
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
10.8.2015 – Klientske centrum MsÚ Trenčín 

Hostia: 
Mgr. Milan Sláviček – Zástupca náčelníka MsP Trenčín 
občania podľa prezenčnej listiny 

Program VMČ Juh: 
1. Otvorenie 
2. Detské Ihriská Na Juhu 
3. Investičné akcie na Juhu v roku 2015 
4. Cyklodoprava na Juhu 
5. Rôzne 
6. Záver 

Na úvod Patrik Žák B.S.B.A., predseda VMČ Juh, privítal všetkých prítomných a hostí, 
oboznámil ich s programom zasadnutia a otvoril zasadnutie výboru. 

Predseda informoval o požiadavke MsP - útvar majetku mesta o rozhodnutie o prenájme 
pozemkov pod automaty na sviečky na cintoríne na Juhu na dobu neurčitú. Tento bod zaradili 
poslanci ako bod č. 2. 

Viceprimátor Forgác informoval o nemožnosti zúčastniť sa vedúceho útvaru hlavného 
architekta - Martina Beďatša. Na základe tejto skutočnosti sa bod číslo 4 Cyklodoprava na Juhu 
odročuje na ďaľšie zasadnutie. 

Predseda VMČ dal hlasovať o týchto zmenách programu a o programe ako celku. 

Hlasovanie: 7 ZA, 0 PROTI, 0 ZDRŽAL SA, 0 NEHLASOVAL  

Bod číslo 2 – Prenájom pozemku 
 Jedná sa o prenájom na dobu neurčitú pozemku časť CKN parc.č. 2163/1 zast.pl. o celkovej výmere 
2 m2 (mestský cintorín), za účelom umiestnenia 2 ks automatov na kahance. 

Hlasovanie: 7 ZA, 0 PROTI, 0 ZDRŽAL SA, 0 NEHLASOVAL 

Bod číslo 3 – Detské Ihriská Na Juhu 
Vedúci Mestského hospodárstva a správy lesov (MHLS) pán Buchel podrobne vysvetlil 

poslancom a občanom aktuálny stav opravy detských ihrísk. Predložil podrobný materiál s rozpisom 
ihrísk na Juhu a čo sa na nich vykonalo. 

Poslanci navrhli ďaľšie ihrisko na opravu a to medzi domami na Kyjevskej Ulici a Mateja Bela. 
Jedná sa o dve pieskoviská, dva sety detských prvkov a oplotenú betónovú plochu s lavičkami. 
Poslanci uvažujú nad zrušením jedného z týchto ihrísk, pretože sú vzdialené od seba asi 20m. 
Poslanci požiadalai p. Buchela o preverenie dostupnosti ihriska v amfiteátri Kultúrneho Centra na 
Juhu. 

Po zmene rozpočtu z 10.8.2015 zostane v rozpočte pre celé mesto cca 30.000€ na opravu 
ihrísk na rok 2015. 

Prítomní poslanci:  
Mgr. Ján Forgáč 
Dominik Gabriel 
MBA Peter Hošták, PhD. 
Bc. Eduard Filo 
Patrik Žák, B.S.B.A 
Lukáš Ronec 
Mgr. Ján Vojtek

Neprítomní poslanci:  



DETSKÉ  IHRISKO ÚDRŽBA

Ul. Novomeského /od 
ZŠ/:

Zrealizované:
- náter herných prvkov,
- oprava hojdačiek – nové reťaze, doplnené nové 2 sedáky,
- lavičky – oprava - výmena starých poškodených dosiek za nové a nátery 
lavičiek,
- doplnený pieskok do pieskoviska

Ul. Západná: Zrealizované:
- vyrezanie výmladkov náletovej zelene okolo oplotenia ihriska vrátane vykonania 
herbicídneho náteru zabraňujúcemu ďalšiemu rastu,
- doplnený piesok do pieskoviska,
- náter herných prvkov
Zostáva dokončiť:
- opraviť a natrieť lavičky /7ks/,
- opraviť a natrieť prevažovačky

Ul. Liptovská 1: Zrealizované:
- náter herných prvkov,
- lavičky – opravené
Zostáva dokončiť:
- doplniť chýbajúce drevené časti na altánok a drevné stĺpiky na preliezačku

Ul. Bazovského: Zrealizované:
- náter herných prvkov,
Zostáva dokončiť:
- opraviť lavičky,
- vyrezať náletové dreviny,
- doplniť sedáky na prevažovačku

Ul. T.Vansovej /nad 
Južankou/:

Zrealizované:
- náter herných prvkov,
Zostáva dokončiť:
- opraviť lavičky /5ks/,
- opraviť, prípadne vymeniť sedáky na kolotoči
- opraviť, prípadne doplniť sedáky na prevažovačky
- doplniť nové hojdačky

Ul. J. Halašu: Zrealizované:
- náter herných prvkov,
- lavičky – oprava - výmena starých poškodených dosiek za nové,
- opravené reťaze na hojdačke
Zostáva dokončiť:
- opraviť herné prvky – hojdačky, prevažovačky,
- opraviť prípadne doplniť sedáky na kolotoči

Ul. Halalovka /Slamák/ Zrealizované:
- náter herných prvkov,
- lavičky – oprava - výmena starých poškodených dosiek za nové vrátane náterov 
konštrukcie /10 ks/,
- doplnené drevené komponenty na hernom prvku „Domček“ – doplnené drevené 
brvná,
- oplotenie ihriska v časti vnútroblok – od garáží,
- doplnený piesok do pieskoviska,
Zostáva dokončiť:
- vymeniť drevené brvná na šplhacom zariadení,
- doplniť nové brvno na prevažovačku

Ul. Halalovka 51 Zrealizované:
- osadené nová lavička,
- doplnený piesok do pieskoviska,
Zostáva dokončiť:
- navrhujeme osadiť ešte 1 ks lavičky a nové herné prvky



P. poslanec Gabriel spracoval prehľad vykonaných prác ktorý je k nahliadnutiu na adrese  
http://cl.ly/cGwo , týmto žiada MHSL o spracovanie harmonogramu opráv týchto detských 

ihrísk. MHSL 

Ul. gen. Svobodu Zrealizované:
- náter herného prvku,
Zostáva dokončiť:
- navrhujeme osadiť 3 ks nových herných prvkov,
- výmena piesku v pieskovisku

Ul. M.Bela 45 Zrealizované:
- náter herných prvkov,
- výmena brvna na prevažovačke – osadené nové,
Zostáva dokončiť:
- opraviť kolotoč – vymeniť ložisko,
- opraviť koníka na pružine

Ul. Lavičkova /
Chrámový areál/

Zrealizované:
- náterov herných prvkov vykonaný svojpomocne – iniciatíva poslancov VMČ Juh 
+ dokončené nátery MHSL
Zostáva dokončiť:
- vymeniť brvná na herných prvkoch,
- na 2 ks húpačiek doplniť reťaze a gumové sedáky,
- vymeniť drevené brvná na šplhacom zariadení
- opraviť strechy na altánkoch – 4 ks

http://cl.ly/cGwo


Bod číslo 4 – Investičné akcie na Juhu v roku 2015 

Viceprimátor mesta Trenčín pán Mgr. Ján Forgáč podrobne vysvetlil stav priebehu investičných 
akcii a doložil časový harmonogram investícii. 

Pri investícii s číslom 45 Východná chodník mal p. poslanec Hošták výhrady k jej terajšej 
realizácii. Chýba zrazenie obrubníka pri novej vybudovanej časti chodníka. 

Poslanci poznamenali, že pripravované Projektové Dokumentácie (PD) na budúce investičné 
akcie by radi videli už v ich prípravnej fáze, aby spĺňali ich požiadavky do budúcnosti, jedná sa 
najmä  ochodník Saratovská > Partizánska. 

Bod číslo 5 – Rôzne 
Nakoľko nebol v programe bod nové požiadavky občanov a poslancov v bode rôzne dali 

občania nové požiadavky na MsÚ. 

Pán Januška sa dopytoval na stav cyklo chodníka smerum ku Tescu od Villa parku pod Juhom. 
Podľa neho by mal viesť porpri koryte potoka/kanála takýto chodník. 

Viceprimátor Forgáč mu odpovedal, že oceňuje jeho záujem a jeho prítomnosť na cyklokomisii. 
Vysvetlil že pozemky v okolí tohto potoka niesú vo vlastníctve mesta a nevieme vlastníkov prinútiť, 
aby takýto chodník vybudovali na vlastnom pozemku. 

Pani Sedláčková z Liptovskej ulice upozornila na niekoľko chýbajúcich prechodov najmä pre 
deti v tejto lokalite. 

Prvý prechod by bolo vhodné umiestniť kolmo na hlavný vchod do škôlky na Šafárikovej ulici. 
ÚHA 

HARMONOGRAM(investičných(akcií(na(rok(2015
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Platba

MČ(Juh(?(ZŠ(Novomeského(?(blato,(rozšírenie(parkovania(a(vchod(do(školy 5+000 2015

MČ(Juh(?(ul.Šafárikova(?(Liptovská 3+000 2015

MČ(Juh(?(ul.Kyjevská(?(stanovištia(pre(smetné(nádoby 1+000 2015

MČ(Juh(?(ul.(Západná(?(PD(rekonštrukcia(MK 0 2015

MČ(Juh(?(ul.(Západná(?(rekonštrukcia(MK 77+538 2015

MČ(Juh(?(ul.(Východná(?(PD(chodník 2+000 2015

MČ(Juh(?(ul.(Šafárikova(?(PD(parkovanie 2+000 2015

MČ(Juh(?(ul.(Novomeského((?(rekonštrukcia 6+000 2015

MČ(Juh(?(Halalovka(?(chodník 1+000 2015

MČ(Juh(?(Saratovská((?(PD(chodník 3+500 2015

MČ(Juh(?(Saratovská((?(PD(parkovanie 3+500 2015

MČ(Juh(?(Východná(?(chodník 2+500 2015

MČ(Juh(?(M.Bela(?(Halalovka(?(priechod(pre(chodcov 2+500 2015

MČ(Stred(?(Pod(Komárky(?(rekonštrukcia 75+500 2015

MČ(Stred(?(PD(Pod(Komárky(?(rekonštrukcia 4+500 2015

Dom(smútku(Juh(?(rekonštrukcia(a(zateplenie(strechy 45000 2015

→ IA+hotová
→ IA+začala+a+prebieha
→ IA+sa+ešte+len+začne
→ IA+bola+schválená+na+MsZ+13.5.2015
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Druhý prechod pri potraviny CBA na Liptovskej ulici. Od nových domov vedie prechod k CBA 
ale od CBA kolmo do kopca v smere ulice Liptovskej prechod chýba. ÚHA 

Pani navrhuje zvýšiť bezpečnosť celej ulice Halalovka. Najmä pre deti, ktoré od otoču 
autobusov na Gen. Svobodu chodia smerom dole po schodoch na ihrisko pri Slamennom hostinci. 
Konkrétne by sa jednalo o prechod v oblasti domu Halalovka 11. ÚHA 

Pani Búryová upozorňuje na zarastenú značku prechod pre chodcov pred hlavným vchodom 
do ZŠ Novomeského. 

Žiada MsÚ o odstránenie tyče pre značku na ktorej nieje značka pred domom Šafárikova 12. 
Odbočka na ulici Šafárikova vedúca ku škole a športovému areálu je podľa nej slepá a mala by 

byť označená značkou slepej ulice. ÚStavŽiv + ÚIS + ÚHA 

Pán Piffl upozorňuje na Mateja Bela 20 chýba na streche garáží oplotenie. Žiada MsÚ o 
vyzvanie majiteľov garáží, aby ho doplnili. ÚStavŽiv 

Pred mateja Bela 18 treba opravit schodisko, podľa neho sa nejedná o veľkú opravu, mala by 
sa dať z bežnej údržby. ÚIS 

Nakoľko je ulica Východná veľmi široká komunikácia pre 2 jazdné pruhy, navrhuje, aby po 
každej strane bola zúžená a v rámci bezpečnosti boli vytvorené cyklochodníky. ÚHA 

Pán sa dopočul o pláne sterilizovať mačky na území mesta Trenčín. Žiada MsÚ, aby spravili 
obhliadku na ul. Mateja Bela 18 a sterilizovali mačky v tejto lokalite. ÚIS 

Pán upozorňuje na novú stromovú výsadbu v lokalite Mateja Bela - Halalovka, tieto stromy sú 
vyschnuté. ÚStavŽiv 

Na záver predseda Žák poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

Zapísal Patrik Žák 
V Trenčíne 2015.08.10. 

                
                                                            Patrik Žák, B.S.B.A – predseda VMČ Juh 


