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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 

konaného dňa 3.7. 2017 v ZŠ Východná na Juhu 

 

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

Program VMČ Juh: 

1. Otvorenie 
2. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
3. Nové požiadavky poslancov a občanov 
4. Rôzne, diskusia a záver 

 
Zasadnutie otvoril MBA Peter Hošták, PhD., ktorý bol poverený predsedom 

VMČ JUH Bc. Eduardom Filom, ktorý sa zasadnutia nemohol zúčastniť, 
vedením zasadnutia. MBA Peter Hošták, PhD. na úvod privítal  všetkých 
prítomných a skonštatoval, že výbor je uznášaniaschopný. 
 
Hlasovanie o programe zasadnutia: 
 
 

ZA  – 4, Dominik Gabriel, MBA Peter Hošták, PhD., Mgr. Ján Vojtek,  
                            Patrik Žák, B.S.B.A. 

 PROTI - 0 
 ZDRŽAL SA - 0 
 
 
 Bod číslo 2 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
 

Poslanec Vojtek: žiada o uvedenie termínu dokončenia športového ihriska na 
ZŠ Východná. 

Odpoveď UIS: Termín ukončenia je do 28.9.2017, je predpoklad, že pri 
priaznivých okolnostiach bude ukončené aj skôr. 

Poslanec Vojtek: kedy bude zrealizovaná výmena okien v MŠ Šmidkeho? 
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Odpoveď ŠZMT: Dňa 23.6.2017 bude spustená elektronická aukcia na 
www.proebiz.com na výber zhotoviteľa, realizácia je plánovaná počas letných 
prázdnin. 

Poslanec Gabriel: žiada výstupy z obhliadky dvoch schodísk na ul. Gen. 
Svobodu, aký bol zvolený ďalší postup a termín realizácie - požiadavka č. 67 zo dňa 
3.4.2017  

Odpoveď UD: Schodiská (nielen tieto konkrétne) zatiaľ s pracovníkmi 
dodávateľskej firmy obhliadané neboli. V súčasnosti stále prebieha celomestská 
oprava výtlkov a začali sa riešiť plošné opravy v MČ Stred a Západ, po ktorých prídu 
na radu MČ Juh a Sever.  

Poslanec Gabriel: žiada vykonať obhliadku chodníka na ul. K.Šmidkeho pod 
Brooklynom po celej dĺžke. Prosí o výstup z obhliadky, opravu chodníka, príp. o 
zaradenie opravy do zoznamu investičných akcií. 

Odpoveď UD: Obhliadku urobíme v júli, resp. v auguste v závislosti od tempa 
už zadaných opráv. 

Poslanec Gabriel: žiada o výstup z obhliadky na ul. M.Bela. Aký bol zvolený 
ďalší postup, príp. bude sa to realizovať v rámci akcií park. politiky v tejto oblasti s 
vybudovaním ďalších priľahlých park. miest podľa projektu? - požiadavka č. 69 zo 
dňa 3.4.2017 

Odpoveď UD: Obhliadka bola uskutočnená, cesta je vo veľmi zlom stave, ak 
to financie na bežnú údržbu umožnia, dáme ju v tomto roku opraviť. 

Poslanec Gabriel: prosí o komplexné orezanie kríkov a stromov pred 
Kul.centrom na Juhu. Zeleň zasahuje na spevnenú plochu okolo, ktorá môže slúžiť 
ako park. miesta pre autá. 

Odpoveď UIS,MHSL: Na danej lokalite bude realizovaná  investičná akcia, 
ktorá rieši nové parkovacie miesta a v rámci ktorej bude aj  upravená zeleň. Termín 
realizácie  - október 2017 

P. Mendel: kedy budú konečne namaľované parkovacie  miesta pre invalidov 
na ul. Gen. Svobodu 3-13? 

Odpoveď UD: Keď ich umiestnenie schváli dopravný inšpektorát. 
P. Mendel: nie je spokojný s odpoveďou na požiadavku č. 100 zo dňa 

2.5.2017 - zoradenie akcií v zásobníku opráv. Stále sa nedozvedel, ako to funguje. 
Ktoré akcie majú prednosť, prečo nie sú poradovníky zverejnené a aktualizované na 
webe?  

Odpoveď UD: Presnejšiu odpoveď už poskytnúť nevieme. Zásobník by sme 
chceli zverejniť po spustení novej webovej stránky mesta, v súčasnej forme ho z 
technických dôvodov zverejniť možné nie je. Predpokladané spustenie novej webovej 
stránky mesta je koniec roka 2017. 

P. Mendel: odpoveď na otázku č. 104 zo dňa 2.5.2017 je nezmyselná. 
Nádoba na psie exkrementy nikdy nebola umiestnená na značke. A ako to teda je? 
Sú stĺpiky majetkom občana, ktorý si dané vyhradené miesto zaplatil, alebo sú 
majetkom mesta? 

Odpoveď UD: Niekedy sú stĺpiky majetkom občana, niekedy majetkom mesta, 
TSK, SSC, NDS a podobne... Nikto vlastníctvo stĺpikov neeviduje – keďže po 
ekonomickej stránke sa jedná o spotrebný materiál – v meste sú ich tisíce. 

P. Mendel: požaduje, aby sa k odpovediam uvádzalo meno pracovníka, ktorý 
danú odpoveď napísal. Mená občanov, ktorí pokladajú otázky sú zverejnené, prečo 
teda nie aj mená odpovedajúcich úradníkov? 

Odpoveď prednostu MsÚ Ing. Pagáča: Dôležitá je odpoveď a nie kto ju 
napísal, alebo povedal. Za odpovede je vždy zodpovedný vedúci daného útvaru, 



3 
 

ktorému bola požiadavka pridelená. Mená vedúcich sú zverejnené na webovej 
stránke mesta. 

P. Mendel: tabuľa "Zákaz vynášania odpadu" nebola na pozemku pod Juhom 
v deň konania VMČ ešte osadená - reakcia na odpoveď na požiadavku č. 101 zo dňa 
2.5.2017. 

Odpoveď MHSL: Tabuľa so zákazom bola osadená a odpad z predmetnej 
lokality bol vyvezený v mesiaci jún. Časť odpadu - igelitové vrecia ešte v máji. Tabuľa 
so zákazom bola bohužiaľ hneď prvý víkend po osadení odstránená neznámym 
páchateľom - našim spoluobčanom. V prílohe prikladáme 2 ks fotografií o 
zrealizovaní prác.  

Poslanci: žiadajú informáciu, či odpad na pozemku pod juhom bol už všetok 
odstránený. 

Odpoveď MHSL: Áno, všetok odpad na mestskom pozemku, ktorý bol 
predmetom požiadavky a ktorý bol predmetom obhliadky s p. Mendelom, bol 
odstránený. 

P. Majcher: sa pýta, prečo nie je odvezená tráva, ktorá bola pokosená 
krovinorezom? Tráva pokosená kosačkou je odstránená, ale kosená krovinorezom 
ostáva na sídliskách. 

Odpoveď MHSL: Tráva na svahoch pokosená krovinorezom sa nechá 
preschnúť a následne je vyhrabaná alebo vyfúkaná. 

P. Majcher: opätovne upozorňuje na prevalený kanál na ul. Halalovka 33 - 
opakovaná požiadavka č. 73 zo dňa 3.4.2017 

Odpoveď UD: Opravu kanálov zabezpečuje TVK a.s. Ich vyjadrenie je 
nasledovné: Úpravy poklopov sa riešia priebežne, podľa stavu a potreby. Postupne 
budeme na tom pracovať.  

P. Majcher: sa pýta, či by bolo možné na ul. Halalovka obmedziť rýchlosť na 
30 km/hod.? 

Odpoveď UD: Reorganizácia dopravy najmä v súvislosti s parkovaním je 
zatiaľ v príprave. O obmedzení rýchlosti sa na ulici Halalovka neuvažuje – 
nezaznamenali sme zvýšený počet žiadostí o takéto riešenie. Obmedzenie rýchlosti 
dopravný inšpektorát zväčša povoľuje len na uliciach, kde nie sú vybudované 
chodníky. 

P. Majcher: je možné vybudovať schody smerom od Južanky k novému 
priechodu pri križovatke na ul. Gen. Svobodu pri Kebabizni a nahradiť tak 
rozpadnuté, ktoré boli vybudované ku starému priechodu?  

Odpoveď UD: Vybudovanie schodiska zaradíme do zásobníka investičných 
akcií. 

P. Sapáček: na Šafárikovej 2 ostala 1 tyč po značke "vyhradeného 
parkoviska" a na Šafárikovej 6 tiež 1 tyč. Prosí o odstránenie. 

Odpoveď UD: Dáme odstrániť. 
P. Sapáček: na ul. Šafárikova 10 je upchatá kanalizačná vpusť a prepadá sa. 
Odpoveď UD: Ďakujeme za informáciu. Vpusť dáme vyčistiť a opraviť. 

Momentálne prebieha oprava vpustí v MČ Západ. 
P. Sapáček: žiada opraviť výtlky na  križovatke Liptovská a Šafárikova 2. 
Odpoveď UD: Ďakujeme za podnet. Oprava výtlkov po tuhej zime ešte stále 

prebieha – a to po celom meste. 
P. Sapáček: ako to, že Mesto nevie, kde sa nachádzajú stĺpiky od značiek 

"vyhradených parkovísk"? Keď vydáva povolenia, musí mať zoznam, kde dané 
miesta boli povolené a zakúpené. - požiadavka č. 107 zo dňa 2.5.2017 
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Odpoveď UD: Aj pracovníci údržby sú len ľudia, a na stĺpik pravdepodobne 
zabudli. Každú osadenú, vymenenú alebo opravenú značku nám značkárska firma 
posiela fotograficky mailom. Budeme od firmy požadovať fotografie pred a po 
odstránení dopravného značenia. 

P. Sapáček: navrhuje taktiež na ul. Šafárikova obmedzenie rýchlosti na 30 
km/hod. 

Odpoveď UD: Reorganizácia dopravy najmä v súvislosti s parkovaním je 
zatiaľ v príprave. O obmedzení rýchlosti na Šafárikovej ulici neuvažuje – 
nezaznamenali sme zvýšený počet žiadostí o takéto riešenie. Obmedzenie rýchlosti 
dopravný inšpektorát zväčša povoľuje len na uliciach, kde nie sú vybudované 
chodníky. 
 
 

Bod číslo 3 - 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 uliciach: Gen. Svobodu, Saratovská, Halalovka, 
Kyjevská, Bazovského. 
 

Poslanec Vojtek: žiada opakovane zverejniť v mesačníku INFO informáciu o 
parkovaní . Mnoho ľudí, najmä starších, nepozná dopravné značenie a ani nevie, že 
v platených zónach môžu parkovať iba na označených miestach. 

Poslanec Gabriel: na základe informácie od občana sa pýta, prečo je 
Bioodpad z rodinných domov v letných mesiacoch odvážaný iba raz za 2 týždne? 
Bolo by vhodné najmä v letných mesiacoch odvážať každý týždeň. 

Poslanec Hošták: pýta sa na údržbu chodníkov pozdĺž ul. Gen. Svobodu. 
Robila sa nejaká údržba týchto chodníkov? Ak áno, aká? Ak nie, bude sa robiť? 
Kedy? 

Poslanec Hošták: aká údržba chodníkov sa bude obiť v rámci celého Juhu? 
Poslanec Hošták: žiada urobiť obhliadku detského ihriska na Nám. sv. rodiny. 

Posúdiť stav jednotlivých preliezok, poškodené prvky opraviť, natrieť. 
Poslanec Hošták: chce vedieť, aký bude rozsah údržby detských ihrísk v 

rámci celého Juhu a termíny, kedy sa údržba ihrísk bude realizovať. 
Poslanec Hošták: žiada o informáciu ohľadom opravy výtlku na križovatke 

Liptovská a Šafárikova (požiadavka č.142 z 5.6.2017). Žiada o spätnú informáciu, 
keď bude daný výtlk opravený. 

Poslanec Hošták: na základe žiadosti od f. ERES, a.s., ktorá zastupuje 
občanov BD Halalovka 2402 (viď. príloha) žiada o opravu uvedených schodov. 

Poslanec Hošták: je možnosť umiestniť na moste  na ostrov el.tabuľu, ktorá 
bude informovať o obsadenosti parkoviska pri letnej plavárni? Aby v prípade, že 
parkovisko bude obsadené, návštevníci nešli až k plavárni a neparkovali tam na 
okolitej zeleni. 

Poslanec Žák: žiada namaľovať žltú čiaru v rádiuse ľavotočivej zákruty okolo 
kotolne na ul. T. Vansovej 

Poslanec Žák: žiada opraviť výtlk v zákrute J. Halašu 5. 
Poslanec Žák: žiada opraviť taktiež výtlk na ul. T. Vansovej, v odbočke na 

parkovisko Južanky. 
Poslanec Žák: žiada dosypať piesok do pieskovísk vo vnútrobloku 

Liptovská/Bazovského/Šafárikova. 

http://www.trencin.sk/98503
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Poslanec Žák: prosí o osadenie dopravného zrkadla smerom do kopca na 
križovatke Liptovská, k novým Monolit panelákom. 

Poslanec Žák: žiada o odstránenie betónových blokov z parku pod Juhom, 
tesne nad plotom Lidlu. 

Poslanec Žák: žiada natrieť lavičky v parku pod Juhom. 
P. Piffl: žiada o doasfaltovanie chodníka pozdĺž celého parkoviska pri 

cintoríne na ul. Saratovská. V dolnej časti chodník pokračuje do trávnatej časti, čo 
počas dažďa ľuďom komplikuje prechod do Domu smútku. 

P. Piffl: požiadavka č. 120 z 2.5.2017 - žiada, keď teda nebude oplotenie 
opravené, aby bolo úplne odstránené, nakoľko je veľmi zničené a pre deti hrajúce sa 
tam aj nebezpečné. Taktiež žiada odstrániť nefunkčnú lavičku na tomto ihrisku. 

P. Piffl: pýta sa, ako a či bude riešený cyklochodník na ul. Gen . Svobodu. Je 
možné v dolnej časti Gen. Svobodu, od križovatky so Saratovskou smerom dole 
využiť pás zelene na vybudovanie cyklotrasy ? 

P. Piffl: nechystá sa aspoň lokálna oprava cesty na ul. Gen. Svobodu? Cesta 
je nebezpečná pre cyklistov. 

P. Piffl: žiada posúdiť stav starého topoľa, ktorý sa nachádza v blízkosti parku 
na Juhu, po pravej strane, pod bývalými potravinami. Strom je starý, nebezpečný, 
treba ho aspoň orezať. 

P. Majcher: žiada orezať dreviny  v jednosmerke z Východnej na Halalovku 
(Halalovka č.41). 
 

 
Bod číslo 4 – Rôzne , diskusia a záver 
 
V rámci diskusie 2. zástupca primátora P. Žák, B.S.B.A. informoval prítomných 

o pokračujúcom súdnom spore Mesta, ktorý sa týka kotolne na Liptovskej ul.  
Ďalej tlmočil požiadavku obyvateľov z Liptovskej ulice, ktorí žiadali odstrániť 

altánok na ich ulici, kde sa schádza mládež správajúca sa nevhodným spôsobom. 
Poslanec MBA Peter Hošták, PhD. nesúhlasil s návrhom odstrániť altánok, nakoľko 
by sa mohla spustiť lavína žiadostí od občanov, ktorí by taktiež mohli žiadať odstrániť 
altánky, prístrešky, lavičky. Treba hľadať alternatívne riešenie. Navrhol stretnutie 
s obyvateľmi priamo na mieste. 2.zástupca primátora P. Žák, B.S.B.A. bude iniciovať 
stretnutie a mailom oznámi poslancom termín jeho konania. 

P. Žák, B.S.B.A. ďalej informoval o odovzdaní staveniska spol. Lidl, v.o.s. na 
výstavbu detského ihriska, ktoré by malo byť otvorené 5.8.2017 a o príprave 
workoutového ihriska na Juhu, ku ktorému prepošle podklady ostatným poslancom 
mailom. 

Diskusia pokračovala pripomienkou p. doc. Ing. Habánika, PhD. k postupu 
útvarov MsÚ v prípade posudzovania žiadosti o výpožičke pozemku od mesta 
obyvateľom ul. Liptovská. Poukázal na medzeru pri prerokovávaní žiadosti. 
Konkrétne kritizoval to, že útvary si neoverili, či pán, ktorý žiadosť predkladal, má 
splnomocnenie zastupovať obyvateľov v danej veci.  

Pán Majcher sa pýtal na spustenie parkovacej politiky na Juhu. MBA P. 
Hošták, PhD. na túto otázku odpovedal, že parkovacia politika sa spustí, až bude 
všetko pripravené.  P. Žák, B.S.B.A. podotkol, že na Juhu je rázovitý terén, 250 park. 
miest na Juhu II sa začne čoskoro realizovať. Po vybudovaní a vyznačení 
parkovacích miest  bude park. politika spustená aj na Juhu. Predpokladaný termín 
spustenia – leto 2018.  
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Na záver prikladáme link požadovaného videa o urbanizme:  https://youtu.be/-

9jZZ9AixlE aj s QR kódom. 

 
 

Predsedajúci  poďakoval prítomným za účasť. 
 
 

Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 7. augusta 2017 o 17,30 hod. 
Miesto konania bude upresnené. 
 
Zapísala: Lenka Vojtasová 
V Trenčíne dňa 12. 7. 2017 
 
 
           MBA Peter Hošták, PhD. 

https://youtu.be/-9jZZ9AixlE
https://youtu.be/-9jZZ9AixlE

