
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
1.6.2015 – Kultúrne centrum na Juhu 

 

 
Hostia: 

Ing. Ivan Liptai – Náčelník MsP Trenčín 
Ing. Ján Kováčik – MsP Juh 
Bc. Eva Hudecová - Útvar majetku mesta 
občania podľa prezenčnej listiny 
 

Program VMČ Juh: 
1. Otvorenie 
2. Žiadosti o vyjadrenie  
1.  Roman Hudek s manželkou  
2.  MONOLIT Slovakia s.r.o. 
3. Odpovede na požiadavky poslancov a občanov minulého zasadnutia 
4. Nové požiadavky poslancov a občanov 
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. 

 

Bod číslo 1 – Otvorenie 

Poslanec Patrik Žák navrhol zaradiť do bodu č. 2 nový materiál na rokovanie vo veci 
prenájmu nebytových priestorov v priestoroch CO krytov na Juhu. 

 
Hlasovanie: 5 – Za, 0 – Proti, 0 – Zdržal sa 
 
Poslanec Hošták navrhol stiahnuť v bode č. 2 materiál MONOLIT Slovakia s.r.o. 
 
Hlasovanie: 5 – Za, 0 – Proti, 0 – Zdržal sa 
 
Predseda VMČ dal hlasovať o programe ako celku. 
 
Hlasovanie: 5 – Za, 0 – Proti, 0 – Zdržal sa 
 

Bod číslo 2 – Žiadosti o vyjadrenie 

Roman Hudek s manželkou 
Pani Hudecová z útvaru majetku mesta predstavila materiál. Poslanec Hošták by rád do 

budúcna videl systémový rámec predaja a prenájmov takýchto priľahlích pozemkov pri domoch. 
Viceprimátor Forgáč objasnil výhľadovú možnosť vzťahov mesto-občan, kde by na základe 



žiadosti mohli dostať SVB do správy okolitý priestor pri domoch a v rámci stanovených pravidiel 
si ho sami zveľaďovali. 

 
Hlasovanie: 5 – Za, 0 – Proti, 0 – Zdržal sa 
 
Prenájom nebytových priestorov - CO kryty JUH 
Predseda prečítal materiál dodaný MHSL m.r.o. ktorý je v prílohe zápisnice. Jedná sa o 

prenájom 3 parkovacích boxov v CO krytoch na Juhu. Na tieto miesta bola vyhlásená výzva. 
Mesto má v tomto momente voľných 18 boxov. Cena za prenájom je 30€/mesiac stanovené podľa 
VZN 12/2011. 

 
Hlasovanie: 5 – Za, 0 – Proti, 0 – Zdržal sa 
 
V prípade ak majú aj iný občania záujem o takéto státie môžu kontaktovať pani Marcelu 

Pappovú na marcela.pappova@trencin.sk 
 
 

Bod číslo 3 – Odpovede na požiadavky poslancov a občanov minulého 
zasadnutia 5/2015 
 
Poslanec  Žák – tlmočil požiadavku obyvateľov obytného domu Panoráma na Saratovskej 1 a 2, 
aby z bezpečnostných dôvodov pri vychádzaní z parkoviska tohto domu bolo oproti osadené 
dopravné zrkadlo.  

Odpoveď: Táto vec bude prerokovaná s dopravným inšpektorátom a vyjadríme sa po obdržaní 
stanoviska okresného dopravného inšpektorátu. ÚHA 

Poslanec  Gabriel  žiada označiť piktogramom „ Zákaz vodenia psov“ vybetónované ihrisko za 
KC Aktivity. 

Odpoveď: Piktogramy osadené 21.5.2015 MHSL  

Navrhol zverejniť do mesačníka INFO výzvu pre obyvateľov sídliska Juh ohľadom svojpomocnej 
údržby a opráv detských ihrísk na Juhu.  

Odpoveď: Zverejnené v novinách INFO dňa 29.5.2015 KPrim 

Ďalej navrhol vybudovať nové schody, ktoré by pokračovali vo svahu hneď tam, kde je priechod 
pre chodcov oproti Kebabizni na ul. gen. Svobodu  

Odpoveď: Momentálne v pláne investičných akcií na rok 2015 spomenuté schody nemáme. Ak 
by sme ušetrili na nejakej „Južanskej IA“ a odhlasujú to poslanci za JUH, tak vtedy by to pripadalo 
do úvahy. KPrim 

Poslanec Hošták – ohľadom opravy poškodených schodov od bytoviek k parkoviskám na konci 
Východnej ul. 36 – 40 žiada informáciu o tom akým spôsobom sa realizuje bežná údržba 
chodníkov a schodov na celom sídlisku. Osobitne žiada o informáciu o preventívnych opatreniach 
ktoré zabraňujú vzniku poškodení väčšieho rozsahu ktoré si vyžadujú opravy v rámci kapitálových 
výdavkov. 

Odpoveď: Bežná údržba chodníkov a schodov pozostáva najmä z odstraňovania nečistôt, 
čistenia od ostatkov zimnej údržby a odburiňovania. Práce realizujú VPP pracovníci, zmluvný 
partner spol. Marius Pedersen a MHSL. Preventívne opatrenia pozostávajú z lokálnych opráv 
povrchov, výmen obrubníkov, opráv a náterov zábradlí v rámci pridelených financií v rozpočte. 
ÚIS 

P. Podivinská – žiada vyčistiť parkovacie miesta na Západnej ul. nepárnu stranu a chce vedieť 



kedy bude opravený prístrešok na kontajnery na Západnej č.9 a kedy sa budú opravovať detské 
ihriská  

Odpoveď: Čistenie parkovacích miest zaradené do poradovníka prác VPP pracovníkov. 
Aktuálne čistia chodníky na celom území mesta Trenčín. ÚIS Oprava prístrešku bude zaradená 
do harmonogramu prác vykonávaných na údržbe mobiliáru, Detské ihriská na sídlisku Juh sa 
začali opravovať v mesiaci máj – od 18.5.2015 a v opravách sa bude pokračovať. MHSL 

p. Podivinský – chce vyriešiť bezpečný priechod cez mestskú komunikáciu k záhradkárskej 
osade na ul. Východná – na úrovni ihriska pri ZŠ vedie k záhradkárskej oblasti chodník, ktorý nie 
je napojený na priechod pre chodcov.  

Odpoveď: Realizácia priechodov pre chodcov si vyžaduje investičné akcie. Preto je aj 
vybudovanie priechodu pre chodcov na Východnej ulici potrebné zaradiť do plánu investičných 
akcií. ÚHA 

p. Sapáček – žiada označiť vodorovným značením“ Zákaz státia a parkovania“ na chodníku zo 
zámkovej dlažby na Liptovskej ul. – kolmo na napojenie k ceste smerom k Domovu dôchodcov. 

Odpoveď: Útvar hlavného architekta navrhne osadenie dopravného stĺpiku na ul. Liptovská 
z dôvodu zabránenia státiu vozidiel na chodníku. Daný návrh bude postúpený na vyjadrenie na 
Okresný dopravný inšpektorát ORPZ SR v Trenčíne. Po súhlasnom stanovisku Okresného 
dopravného inšpektorátu ORPZ SR v Trenčíne, Mesto Trenčín vydá Určenie trvalého dopravného 
značenia a Správca miestnych komunikácií dá dané dopravné zariadenie osadiť. ÚSŽP 

Všetky parkovacie miesta na Liptovskej ul. označiť ako parkoviská pre osobné autá osobitnou 
dopravnou značkou. 

Odpoveď: Vaš podnet prerokujeme s dopravným inšpektorátom a v prípade súhlasného 
stanoviska bude dopravné značenie zrealizované. ÚHA 

Na ul. Šafárikova a Vansovej smerom dolu na gen. Svobodu označiť naľavo žltou čiarou. 

Odpoveď: Vaš podnet prerokujeme s dopravným inšpektorátom a v prípade súhlasného 
stanoviska bude dopravné značenie zrealizované. ÚHA 

p. Januška – žiada vykosiť trávu popri kanáli z Juhu po TESCO, aby tadiaľ mohli prejsť bicyklisti.  

Odpoveď: Požiadavku je potrebné postúpiť na priame vybavenie Povodiu Váhu – správe tokov. 
MHSL Úrad Stavebný a Životného prostredia vyzve vlastníka pozemku k pokoseniu. 

p. Mendel – chce vedieť akým spôsobom sú používané finančné prostriedky získané prenájmom 
športového areálu na ZŠ Novomeského a či sa dá prehodnotiť výška nájmu vzhľadom na 
používanie vlastných finančných zdrojov na údržbu hokejbalového ihriska ( svojpomocne 
hokejbalový oddiel  kúpil nové siete spĺňajúce požiadavky profesionálnej ligy, vybudoval lavičky, 
natrel plot a mantinely) 

Odpoveď: Výšku nájmu upravuje VZN, kde je stanovená minimálna suma za prenájom, ktorú 
musí riaditeľ požadovať. Príjmy z prenájmu športového areálu sú príjmom školy a riaditeľ 
rozhodne na aký účel ich použije. Športoviská prioritne slúžia na športové aktivity občanov, 
v prípade, že ich využíva športový klub na súťažnú činnosť, škola nie je povinná vybaviť dané 
ihrisko tak, ako predpisujú požiadavky na danú súťaž, je to záležitosť klubu. ÚŠkolstva 

Pán Mendel ešte reagoval na svoju požiadavku z minulého zasadnutia VMČ a priniesol písomné 
stanovisko ŠVaPS, ktorá uviedla, že odchyt túlavých psov a mačiek je v zmysle Zákona 39/2007 
Z.z. povinnosťou obce. Žiada o vyjadrenie kto má povinnosť a či je naša karanténna stanica 
povinná prebrať aj mačku. 

Odpoveď: Mestská karanténna stanica nie je prispôsobená na umiestňovanie mačiek. 
Momentálne nie je možná koexistencia psov a mačiek v danom priestore. Najbližšie mesto, kde 
je možné mačky umiestňovať sú Piešťany. ÚIS 



P. Muráriková -   žiada vyriešiť stanovisko pre smetné nádoby na Halašu č. 16, nakoľko ich 
súkromný vlastník pozemku premiestnil nevyhovujúco na MK.  

Odpoveď: Dotknuté spoločenstvá vlastníkov bytov na ul. J. Halašu boli už niekoľkokrát oslovené, 
aby prišli s nejakým konkrétnym návrhom, kde by im vyhovovalo mať umiestnené smetné nádoby. 
Súčasne boli informované, že je možnosť osloviť útvar investícií Mesta Trenčín so žiadosťou o 
vybudovanie nového stanovišťa na mieste, ktoré im bude vyhovovať. Smetné nádoby nie sú 
umiestnené nevyhovujúco na komunikácii, sú na mestskom pozemku a miesto je upravené 
štrkom. ÚSŽP 

Ďalej žiada skontrolovať prepadávajúcu sa komunikáciu a navrhuje zrušiť v oblúku tejto 
komunikácie kúsok zelene jej rozšírením, a tým zabrániť nepovolenému parkovaniu na tejto 
zeleni.  

Odpoveď: Bude vykonaná tvaromiestna obhliadka pre posúdenie stavu miestnej komunikácie 
a realizácie opravy. ÚIS 

 

Diskusia o odpovediam: 

Poslanec Hošták reagoval na odpovede. Navrhuje schody smerujúce od prechodu od Kebabizne 
k Južanke zaradiť do zásobníka investičných akcii. Pripomína stav schodiska pred domom na 
Východnej 9. Pri malom schodisku bola zlomená betónová stojka, ktorú odstránili, treba ju 
nahradiť novou. ÚIS Na východnej 36-40 sú schody v zlom technickom stave. Žiada od MsÚ či 
treba dať do zásobníka investícii ich udržbu, alebo ich MsÚ opraví v rámci bežnej údržby. ÚIS 
Navrhuje aby podnet od pána Janušku - cyklotrasa medzi ulicou Na Zogorke a nákupnou zónou 
Tesco bol zaradený do cyklokomisie. ÚHA Odpoveď na dotaz pána Mendela ohľadom mačiek 
bola nekompletná. Chce presne vedieť, či má mesto zákonnú povinnosť odchytávať mačky. 
ÚPrávny 

 

Pán Mendel zo Šmidkého ul. poznamenal, že v predošlej zápisnici chýbal dotaz ohľadne 
chodníka za OC Južanka, ktorý je používaný na zásobovanie. Tento chodník je priamo vedľa 
ihriska a vznikajú tam nebezpečné situácie detí a vozidiel. Žiada MsÚ o definovanie, či je chodník 
po ktorom zásobujú zadné prevádzky Južanky chodník, účelová komunikácia, alebo cesta. MsP 
Trenčín má informáciu že je to chodník. V prípade, ak sa jedná o chodník, VMČ JUH žiada MsÚ, 
aby začal jednať s vedením OC Južanka o bezpečnom spôsobe zásobovania prevádzok. ÚSŽP 
Rovnako opäť upozorňuje na krivú lampu za Južankou, na okraji detského ihriska. ÚIS  

 

Bod číslo 4 – Nové požiadavky poslancov a občanov 
Poslanec Žák predložil požiadavky pani Drhovej zaslané emailom. Pani Drhová navrhuje 

posunúť časy odchodov liniek smer Juh zo zástavky Legionárska (Pri Allianz). Napr. linka 5 
odchádza 11min. linka 11 by mohla ísť 20min miesto stávajúcich 53min. Linka 17 ide 46min (ale 
mala by chodiť od 15:00 do 20:00) Linka 18 by zostala o 00min. Cieľom je aby chodili autobusy 
na Juh 1 rovnomerne počas celej hodiny. ÚHA 

Ďalej vyjadruje podporu Mestskému Divadlu vzhľadom na ich nedávnu žiadosť o dotáciu na 
činnosť. ÚKultúry 

Viac si všímať prečnievajúce konáre pri chodníkoch a strihať ich. ÚIS 
Rovnako nezabudnúť na deratizáciu. ÚIS 
 
Poslanec Vojtek chce informáciu ohľadne rekonštrukcie križovatky Novomeského-Halašu-

Šmidkeho. Práce boli pozastavené, na koľko a prečo? Viceprimátor Forgáč vysvetlil, že pri 
výkopových prácach objavili siete, ktoré je teraz nutné preložiť. prekládka si najskôr vyžaduje 
projektovú dokumentáciu a ďalšie finančné prostriedky. Tento proces bol spustený a intenzívne 



sa na tom pracuje. Poslanec Vojtek požaduje odhadovaný termín posunutého dokončenia KPrim 
- Investičné. 

Ďalej požiadal predstaviteľov MsP o väčšiu preventívnu kontrolu prevádzok v ktorých je 
predpoklad podávania alkoholických nápojov mládeži do 18 rokov. Prítomný náčelník MsP p. 
Liptai vysvetlil, že kontrolovanie požívania alkoholu mládežou do 18 rokov spadá do kompetencie 
štátnej polície, ale napriek tomu sa príslušníci MsP budú viac venovať aj tejto problematike. 
poznamenal, že v dohľadnej dobe budú častejšie občania vidieť príslušníkov MsP v uliciach 
Trenčína. 

 
Poslanec Gabriel pripomenul, že sme dostali emailom požiadavky ohľadom ihriska pri 

Slamennom Hsotinci. Priamo pri ihrisku je cesta ku garážam. Často sa stáva, že deti vybiehajú 
na cestu. navrhuje vybudovanie plota, ktorý by tomuto zamedzil. Poslanec Hošták navrhuje 
použitie živého plotu. Viceprimátor Forgáč navrhuje kombináciu oplotenia a živého plotu. Keď 
sadenice vyrastú, plot sa odstráni a použije na inom mieste MHSL 

Požaduje informáciu, koľko sa minulo z rozpočtovaných 60.000€ na opravu detských ihrísk. 
Či sa bude len natierať, alebo aj výmena poškodených prvkov. Ako sa preberá natreté ihrisko a 
jeho kvalita. MHSL 

 
 Poslanec Hošták tiež požaduje informáciu o vyčerpaní týchto peňazí na ihriská. Žiada, aby 
sa budúceho VMČ zúčastnil vedúci MHSL m.r.o. pán Buchel, MHSL 
 Žiada pokosenie a zrekultivovanie pozemku medzi Východnou 18-24 a Halalovkou 48-56. 
V minulosti sme dostali odpoveď, že sa to uskutoční, ale chce termín. MHSL 
 Termín dokončenia prvého kosenia na juhu mal byť 31.5.2015. Žiada informáciu kedy sa to 
v realite podarilo a kedy budú kosenia č. 2, 3 a 4. MHSL 
 Poukázal na jednu z plánovaných investičných akcii na Juhu na rok 2015 - konkrétne 
prechod na M. Bela-Halalovka. Žiada investičný útvar, aby predložil projektovú dokumentáciu 
pred začatím výberového konania na zhotoviteľa. Jedná sa o komplikovanú križovatku, ktorú 
treba posúdiť. KPrim 
 
 Viceprimátor Forgáč informoval občanov o súkromnom pozemku, ktorý nie je pokosený. 
Je to pozemok pri plote ZŠ Novomeského medzi školou a domami Novomeského 1-9. Zabezpečil 
vyzvanie vlastníka o pokosenie 
 
 Pani Kubičková zo Západnej 18 požiadala poslancov o pomoc s orezmi briez pred zadným 
vchodom do tohto domu. Brezy bránia prenikaniu slnečného svetla do bytov, kôly čomu sa už 
jedna rodina odsťahovala. V EU platí zákaz výsadby briez pre ich vysokú alergénnosť. Toto bol 
aj jeden z dôvodov odsťahovania sa obyvateľov domu. Ďalšia rodina sa rovnako plánuje 
odsťahovať! Pani Kubičková priniesla fotografie, ktoré budú odovzdane MsÚ spolu so zápisnicou.  
Jedna z briez sa nakláňa nad detské ihrisko. V minulosti o tomto oreze jednala s MsÚ, ale bol 
zamietnutý z dôvodov ochrany životného prostredia. Pani poukazuje na skutočnosť, že vo Viedni 
sa podobné orezy Briez dejú pravidelne a bezproblémovo pre ŽP. USŽP 
 
 Pán Mendel zo Šmidkého chce vedieť termín opravy schodov vedúcich od domu Šmidkého 
3 na Jána Halašu. V minulosti bolo sľúbené, že schody budú opravené do konca mája. ÚIS 
 Opäť upozorňuje na krivú lampu za Južankou, na okraji detského ihriska. ÚIS 
 Navrhuje umiestniť dopravné zrkadlo do križovatky ulíc Generála Svobodu 3-12 - Vansova. 
Pri výjazde z Gen. Svobodu nie je vidieť do kopca na Vansovú ulicu. ÚIS 
  
 
 Pán Fiala z Mateja Bela ocenil snahu poslancov zorganizovať spoločnú opravu detského 
ihriska medzi kostolom a domovom soc. služieb na Lavičkovej ulici. Navrhuje, aby sa viac 



komunikovalo s občanmi, ktorí majú chuť a snahu priložiť ruku a pomôcť samospráve aj nám 
všetkým. Navrhuje, aby MsÚ začal verejnú diskusiu na túto tému. Napr. časť ich SVB je ochotná 
natrieť zábradlie schodiska ktoré majú pri dome. Majú sa na koho obrátiť? Je im ochotný MsÚ 
zabezpečiť materiál? Výzva do INFA? MHSL + KPrim 
 
 Poslanec Žák, Hošták a Forgáč odpovedali, že výzva bola v tomto čísle novín INFO 
Trenčín. MsÚ sa dlhodobo snaží pomáhať takýmto iniciatívam. V prípade potreby môže 
kontaktovať pána Kusendu z MHSL (0902 911 051) a dohodnúť všetko potrebné (farby, 
materiál…) Poslanci chceli spolu s občanmi spraviť jedno ihrisko ako signál a symbolický darček 
k MDD. Musíme viacej motivovať občanov. 
 Pán Fiala ďalej upozornil na vznikajúce kolóny medzi novým mostom a obchodnou zónou 
Tesco. Navrhuje aby začali rokovania s VÚC a štátom ohľadne vybudovanie skoršieho zjazdu z 
hlavného ťahu na Tesco a BigBox. ÚHA 
 
 Pán Gálik sa dotazoval na budúcnosť chodníka spájajúceho zákrutu Šafárikova s ul. 
Partizánskou. Existuje projektová dokumentácia? Aký je plán? ÚHA 
 
 Poslanec Žák odpovedal, že táto investícia bola naplánovaná na rok 2014 ale 
zastupiteľstvo v roku 2013 uprednostnilo iné investičné zámery. V tomto roku sme poslanci za 
JUH spoločne vyčlenili peniaze na spracovanej finálnej projektovej dokumentácie a výhľadovo 
máme záujem o zrealizovanie tohto chodníka. Poslanec Hošták poznamenal, že náklady na 
chodník sú okolo 200 tisíc eur. Máme záujem o jeho rekonštrukciu, ale budeme si musieť stanoviť 
jasné priority. 
 
 Pán Ďurček upozorňuje na nebezpečnosť prechodu pre chodcov pri kruhovom objazde pod 
Juhom pri potravinách COOP. Pri jazde smerom z Juhu do mesta v pravom pruhu sa stáva, že 
ak je v ľavom pruhu súbežne auto, nie je vidieť na prechod pre chodcov. Vodič v ľavo pribrzďuje 
pretože buď vidí chodca, alebo brzdí pretože má v kruhovom objazde auto, ktorému dáva 
prednosť. Vodič v pravom pruhu nevie, či je tam chodec, alebo dáva vodič ľavého auta prednosť. 
Pán Ďurček žiada o vykonanie opatrení, aby sa predišlo podobným kolíziám. ÚHA 
 Navrhuje, aby mesto začalo rokovanie s majiteľom potravín na Kyjevskej ulici, aby 
sprístupnil parkovisko pri svoje prevádzke aj širokej verejnosti mimo ich otváracích hodín 
osadením dodatkového značenia pod značku “Parkovisko vyhradené pre zákazníkov prevádzky” 
o tabuľky “Od 8:00 do 18:00” (otváracie hodiny predajne). Považoval by to za ústretový krok 
majiteľa. ÚHA 

 
Na záver predseda Žák poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
Zapísal Patrik Žák 
V Trenčíne 2015.06.01 

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

 


