
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
05.10.2015 v KC AKTIVITY  na Juhu 

 
 
 
Prítomní poslanci:  
Patrik Žák B. S. B. A., Mgr. Ján Forgáč,  MBA Peter Hošták, PhD.,  Dominik Gabriel, Bc. Eduard Filo   
 
Neprítomní poslanci:  
Mgr. Ján Vojtek  –  ospravedlnený, Lukáš Ronec - ospravedlnený 
 
Prítomná: 
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh  
 
Prítomní hostia: 
Mgr. Ivan Liptai - náčelník MsP, a občania podľa prezenčnej listiny 
 
Program VMČ Juh: 
 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálu  MHSL 
3. Odpovede na požiadavky z minulých zasadnutí 
4. Nové požiadavky poslancov a občanov 
5. Rôzne, diskusia  a záver 

 
Na úvod Patrik Žák – predseda VMČ Juh, privítal všetkých prítomných a hostí,   
oboznámil všetkých s programom zasadnutia a otvoril zasadnutie výboru.  
 
Poslanci jednomyseľne odhlasovali program rokovania. 

 
 
K bodu č.2 – prerokovanie materiálu MHSL: 
 
MHSL žiada VMČ Juh  o   stanovisko k prenájmu nebytových priestorov – garážového boxu 
v objekte CO krytov, nachádzajúcich sa na ul. Gen. Svobodu v Trenčíne pre: 

1. Peter  Mantuano, T. Vansovej 2, Trenčín, za cenu 30,00 €/1 mesiac. 
Na základe vyhláseného zámeru organizácie v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 258/2009 
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa prihlásil 1 záujemca. Vzhľadom na to, že na 
Gen. Svobodu sú 4 voľné garážové boxy, organizácia navrhuje umiestniť záujemcu na dobu 
neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s 
§ 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Výška navrhovanej ceny je v súlade s VZN 12/2011 
o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín.  
            VMČ Juh žiadosť o predaj odporučil hlasovaním „za“ všetkých 5  prítomných poslancov. 

 
 
K bodu č. 3  – odpovede na požiadavky z minulých zasadnutí: 
   
p. Búryová – urguje orez stromov okolo dopravnej značky pred hlavným vchodom do ZŠ 
Novomeského a pred domom Šafárikova 12. MHSL Odpoveď: Práce boli zrealizované. 
 
p. Sapáček – navrhuje pre vyriešenie neprehľadnej dopravnej situácie novej  križovatky M. Bela 
a gen. Svobodu na pravej strane pri vychádzaní z križovatky obmedziť parkovanie len pre osobné 
autá. ÚHA Odpoveď: Na zabezpečenie dostatočného rozhľadu v križovatke ul. M. Bela a 
Gen. Svobodu boli dopravným inšpektorátom odsúhlasené zrušenie 3 parkovacích 



miest. Zvislé dopravné značenie bolo presunuté, treba doplniť vodorovné dopravné 
značenie. Realizáciu zabezpečí útvar interných služieb. 

poslanec Hošták – predložil tieto podnety:                                                                               

Predstavuje kruhový objazd pod Juhom v súčasnom technickom stave bezpečnostné riziko pre 
občanov MČ Juh? Fakticky ide o jedinú komunikačnú tepnu a hlavnú únikovú cestu pri záplavách, 
požiari alebo ďalších nebezpečných situáciách kruhový objazd. ÚHA Odpoveď: Je pravdou, že 
v súčasnom stave je jedinou verejnou komunikáciou. V prípade krízovej situácie je 
možne využiť komunikáciu zo Saratovskej ulici smerom na Partizánsku. V projekte je 
plánové vybudovanie juhovýchodného obchvatu, ktorá by  odľahčila možné krízové 
situácie. Je možne využiť chodník smerom k cintorínu prípadne chodník z ul. 
Saratovskej na ul. Partizánsku.  

Odstrániť unimobunky, ktoré sú už asi desať rokov na konci Halalovky. Vraj sú plné smetí, spávajú 
v nich bezdomovci a podobne. MHSL Odpoveď: Odstránenie unimobuniek mesto nemôže 
vykonať, nakoľko sa tieto nenachádzajú na pozemku mesta. Mesto vyzve vlastníka 
pozemku o nápravu. 
 
Vyznačiť parkovanie na Ulici J. Halašu – pozdĺž komunikácie. Aj na tejto ulici je vraj tiež veľký 
problém s parkovaním. TPS  Odpoveď: Vodorovné dopravné značenie bude 
obnovené/vyznačené v priebehu budúceho roka prostredníctvom Trenčianskej 
parkovacej spoločnosti, na ktorú bude prenesená správa všetkých mestských 
parkovacích miest v Trenčíne. 

 Zo Šafárikovej ulice sa nedá prejsť na Novomeského. Ľudia sa pýtajú, či by prepojenie ulíc nebolo 
pre sídlisko výhodné. ÚHA  Odpoveď: S prepojením ulíc Šafárikova a Novomestského sa 
momentálne neuvažuje.  
 
Poskytnúť informácie o možnosti rozšírenia parkovacích kapacít v lokalite M. Bela. TPS Odpoveď: 
Informácie bude možné poskytnúť až po vypracovaní projektov riešiacich statickú 
dopravu v danej lokalite. Predpokladaný termín začiatkom r. 2016. 
 
Informácia o technickom stave ulice Gen. Svobodu – viacerí popisujú túto komunikáciu ako 
tankodrom.  ÚIS Odpoveď: Technický stav ulice Gen. Svobodu je v ostatných rokoch 
prakticky nemenný, na ceste sa nenachádzajú poškodenia vo forme klasických výtlkov, 
cesta je zjazdná a pomenovanie „tankodrom“ nie je na mieste. Neznamená to však, že 
cesta je bez poškodení - nachádzajú sa na nej pozdĺžne praskliny, ktoré je potrebné 
opraviť. Opravu bude riešiť MHSL prostredníctvom nového stroja na opravu výtlkov do 
konca roka. 

Informácia k téme Západná ulica a podnety pána Prekopa. Mgr. Forgáč vysvetlil  prítomným 
zložitosť celého projektu. Vo fáze predprípravy sa schádzali odborníci, zamestnanci úradu aj 
občania z ulice. Celej realizácii predchádzali rôzne monitoringy, merania, pretože príprava 
rekonštrukcie bola náročná. Rekonštrukcia dala najväčší dôraz na havarijnosť situácie.  

Materiál k cyklogenerelu  poslať poslancom  mailom. ÚHA- poslané 08.09.2015 

p. Mendel – žiada na chodník za OC Južanka osadenie dopravnej zábrany a vyznačenie, že sa 
jedná o chodník ÚHA Odpoveď: Útvar hlavného architekta navrhol doplniť dopravne 
značenie na chodník za OC Južanka, po odsúhlasení dopravným inšpektorátom bude 
dané dopravne značenie osadené.   

                 - dôrazne žiada prejednať premiestnenie parkovania pre svoju invalidnú matku, ktoré 
bolo presunuté na hlavnú komunikáciu a  v súčasnosti jej nevyhovuje. Žiada riešenie, ktoré by 
uprednostňovalo chorých a invalidných občanov. ÚHA Odpoveď: Daná požiadavka je 
v riešeniu.  



                  - urguje osadenie zábradlia na schodoch pred Šmidkeho č.3 MHSL Odpoveď: 
Osadenie zábradlia bude zrealizované 41. týždni. 
 
p. Sapáček – žiada odstrániť smetné nádoby v ceste na Šafárikovej č. 14  ÚSaŽP Odpoveď : 
Z odpadového hľadiska nemáme problém s presunom smetných nádob, ak žiadateľ 
 navrhne vhodné miesto. Po upresnení nového umiestnenia bude presun smetných 
nádob zabezpečený mestom Trenčín. 
 
 p. Piffl – urguje opravu schodiska pred M. Bela č. 18  ÚIS Odpoveď: Oprava je naďalej 
zaradená do poradovníka opráv. Vzhľadom k množstvu prioritnejších opráv miestnych 
komunikácií v Trenčíne a v závislosti na pridelených financiách nepredpokladáme, že 
bude schodisko opravené v r. 2015. 
 
 

K bodu č. 4 – nové požiadavky poslancov a občanov : 
 
 
Poslanec Filo – žiada zrezať obrubníky a spraviť parkovisko priechodným na Lavičkovej ul. pred 
vchodom č. 6 
 
Poslanec Gabriel – dal podnet ako riešiť zanedbaný pozemok pri 3 bytovkách pri ZŠ Východná: V 
Trnave majú VZN, ktoré umožňuje stanovenie pokuty do výšky 6600 EUR, keď zanedbaný pozemok 
susedí s mestským pozemkom, alebo musí byť priľahlý k verejnému priestranstvu. Pýta sa, či nám 
umožňuje legislativa stanoviť takúto pokutu, alebo zmeniť VZN. 

Poslanec Hošták Opätovne predložil požiadavku zrezať dva obrubníky v priestore chodník 

Východná, kde v rámci uskutočnenej investičnej akcie sú dva obrubníky zrezané a dva (protiľahlé 
obrubníky) zostali v pôvodnom stave. 

Detské ihrisko v lokalite M. Bela 27 – žiada odstrániť alebo iným vhodným spôsobom zabezpečiť 
kovovú tyč po kolotoči – je naolejovaná a pre deti nebezpečná. 

Detské ihrisko v priestore medzi Lavičkovou ulicou a kostolom Sv. Rodiny – žiada o informáciu kedy 
budú uskutočnené práce, ktorých realizácia sa mala vykonať v priebehu tohtoročnej sezóny. 
Konkrétne ide o opravu prístreškov na altánkoch, a opravu poškodených prvkov – lanová hojdačka 
(jednoduché lano s uzlom na ktorom sa dá hojdať) a doplnenie chýbajúceho "podsedáku" na 
prevažovačke. 

 Predložil podnet občanov zo Západnej ulice - na základe vysvetlenia ÚSŽP v odpovedi k 
“požiadavke pani Kubičkovej orezať brezy na Západnej ulici” vyplýva, že orezanie brezy nie je 
možné – do úvahy prichádza iba výrub predmetného stromu. Vychádzajúc z tohoto stanoviska 
žiadajú obyvatelia bytov ktoré sú tienené predmetnou brezou o jej výrub. 

Pán Peťovský z Kyjevskej č.8 žiada orezať javor a brezy, ktoré môžu poškodiť autá na 
parkovisku. 
Chce vyriešiť umiestnenie nádob na KO na Kyjevskej č. 2-4 
  
Poslanec Žák žiada vyčistiť chodník v parku od vyrastajúcej buriny. 
Opraviť rozpadnutý asfalt na chodníku Saratovská 2 a tiež chodník nad schodami Západná 2636 
smerom k MŠ Šmidkeho. 
Vyznačiť pozdlžne parkovacie plochy na Západnej ul. zozadu domu Saratovská 2. 
Umiestniť kôš pre psov nad domom Východna 6968/26, sú tam vychodené cesty venčiteľov psov 
smerom na polia. 
V polovici Východnej vzadu bol umiestnený kôš pre psov, nevôjdu sa do neho bežné smeti, treba 
umiestniť kôs na komunálny odpad. 
Podnet na ZSE, treba vyrezať zeleň pod vedením na Východnej ulici a na vrchu Lavičkovej pri 
domove dochodcov . 



 
Ing. Vaško prostredníctvom Mgr. Forgáča navrhuje pred Novomeského č.9 odstrániť 
nerešpektovanú DZ "Zákaz zastavenia" a priestor pred nádobami na odpad vyznačiť žltou čiarou. 
Chodník pred Novomeského 9 je nepriechodný a zastavaný autami - žiada riešiť túto situáciu. 
Premiestniť nerešpektovanú DZ " Zákaz vjazdu" z Novomeského 9 za bránu MŠ Dúha. 
Vyriešiť pohyb fajčiacich  študentov TUAD v pri bočnom vchode ZŠ Východná a na priľahlom 
detskom ihrisku. 
Vyrúbať  3 ks briez - 2 v smere k ZŠ a 1 v smere k MŠ pri bytovke Novomeského č.9. 
 
Pán Oravec žiada opraviť rozpadnutý nájazd pre vozíčkarov a 2 schodíky k tomu nájazdu pred 
Halalovkou č.17 a osadiť k schodom na Halalovke č. 19 zábradlie, nakoľko sú nebezpečné. 
Pýta sa, či by nebolo možné na veľkom  priestore Halalovka a Južná vybudovanie parkoviska. 
 
Pán Mendel žiada zjednosmernenie cesty pred bytovkou na gen. Svobodu č. 3-13 a tým 
zlegalizovať parkovanie pre autá. 
 
Poslanec Forgáč reagoval na námietky občanov z gen Svobodu ohľadom zrušenie parkovania na 
strechách garáží a informoval o príprave novej parkovacej politiky od budúceho roka s hlavným 
zreteľom na rezidentov. Celý projekt bude riešiť Prvá parkovacia spoločnosť. 
 
Poslanec Žák navrhuje vytvoriť nové parkovacie miesta pre invalidných občanov na kraji Vansovej 
ul. v odbočke na gen. Svobodu. 
 
Pán Kováčik -  žiada opraviť rosypaný chodník na M.Bela č.30. 
Pýta sa, prečo mesačník INFO prišiel občanom 3.10. a jesenné upratovanie na Juhu sa konalo 26.9. 
a nikto o tom nevedel. 
Navrhol dohodu k sprostredkovaniu stretnutia majiteľov garáží na gen.Svobodu a 3 invalidných 
občanov, ktorí tam mali vyhradené parkovacie miesta a tieto im boli presunuté na nevyhovujúce 
miesto. 
 
Pani Svečulová sa pýtala, či je v riešení prepadajúci sa svah a schodisko na M. Bela č. 18-32. 
 
Pán Piffl poukázal na zničenú cestu za Minimarketom na M. Bela. 
Opätovne žiada o osadenie 2 ks verejného osvetlenia za KC AKTIViTY. 
Žiada opraviť prepadlinu v chodníku v blízkosti autobusovej zastávky pred bývalou pekárňou 
Heglas. 
 
Pán Michna žiada zmeniť volebnú miestnosť pre obyvateľov Západnej do MŠ Šmidkeho alebo do 
KC Aktivity. 
Do križovatky Západná – Saratovská pri potravinách osadiť dopravnú značku “Zákaz zastavenia”. 
Riadne vyznačiť parkovisko na Západnej ul. aby sa tam neparkovalo bezhlavo. 
Dal návrh, aby sa z nevyužívaných vyasfaltovaných detských ihrísk urobili parkovacie plochy. 
 
Pán Orlický žiada riešiť rušenie nočného kľudu obyvateľov na Vansovej č.2 pekárňou IMDK a 
taktiež vyriešiť rušenie nočného kľudu po zatvorení prevádzky Vinéria v Južanke -  terasa s 
lavičkami nie je ohradená a neskoro v noci posedávajú na nich  hluční občania. 
 
Pán Oravec sa pýta, či je naplánovaná rekonštrukcia ihriska na Východnej ul. Dal podnet, aby sa 
vytypovala športová aktivita, ktorej má dané ihrisko slúžiť a tým smerom sa potom uberala 
rekonštrukcia. 
 
Pán Nitschneider sa poďakoval za rekonštrukciu na Západnej ul. a žiada vyčistiť priestor od 
náletových drevínod SLSP po Západnú č.8. 
 
 

 
 
 



K bodu č. 5 Rôzne a diskusia: 
 
Poslanec Žák  predniesol námietky, ktoré boli poslané pánom Prekopom formou mailu všetkým  
poslancom. Pán Prekop v maile vyslovil  výhrady k rekonštrukcii Západnej ulice .Predseda VMČ 
zdôraznil, že rekonštrukciou tejto ulice bolo treba prioritne riešiť havarijný stav ohrozujúci 
bezpečnosť obyvateľov. Viceprimátor Forgáč sa vyjadril, že odmieta pripravovať projekty na 
kompletnú revitalizáciu lokality, nakoľko nie je v silách mesta momentálne financovať realizáciu tak 
rozsiahleho projektu, a teda odmieta vytvárať tzv. ŠUFLÍKOVÉ  PROJEKTY, pretože takých sa našlo  
po minulých vedeniach mesta za milióny EUR. 
 
                                                                                          

 
 
Na záver Patrik Žák – predseda VMČ Juh  poďakoval prítomným za účasť a 
ukončil diskusiu a zasadnutie. 
 
 
Zapísala  Bc. Dana Kušnierová  
V Trenčíne 05.10.2015 
                
 
                                                                          
                                                           
 
                                                                                        Patrik Žák B. S. B. A. 
                                                                                          Predseda VMČ Juh 

 

 

 

 

 

   

 
 
                                                                                             
                             
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
                             



 


