
 

 

Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
6.7.2015 – Kultúrne cemtrum na Juhu 

 

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

Neprítomní poslanci:  
Lukáš Ronec 
Mgr. Ján Vojtek 

 
Hostia: 

Mgr. Milan Sláviček – Zástupca náčelníka MsP Trenčín 
Ing. Ján Kováčik – MsP Juh 
občania podľa prezenčnej listiny 
 

Program VMČ Juh: 
1. Otvorenie 
2. Odpovede na požiadavky poslancov a občanov minulého zasadnutia 
3. Nové požiadavky poslancov a občanov 
4. Rôzne 
5. 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 2 – Odpovede na požiadavky poslancov a občanov minulého 
zasadnutia 5/2015 
 
Diskusia o odpovediam z 1.6.2015: 
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 
 Odpoveď: Betónová palisáda pri križovatke Východná / Halalovka bude začiatkom júla 
nahradená novým kusom. 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 
 Odpoveď: Na Východnej ulici má posledný vchod číslo 33, pravdepodobne je myslené 
schodisko pri vchode č.26.  Oprava schodov bola zaradená do Zásobníka prác na stavebnú opravu 
pozemných komunikácií pre rok 2015. Termín závisí od realizácie prioritnejších opráv a stavu 
financií pridelených pre stavebnú údržbu miestnych komunikácií. ÚIS 
Navrhuje aby podnet od pána Jánsku - 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 

Odpoveď: Táto problematika je riešená v § 22 ods.8 a 9 zákona č.39/2007 Z.z. o 
veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sú obce ( mestá)  povinné 
zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce (mesta), pričom odchyt túlavých zvierat a ich 
umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby. Čo 
sa rozumie spoločenským a túlavým zvieraťom upravuje  vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva 
SR č.123/2008 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na 
karanténne stanice a útulky pre zvieratá („ spoločenským zvieraťom jedinec domestikovaného 
druhu psa, mačky, fretky, králika a jedinec druhu zaradeného medzi hlodavce a okrasné ryby s 
výnimkou voľne žijúceho zvieraťa a zvieraťa chovaného alebo držaného na farmárske 
účely  chovaný najmä v domácnosti vlastníka alebo držiteľa na naplnenie jeho záľuby, poskytovanie 



 

 

spoločnosti alebo na ochranu domácnosti a majetku“, „túlavým zvieraťom zviera, ktoré sa bez 
kontroly a dozoru vlastníka alebo držiteľa pohybuje po priestranstvách voľne dostupných verejnosti 
a ktorého vlastník alebo držiteľ nie je známy v čase jeho pohybu po priestranstvách voľne 
dostupných verejnosti“ ). 
 Keďže túlavým zvieraťom, na ktoré sa vzťahuje povinnosť odchytu podľa zákona 
o veterinárnej starostlivosti je spoločenské zviera, vzťahuje sa citovaná povinnosť aj na mačky, 
nielen na psov. 
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. ÚHA 

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 
 Odpoveď: Zamestnanci ÚIS pri svojich obhliadkach všetky zistené nedostatky týkajúce sa 
zasahovania zelene do miestnych komunikácií a značenia operatívne nahlasujú k odstráneniu 
MHSL. 

 
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. 

Odpoveď: Predpokladaný proces kompletného ukončenia celej investičnej akcie je koniec 
septembra v prípade ak budeme robiť priechod pre chodcov z dlažby a koniec októbra ak by sa 
robil z betónu (vedieme o tom ešte konzultáciu). Momentálne sa procesne riešia prekládky 
inžinierskych sieti. KPrim 

 
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 Hostinci. 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 

Odpoveď: Na základe vykonanej obhliadky bude požiadavka zaradená do harmonogramu prác 
s predpokladaným termínom realizácie oplotenia do 31.7.2015. 

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 

Odpoveď: K 31.5.2015 bolo z rozpočtovaných prostriedkov vyčerpaných 7.158 €. Výdavky 
predstavovali najmä nákup náterových materiálov na detské ihriská VMČ Sever a Juh, nákup 
piesku, spojovací materiál – skrutky, matice, reťaze na hojdačky, nákup materiálu na zrealizovanú 
rekonštrukciu autobusového prístrešku v lokalite Tr. Belá, nákup antuky na DI Obchodná, výdavky 
na rozbúranie betónovej obruby na DI Šmidkeho, výdavky ďalej predstavujú mzdy a odvody 
zamestnancov, soc.fond, stravné a výdavky na palivá. 



 

 

Ďalšie výdavky, ktoré smerujú do predmetného programu: zakúpená nová výveska pre VMČ 
Sever, piesok, nákup náhradných komponentov na zariadenia DI za účelom výmeny poškodených 
častí, rámy na pieskoviská, nákup reziva na výrobu komponentov na DI a lavičky a pod. 

Na základe požiadaviek poslancov MsZ realizovať údržbu DI aj prostredníctvom výpomoci 
občanov, t.j. svojpomocne, bola táto forma uvedená do praxe v mestskej časti Sever a Juh. 
Organizátorom tejto aktivity boli poskytnuté prostriedky na čistenie kovových častí zariadení vrátane 
náterových látok, a tí si zároveň kontrolujú aj výkon a kvalitu prác. Výkon prác na údržbe DI 
a mobiliáru realizovaný zamestnancami MHSL, m.r.o., Trenčín kontroluje p. Kusenda. 

 
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 
 Odpoveď: Je vyššie uvedená. 
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 
 Odpoveď: Daná lokalita sa po iné roky kosila 2x ročne. Vzhľadom na to, že sa jedná 
o ruderálnu zeleň, v rovnakej frekvencii kosenia sa bude pokračovať aj v tomto roku. Rekultivácia 
pozemku nie je nateraz plánová, nakoľko MHSL nedisponujeme potrebnou technikou. 
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 
 Odpoveď: Prvé kosenie sa v uvedenej lokalite predĺžilo o 5 dní, vzhľadom na nepriaznivé 
počasie. Druhé kosenie sa začalo 15.6.2015 a termín výkonu tretieho a štvrtého kosenia sa bude 
odvíjať od vzrastu zelene a vhodnosti poveternostných podmienok. 
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 
 Odpoveď: Vec na VMČ Juh vysvetlí viceprimrimátor. S uvedenou IA je viacero problémov, 
ktoré vyvolali pozastavenie prípravy. 
 
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 
 Odpoveď: Problematiku rezu upravuje STN 837010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana 
stromovej vegetácie, kapitola 3 Ošetrovanie a udržiavanie stromov a taktiež vykonávacia vyhláška 
k zákonu ochrane prírody a krajiny č.158/2014 Z.z., kde je stanovené, že rez živých konárov 
listnatých drevín sa uprednostňuje v období plnej vegetácie, najmä v jeho prvej polovici (marec až 
jún). Rezať je možné len konáre s hrúbkou do 10 cm, nakoľko pri reze hrubších konárov dochádza 
k intenzívnemu vnikaniu patogénov do dreva a následne k rozkladu vnútorných pletív. Čím je rana 
menšia a strom vitálnejší, tým lepšie sa rana uzavrie. Nakoľko patogény rozkladajú pletivá rýchlejšie 
ako reznú plochu strom dokáže prekryť kalusom, vzniká následne otvorená dutina. Taktiež na 
základe odborných vedomostí je možné odstraňovať max. 20% listovej plochy. Upravovať výšku 
dreviny rezom terminálu (napr. skrátenie stromu na ½) sa klasifikuje ako nevratné poškodenie 
stromu. Neodborným zásahom potom dochádza k rozsiahlym defektom v korune (k zhoršeniu 
zdravotného stavu) a následne k zníženiu prevádzkovej bezpečnosti. Strom sa tak stáva po takejto 
neodbornej „úprave“ nakoniec pre obyvateľov oveľa nebezpečnejším. 

Na termín rezu má vplyv aj taxón, pri druhoch so silným jarným miazgotokom (breza, javor, 
hrab, orech,..) síce pri výtoku miazgy nedochádza k výrazným stratám zásobných látok, rez však 
v tomto období sprevádzajú rozsiahle lepkavé nánosy rozkladajúcej sa miazgy pod ranou, preto 
rezu „plačúcich“ drevín je potrebné sa v tomto období každopádne vyhnúť. 

Breza je nenáročná, pionierska, krátkoveká drevina, s jemnou textúrou a najredšou korunou 
(malé listy, tenké prevísajúce konáre) medzi listnatými stromami. Zároveň je to strom s mäkkým 



 

 

drevom, ktoré pri poranení rýchlo podlieha vplyvom patogénov. Celková stavba stromu a vlastnosti 
dreva sú preto v tomto prípade limitujúcim faktorom pre uskutočnenie akéhokoľvek rezu. 

Samozrejme ako pri všetkých činnostiach aj tu platí, že dreviny je možné rezať ale táto 
činnosť musí byť vykonávaná odborníkom=arboristom, ktorý má potrebné zručnosti a zároveň 
odborné vedomosti, týkajúce sa biológie stromov. 
 
O zákaze výsadby briez v EU nemáme žiadne vedomosti (bežne sa aj v súčasnosti napr. v Írsku 
vysádzajú stromoradia z briez) a taktiež o bezproblémovom a bežnom reze briez vo Viedni. 
V prípade, že existuje takáto právna úprava v krajinách EU budeme veľmi radi za jej 
sprostredkovanie. 
 
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 
 Odpoveď: Oprava schodov bola už zrealizovaná, dodatočne bude vykonané doplnenie 
zábradlia na týchto schodoch prostredníctvom MHSL. 
Opäť upozorňuje na krivú lampu za Južankou, na okraji detského ihriska. MHSL 
 Odpoveď: Táto lampa bola vyrovnaná MHSL. 
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. ÚHA 
 Odpoveď: Váš podnet preveríme a v prípade opodstatnenia navrhneme dopravné značenie 
a po schválení Okresným dopravným inšpektorátom ORPZ SR Trenčín, bude dopravné značenie 
doplnené. 
 
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 
 
Viceprimátor Forgáč na zasadnutí 6.7.2015 opäť doplnil informácie z predošlého zasadnutia. Nový 
most patrí štátu a cesta vedúca k Tescu patrí VÚC. Ani jeden objekt nieje náš majetok a nemáme 
ich ako prinútiť k takémuto činu. Parkovisko pred nákupným centrom BIGBOX je súkromné. 
 
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 
 Odpoveď: Váš podnet prekonzultujeme na Okresnom dopravnou inšpektoráte, v prípade 
opodstatnenia navrhneme dopravné značenie a po odsúhlasení bude dopravné značenie 
zrealizované.  



 

 

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 
 Odpoveď: Dopravné značenie na parkovisku predajne potravín, nie je v súlade so 
schválenou projektovou dokumentáciou a určením trvalého dopravného značenia. Vlastník 
parkoviska bude vyzvaný aby zabezpečil osadenie dopravného značenia v súlade so 
schválenou projektovou dokumentáciou. 
 
Diskusia o odpovediam z 6.7.2015: 
Poslanci Žák, Hošták a Forgáč prejavili nespokojnosť s odpoveďou na požiadavku pani Kubičkovej 
orezať brezy na Západnej ulici. V odpovedi nieje jasné, či vo vhodnom termíne pre orez stromov 
bude táto úprava vykonaná. ÚSŽP  
 
Poslanec Hošták žiada doplniť informáciu o schodisku na Východnej ulici. Jedná sa o 3 schodiská 

vyznačené na mape. Z odpovede je zrejmé, že pracovník nepochopil umiestnenie. ÚIS 
 

Bod číslo 4 – Nové požiadavky poslancov a občanov 
Poslanec Žák predložil požiadavky bytového spoločenstva Šmidkeho 2629/7 v zastúpení p. Ing. 
Záhorom o rekonštrukciu betónovo-asfaltového ihriska za zadným vchodom. Toto ihrisko slúži viac 
ako 15 panelovým domom v priamom okolí. KPrim 

P. Záhora rovnako žiada o opravenie dvoch schodísk pred vchodom do domu Šmidkeho 2627/11. 
ÚIS 
Pani Šprtlová z Bazovského ulice zaslala písomnú žiadosť o preverenie úrovne hluku 
chladiarenských zariadení umiestnených v objekte potravín na križovatke Gen. Svobodu - 
Liptovská. Od 19:00 do 7:00 podľa viacerých občanov v tejto lokalite ide o nadmerné hladiny hluku, 
ktoré ich obťažujú v nočných hodinách. ÚSŽP 
Viceprimátor Forgáč vysvetlil, že nieje v kompetencii mesta kontrolovať hluk a vynucovať 
dodržiavanie noriem. Spoločenstvo vlastníkov bytov musí podať podnet na Regionálny Úrad 



 

 

Verejného Zdravotníctva (Nemocničná 4, Trenčín, 032/650 95 11) a na základe kladného výsledku 
testovania hluku vie mesto poskytnúť súčinnosť. 
 
Poslanec Gabriel žiada MsÚ o oplotenie asfaltového ihriska pred kostolom z finančných 
prostriedkov, ktoré sú na to rozpočtované pre tento rok. MHSL 
Žiada o orezanie kríka na ulici Halalovka 21. ÚIS 
Za blokom domov Halalovka 1,3,5 je komunikácia ku reštauračnej prevádzke. Nakoľko na KO 
parkujú vozidlá a ďalšie ich predchádzajú, je na jednej stranne rozjazdená trávnatá plocha. Pán 
poslanec Gabriel navrhuje spevniť túto plochu a tým rozšíriť túto komunikáciu (štrk/dlažba/asfalt). 
Odstráni sa tým aj problém stekajúceho blata. ÚIS 
Ďalej žiada o terénne úpravy zamedzujúce stekaniu blata na chodník, ktorý je medzi krčmou 
Brooklyn na Novomeského ulici a škôlkou. Žiada o zaradenie do zoznamu investičných akcii, alebo 
o rekonštrukciu chodníka a jeho okolia tak, aby sa zamedzilo stekaniu blata. ÚIS 

 
 
Poslanec Hošták požaduje termín kedy bola dokosená celá mestská časť Juh po druhý krát. MHSL 
Viceprimátor Forgáč informoval, že kosenie bolo kompletne dokončené k pondelku 6.7.2015 a 
poprosil občanov, ak vedia o prípadných nepokosených miestach aby to nahlásili na MHSL (0902 
911 051) 
Chcel by vedieť či bude splnený termín 31.7.2015 dokončenia oplotenia ihriska vnútrobloku 
Halalovka od prístupovej KO garáží. MHSL 
Na septembrové zasadnutie oznámiť množstvo financií, ktoré budú nevyčerpané z rozpočtu na 
opravu detských ihrísk. MHSL 
 
Pán Ballúch z Vansovej ulice prosí o súčinnosť úradu s reguláciou hlučnosti pekárne IMDK v 
objekte Južanka. Hlučnosť zariadení podľa občana a jeho susedov je v nočných hodinách 
nadmerná. Viceprimátor Forgáč vysvetlil, že nieje v kompetencii mesta kontrolovať hluk 
a vynucovať dodržiavanie noriem. Spoločenstvo vlastníkov bytov musí podať podnet na Regionálny 
Úrad Verejného Zdravotníctva (Nemocničná 4, Trenčín, 032/650 95 11) a na základe kladného 
výsledku testovania hluku vie mesto poskytnúť súčinnosť. 
Pán ďalej upozorňuje na nebezpečné situácie ktoré vznikajú za Južankou. Autá jazdia po 
neoznačenej komunikácií ktorá slúži ako zásobovanie priamo vedľa obľúbeného detského ihriska. 
Pani Burýová informovala poslancov o jej snahe získať peniaze z grantu SPP na výstavbu 
multifunkčného ihriska pre posilňovanie a cvičenie najmä seniorov, ale aj iných vekových kategórii. 
Pani prosí o podporu mesta s vybavením povolení v prípade úspešnosti projektu. Pýta sa, či by jej 
bolo mesto pomôcť s úpravou terénu, kde by bolo ihrisko umiestnené. Aktuálne navrhuje trávnatú 
plochu nad zadným vchodom Južanky na ľavo od schodiska. 
 
Pán Kubiš ktorý prevádzkuje karate klub v priestoroch ZŠ Novomeského oslovil poslancov o 
pomoc pri vyjednaní podmienok pokračovania športového klubu karate. Nakoľko riaditeľ ZŠ 
potrebuje priestory v ktorých športové vybavenie, požiadal ich aby ich vyprázdnili. Pán Kubiš žiada 



 

 

poslancov o presťahovanie priestorov (prípadne aj menších) za rovnakých podmienok - bez úhrady 
nájomného a to do septembra, kedy začína nový školský rok. ÚŠkol 
Poslanec Forgáč a Žák sľúbili, že sa týmto problémom budú zaoberať. 
 
Pani Papierniková z Halalovky 65-71 žiada o súčinnosť MsÚ pri presune smetných nádob, ktoré sú 
umiestnené na parkovacej ploche. Navrhujú, že si vybudujú na vlastné náklady stojisko pre smetné 
nádoby niekoľko desiatok metrov ďaľej. ÚSŽP  
 
Rovnako prosí pracovníkov MsÚ a zmluvných partnerov, aby nevysádzali kríky priamo pri chodníky, 
pretože as rozrastajú a zbytočne zarastajú do chodníkov. Ak potom MsÚ nestíha strihať všetky a 
stále, zavadzajú. MHSL 
 
Pani Prokešová z Kyjevskej ulice sa zaujíma o investičnú akciu presunu smetných nádob na 
Kyjevskej. Žiada o ohradenie smetných nádob a prístrešok. Kprim-invest Poslanec Hošták 
reagoval, či by bol SVB ochotné sa finančne podieľať na vystavaní tohto prístrešku. 
 
Pán Mendel zo Šmidkeho ulice by chcel vedieť termín, kedy bude dorobené zábradlie na schodoch 
pred Šmidkeho 3. ÚIS 
Lampa verejného osvetlenia nie je vyrovnaná. MHSL (medzičasom sme zistili, že lampa patrí 
Južanke) 
Pán žiada, aby do ďalšieho VMČ bolo dodané stanovisko k zásobovacej ceste za Južankou, či je to 
chodník, účelová KO a pod. ÚHA 
Rovnako dostal na výbore odpoveď na zrkadlo na križovatke ulíc Vansova - Gen Svobodu. 
Pôvodná odpoveď bola, že MsÚ preverí s policajným zborom a na základe toho rozhodnú. Aký je 
stav tejto požiadavky? ÚHA 
 
Pán Sapáček z ulice Šafárikovej upozorňuje na trčiace vodiče pri trafostanici medzi Šafárikova 10 a 
12. Žiada MsÚ o vyzvanie ZSE o odstránenie.   MHSL 
Prosí o vykonanie obhliadky všetkých svetelných zdrojov verejného osvetlenia na Šafárikovej. 
Niektoré majú poškodené spodné rozvodové dvierka a pod. MHSL 
Pred Šafárikovou 7 stojí autovrak zelená Felícia. MsP 
Žiada o stretnutie s pracovníkom MsÚ priamo na mieste ulice Šafárikovej ohľadne umiestňovania 

žltých čiar a ich dodržiavanie. Kontakt na p. Sapáčka má predseda VMČ Juh, nech ho kontaktuje 
úrad. ÚHA 
Pán Jánsky z Mateja Bela 8 prosí o zasunutie smetných nádob, ktoré stoja z časti na KO do svahu 
kde je rovina. Kprim-invest 



 

 

 
Pán Jánsky upozorňuje aj na samovoľné posúvanie kontajnerov z hornej časti ulice M. Bela v novo-
rekonštruovanej križovatke. Ak nemajú smetné nádoby dostatočne zabrzdené kolesá, stáva sa, že 
sa zosúvajú. Navrhuje umiestniť malý oporný múrik - obrubník. ÚIS 
Upozorňuje na nevhodnú dopravnú situáciu v križovatke M. Bela - Gen Svobodu. Auto 
vychádzajúce z M. Bela odbočujúce do ľava do mesta nevidí dostatočne na pravo cez stojacie auta. 
ÚHA 
 

Na záver predseda Žák poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
Zapísal Patrik Žák 
V Trenčíne 2015.07.06 
 
                
                                                            Patrik Žák, B.S.B.A – predseda VMČ Juh 


