podmienku, byť bez alkoholu. 
 Pani Svečulová upozorňuje na vrak bordového automobilu medzi blokom domov M. Bela 14 
a 12. 

MsP - Z uvedeného podnetu nie je jednoznačné o aké motorové vozidlo sa jedná. Na 
základe preverenia MsP sa pravdepodobne jedná o Škodu Favorit, červenej farby EČ: TN642AN. 
Majiteľovi vozidla bola v roku 2015 udelená bloková pokuta za nerešpektovanie VZN č.8/2014 o 
dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách mesta Trenčín, v zmysle § 84, ods.1, 
Zákona č. 372/1990. Prípad bol ďalej odstúpený na Okresný úrad Trenčín.  

Viceprimátor Forgáč sa podujal, že túto informáciu preverí na Okresnom úrade. 
 
 Pán Piffl poznamenal, že zelený renault stojí na parkovisku vedľa Frešu , má neplatnú STK, 
čakal na ukončenie generálneho pardónu, auto tam stojí najmenej pól roka.  
 Pán Sedláček z MsP to rieši.  
 
 Poslanec Hošták sa spýtal, či je správca mestskej komunikácie oprávnený vozidlo odtiahnuť. 
Jedná sa hlavne o odtiahnutie auta pri čistení komunikácií.   
 
 Pán Sedláček odpovedal, že ak má vozidlo platnú STK, tak tam môže stáť aj celý rok. 
 
 Viceprimátor Forgáč povedal, že dôkazné bremeno je na správcovi komunikácie, aby svojou 
odbornou spôsobilosťou zistil či auto má, nemá majiteľa, kto je to, v akom je stave, je to zložitý 
proces. Umiestnenie značky čistenie komunikácií nestačí na odtiahnutie vozidla. Podľa cestného 
zákona je miestna komunikácia všeobecne užívateľná kýmkoľvek. 
 
 Pán Mendel povedal, že značky sa dávajú neskoro, tak deň dopredu pred čistením 
možno by bol tento problém s autami pri čistení komunikácií menší, keby to majitelia aut vedeli 
skôr. Parkovacie miesta, by nemali byť zablokované na celý deň. 
 
 Predseda Žák odpovedal, že v INFE informácia o čistení komunikácií býva mesiac dopredu. 
Bolo by dobré, aby sa tieto značky v teréne rozmiestňovali 1-2 dni dopredu.  
 
 Viceprimátor Forgáč oznámil, že Mesto má zakúpené vlastné čistiace auto, ktoré bude 
operatívne čistiť v priebehu roka chodníky aj krajnice mestských komunikácií.  

 
 Chce upozorniť na vozidlá do 3.5t, ktoré sú ale dlhé (dodávky) ktoré parkujú na ul. M. Bela a 
cez ktoré nie je dostatočný výhľad do križovatky, alebo zavadzajú svojou karosériou až do 
chodníka. Pán Sedláček z MsP odpovedal, že ak je vozidlo nevhodne zaparkované má volať 
mestskú, alebo štátnu políciu, ktorá má toto tiež v kompetencii. 
 MsP - Pokiaľ sa na danom mieste nenachádza dopravná značka, ktorá by zakazovala 
parkovanie vozidiel (na základe ich dĺžky a hmotnosti), vozidlo sa nedopúšťa priestupku. V prípade 
ak sa vodič takéhoto vozidla svojim parkovaním dopúšťa priestupku, ktorý vyplýva zo všeobecnej 
úpravy cestnej premávky a tým sa dopúšťa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky oznámte takúto skutočnosť na tel. čísle 159, respektíve 158. 



 
 Viceprimátor Forgáč dnes požiadal, pána prednostu, aby sa na parkovacích miestach, ktoré 
sú pred prechodom aj vo výhľadoch z križovatiek umiestnil zákaz parkovania väčších vozidiel.  


