
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
02.02.2015 v KS AKTIVITY  na Juhu 

 
 
 
Prítomní poslanci:  
Patrik Žák B.S.B.A., MBA Peter Hošták, PhD., Bc. Eduard Filo, Mgr. Ján Vojtek, Lukáš Ronec   
 
Neprítomní poslanci:  
Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel – obaja ospravedlnení 
 
Prítomná: 
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh  
 
Hostia: 
Ing. Jarmila Maslová – ÚSŽPDaI, Ing. Ján Kováčik – MsP Juh a občania podľa prezenčnej listiny 
 
Program VMČ Juh: 
 

1. Otvorenie 
2. Informácia o plánovaných investičných akciách na Juhu na rok 2015 
3. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
4. Nové požiadavky poslancov a občanov 
5. Diskusia a 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.  
 
Dal hlasovať o schválení programu zasadnutia, ktoré bolo jednomyseľne počtom hlasov 5 
schválené. 

 

 
K bodu 3. – odpovede na požiadavky občanov a poslanov z minulého 
zasadnutia: 
 
Pán Opát z Bazovského ul. požaduje orezanie a upratanie priestoru kríkov pri garážach,  ku 
ktorým ústi prechod pre chodcov z ulice Gen. Svobodu k novinovému stánku na otoči autobusov. 
Stanovisko UIS: Orez a upratanie bude uskutočnené do 31.3.2015. 

Rovnako upozorňuje na nedostatočnú kapacitu kontajnera na sklo a neporiadok okolo neho. 
Kontajner je umiestnený na rohu ulíc Liptovská a Bazovského. Pán poslanec Hošták 
 upozornil, že by možno bolo dobré v prípade sviatkov, keď je väčšie množstvo odpadu 
umiestnovať 2 kontajnery na stanovisko miesto jedného. Druhá možnosť je častejšie vyvážať 
sklo, teraz je cyklus 1 za 28 dní. 
Odpoveď USŽPDaI: Na stanovištia už nie je možné dodávať ďalšie nádoby na sklo, dôvody 

sú nielen finančné, ale najmä priestorové. Mestským zastupiteľstvom bola v minulosti schválená 
frekvencia vývozov nádob na triedený odpady, pri plastoch je to raz za 7 dní, pri  
       papieri  raz za 14 dní,  pri skle raz za 28 dní.  Častejšia frekvencia vývozu znamená nárast 
nákladov. Nevylučujeme však možnosť, že by sa po vianočných sviatkoch mohol objednať 
mimoriadny zvoz skla navyše, samozrejme to závisí od voľných  finančných zdrojov v položke 
odpadové hospodárstvo. Marius Pedersen, a.s., pri vývozoch skla po vianočných sviatkoch zozbieral 
všetko sklo okolo nádob a dočistil aj stanovištia od rozbitého skla.  
 

Pán Ondračka z Južnej ulice požaduje odstránenie plechovej “búdy” zo začiatku ulice Južná, 

nakoľko sa domnieva, že je na mestskom pozemku, ktorý je vyhradený ako parkovisko. Rovnako 
požaduje o presunutie kontajnerov na komunálny a separovaný odpad do priestoru kde je teraz 
táto búda, aby sa uvoľnili parkovacie miesta. Treba upratať priestor za touto “búdou”. Stanovisko 



UIS: Priestor za “búdou” bude za vhodného počasia uprataný prostredníctvom aktivačných 
pracovníkov. Stanovisko ÚSŽPDaI: Vec bude preverená orgánom štátneho stavebného dohľadu, 
pričom bude potrebné zistiť vlastníka stavby. Ďalej bude konanie pokračovať v zmysle stavebného 
zákona. 
 
 
Pán  z Mateja Bela opäť upozorňuje na havarijný stav zábradlia pri schodoch pred domom Mateja 
Bela 22. Rovnako upozorňuje na potrebu opraviť nájazd na kočíky na schodoch pred domom 
Mateja Bela 18. Stanovisko UIS: Požiadavky zaraďujeme do zoznamu opráv pre rok 2015. 
 
Pán poslanec Vojtek upozornil na chýbajúce osvetlenie na panelovej ceste spájajúcej autobusovú 
otoč Saratovská (JUH I) s ulicou Partizánska. Asi v 4/5 cesty smerom z mesta chýba na cca 150m 
osvetlenie. Žiada majetkové pomery v tejto lokalite a nacenenie investičnej akcie. Stanovisko 
UIS: Verejné osvetlenie bolo v tejto lokalite skontrolované , požiadavka je opodstatnená. 
Vybudovanie nového osvetlenia bude zaradené do zoznamu investičných akcii. Jeho realizácia je 
podmienená schválením mestským zastupiteľstvom. 
 

Pán Podivinský zo Západnej 2501 (5, 7, 9) upozorňuje na veľké množstvo stekajúcej vody od 
ulice Šmidkeho popred MŠ Šmidkeho a vďaka zle vedenej povrchovej odvodňovacej sústave sa táto 
voda dostáva na úroveň ich panelového domu kde z dlhodobého hľadiska ohrozuje jeho statiku. 
Pán Lisáček odpovedal, že sa domnieva, že vie dôvod prečo voda zle odteká. Vie o zaasfaltovanej 
mreži, ktorá má slúžiť ako vpusť odvodňovacieho systému, dá ju vyrezať a správne osadiť . 
Stanovisko UIS: Správca MK preverí požiadavku a túto následne zaradí do zoznamu opráv pre rok 
2015.  
Upozornil  aj na nutnosť opraviť schody pred vchodom Západná 10, pri pieskovisku. Stanovisko 
UIS: Správca  MK preverí požiadavku a túto následne zaradí do zoznamu opráv pre rok 2015.  
 

Pán Sapáček zo Šafarikovej žiada vykonať obhliadku chodníkov ul.  Svobodu, Šafárikova, ktoré 
zarastajú drevinami a tým sa zužuje priechodnosť. Stanovisko UIS: dreviny zasahujúce do 
chodníkov na ul. Gen. Svobodu a pri škôlke na Šafárikovej ul. budú do 31.3.2015 orezané. 
- Chce,  aby boli posielaní aktivační pracovníci na udržiavanie čistoty ul. Šafárikova, Liptovská, 
Bazovského a Vansovej . Stanovisko UIS: aktivační pracovníci sú pravidelne, za vhodného 
počasia využívaní k zabezpečovaniu čistoty celého Juhu. 
- Upozornil na poškodené zábradlie na chodníku pri cintoríne v parku smerom k Lidlu. Stanovisko 
UIS: zábradlie bolo opravené 16. 1. 
- Chce otoč na gen. Svobodu označiť ako parkovisko pre BUS, nezakazovať hlúpou značkou, aj iné 
autobusy plnia dopravné úlohy v prospech obyvateľov . Odpoveď USŽPDaI: Otoč na  Ul. gen. 
Svobodu bol ako parkovisko len pre MHD vyhradený z dôvodu, že ho využívali aj súkromný 
dopravcovia na odstavovanie autobusov, určených na zájazdovú dopravu, čím bránili otáčaniu sa 
vozidiel MHD, pre ktoré je tento priestor určený, preto sa režim meniť nebude. 
 
Pán poslanec Filo tlmočil prosby z domových schôdzí Lavičková 6 a 8 ( podľa fotografií): 

Posunúť smetné koše smerom k Východnej ul., nakoľko bývajú preplnené a odpad sa hromadí 
okolo nich a zasahuje do vozovky. Odpoveď USŽPDaI: Predseda spoločenstva (resp. zástupca 
vlastníkov bytov) bytového domu, ktorému sú spomínané nádoby pridelené, nech sa obráti s 
požiadavkou priamo na Útvar stavebný a životného prostredia, tel. č. 032/6504 418, aby sme si 
požiadavku na presun  nádob upresnili konkrétnejšie. 
- Rozmery parkovacích miest majú 2,25 vnútorný rozmer. Obyvatelia žiadajú preveriť normatívne 
rozmery parkovacích miest, nakoľko sa im zdajú úzke a zle sa vychádza z áut. Stanovisko 
USŽPDaI: Súčasné znenie normy STN 73 6056, platné od novembra 2011, stanovuje minimálnu 
šírku kolmého parkovacieho miesta na 2,40 m. Do novembra 2011 platila minimálna šírka 2,20 m, 
podľa čoho boli aj parkoviská realizované. Pri zmene šírky parkovacích miest dôjde k ich úbytku, čo 
by v prípade sídliska Juh znamenalo o cca 150-200 parkovacích miest menej. 
- Je možnosť zrezania ( úkos 8 cm) obrubníkov, aby autá v zime mohli vychádzať z parkoviska na 
ul. Lavičková? Nakoľko v zime do kopca niektoré autá nemôžu odísť. Stanovisko USŽPDaI: 
S takouto zmenou riešenia parkoviska sa neuvažuje. Parkovisko má riadny vjazd v zmysle pravidiel 
STN a len „skosenie“ obrubníkov, aby tak mohli vychádzať automobily aj inde, nie je technicky 
prípustné. Musel by sa vybudovať ďalší vjazd, čo si vyžaduje investičnú akciu. 



 
Pán Polák zo Šafárikovej ulice upozornil na sťažený prechod pre chodcov cez novovybudované 
parkovacie miesta na začiatku Šafárikovej ulice. Pešia trasa medzi párnou stranou Šafárikovej ulice 
smerom na Liptovskú ulicu je nedomyslená a prosí o riešenie problému. Odpoveď USŽPDaI: 
Doriešenie chodníka navrhneme zaradiť do zásobníka investičných akcií. 
 
Občan navrhuje vyznačiť žltou čiarou zákaz státia pred Mateja Bela 26 najmä pretože je tam 
zhoršený prístup záchranným zložkám. Odpoveď USŽPDaI: Stav bude preverený v teréne 
a v prípade potreby bude navrhnuté opatrenie. 
 
Pán Solín by rád poprosil, aby MHD upozornila svojich vodičov, aby sa v ranných hodinách 
nezdravili trúbením. Podľa jeho pozorovaní sa tak deje okolo 5 hodiny rannej. Odpoveď 
USŽPDaI: Dopravcu SAD Trenčín, a.s. sme upozornili, aby poučil svojich zamestnancov. 
 
Pán Januška navrhol, aby sa zmenil čas odchodu linky č. 1 ktorá z Juhu odchádza o 5:10, ale 
vlakové prípoje ráno odchádzajú zo stanice o 5:15, 5:17 a 5:35 na rôzne smery a čas odchodu linky 
č. 1 je nedostatočný. Odpoveď USŽPDaI: Pravdepodobne ide o víkendový spoj, ktorý 
zabezpečuje presun cestujúcich zo sídliska Juh až do Kubrej, ktorí sú zamestnaní a majú pracovnú 
dobu od 6,00 h. Preto tento spoj nebude posúvaný na skorší čas. 
 
Pán Marko z Východnej ulice navrhuje na začiatku ulice Východná (od odbočky Gen. Svobodu) na 
pravej strane vybudovať chodník po zastávku MHD a túto zastávku prepojiť s druhou stranou ulice 
prechodom pre chodcov. Odpoveď USŽPDaI: Na chodník na Východnej ulici bola v minulosti 
vypracovaná projektová dokumentácia, pričom jeho realizácia je podmienená pridelením finančných 
prostriedkov z rozpočtu mesta. 

    
K bodu 2. – informácia o plánovaných investičných akciách na Juhu na r. 2015: 
 
Pán poslanec Hošták – požaduje do Zásobníka investičných akcií na Juhu doplnenie ku každej 
akcii podrobnejší popis. VMČ Juh prijal jednohlasné uznesenie prítomných poslancov: Do budúceho 
zasadnutia VMČ Juh t. j. do 02.03.2015 žiadame MsÚ Trenčín Útvar SŽPDaI o podrobnejší popis 
každej navrhovanej investičnej akcie na Juhu napr. racionál akcie, ekonomickú opodstatnenosť, 
resp. návratnosť, z čoho bolo pri jednotlivých sumách vychádzané – odhad alebo projekt a čo má 
byť z navrhovanej investičnej čiastky hradené. ÚSŽPDaI 
V zásobníku chýbajú projekty potrebných investícií na Juhu napr. riešenie statickej dopravy na 
Juhu, rekonštrukcia KS Aktivity, ZŠ Východná, mnohé chodníky a MK. 
 
Pán Prekop – chce v rámci investícií urgentne riešiť havarijný stav celej Západnej ul., prepadliny 
cesty, statickej dopravy, vypracovať projektovú dokumentáciu a zaradiť do investičného plánu 
ÚSŽPDaI 
 
Pán Ježík – poukázal na to, ako boli obchádzané investičné zámery pri MŠ, ktoré sú zanedbané 
a chátrajúce 
 
Pán Sapáček – požaduje osobnú obhliadku bloku ulíc Šafarikova, Saratovská, Vansovej s cieľom 
posúdenia ich stavu a okolia 
 
Pán poslanec Žák – navrhol toto stretnutie za účasti poslancov a občanov na 02.03.2015 pred 
konaním VMČ o 16.00 hod. pred potravinami CBA na ul. gen. Svobodu (otoč Juh II.) Tento návrh 
bol jednomyselne odhlasovaný. Tento termín bude zvlášť vyvesený vo výveskách. Garant VMČ 
 

K bodu č. 4. – nové požiadavky poslancov a občanov: 
 
Pán poslanec Hošták – žiada pri odpovediach na požiadavky z UIS špecifikovať termín „ 
Zaradené do zoznamu opráv na rok 2015“ – či to bude vykonané v rámci bežných opráv, či je to 
narozpočtované, či to bude riešené zmenou rozpočtu a pod. UIS 
 
Pán  zo Západnej ulice chce vedieť riešenie havarijného stavu kanalizácie na Západnej ul. 



                                 - žiada o posyp chodníkov na Západnej ulici UIS 
 
Pán poslanec Žák – informoval prítomných o stretnutí občanov na inkriminovanom mieste 
a o prísľube vypracovania posudku tohto stavu zo strany TVK. 
 
 
Pán poslanec Žák ďalej informoval spoločne s p. poslancom Hoštákom o plánovanom 
rezidenčnom parkovaní v Trenčíne za prítomnosti výberového konania. Možno výsledok nebude 
populárny voči občanom, nakoľko Mesto na tento projekt momentálne financie nemá, ale bude 
hľadať skúseného investora. 
 
Pán Prekop – žiada informáciu podania trestných oznámení na predošlé vedenie Mesta ohľadom 
hospodárenia v meste Trenčín Útvar právny  
– hovoril o nedostatku parkovacích miest a o zákone o parkovacích plochách 
- chce vedieť čo sú povinní upratovať nájomníci bytov a čo je povinné Mesto v zmysle zákonov čo 
sa týka okolia bytoviek na Západnej ul.č. 12  ÚSŽPDaI  
 
Pán poslanec Vojtek – informoval o znížení dlhu Mesta o 15 mil. a pláne zníženia na tento rok 
o ďalšie 2 mil. EUR 
 
Pani Prokešová – chce opäť riešiť premiestnenie odpadových kontajnerov na Kyjevskej ul. 
smerom na bočnú stranu  bytovky oproti. ( Kyjevská č. 6) ÚSŽPDaI 
                 - žiada o úpravu drevín rezom 2 briez pred bytovkou Kyjevská č. 2 a preriedenie aleje 
smrekov v tejto lokalite ( pri potravinách Jednota COOP) UIS 
 
Pán Solín – žiada aby na zasadnutie VMČ bol prizvaný aj zástupca Polície SR viceprimátor 
             - chce vedieť termín súdneho pojednávania vo veci kotolne na Liptovskej ul. 
 
Pán poslanec Žák – odpovedal p. Solínovi, že termín pojednávania ešte nebol vytýčený a keď 
bude známy podá informáciu o dátume 
                      -    žiada umiestniť do vývesiek kontakty na dispečing zimnej údržby garant VMČ 
 
Pán Sapáček – písomne tlmočil požiadavky občanov Šafárikovej ul.: 
                   -  poďakoval za opravu zábradlia pri cintoríne 
                  - ako pokračuje rokovanie s TSK ohľadom parkoviska pri Domove dôchodcov na 
Liptovskej ul. ( povolenie parkovania od 17 hod. do 08. hod.) 
                  - podľa čoho a ako prideľuje Mesto parkovacie miesta ZŤP, ako ich kontroluje a či 
vykonáva aj prehodnocovanie oprávnení po zmene zdravotného stavu ÚSŽPDaI 
                  - žiadal opätovne odstránenie dopravného značenia Zákaz státia pred garážami 
Šafárikova pri škôlke ÚSŽPDaI 
                  - pri Zimnom štadióne vchod od Považskej ul. je po snežení zničená zeleň, pred 
vchodmi nie je odhŕňaný sneh, kto za to zodpovedá? MHT 
                  - požiadavka na osadenie dopravného značenia ZÓNA, Zákaz státia nákladným 
automobilom pod 3,5 t v čase 18,00 hod. do 08,00 hod. Zároveň obmedziť max. rýchlosť na 30 
km/ hod., začiatok ulica Liptovská nad otočom, Bazovského, Šafárikova, Vansovej pri NS Južanka 
ukončenie ÚSŽPDaI 
                  - vykopať trubku po dopravnom značení na Šafárikovej č.4 MHT 
                  - odstrániť vrak Škody Felícia pred Šafárikovou č.7 UIS 
 
Pán Januška – žiada zistiť porovnanie koľko šlo za posledné 4 roky peňazí na investície spojené s 
dopravou pre autá v porovnaní s dopravou pre peších a cyklo. ÚSŽPDaI 
 
              
 
         

 
 



Na záver Patrik Žák B. S. B. A.  poďakoval prítomným za účasť,  ukončil 
zasadnutie a pozval všetkých prítomných na stretnutie 02.03.2015 o 16.00 hod. 
pred potravinami CBA na ul. gen. Svobodu ( otoč Juh II.) a následne na 
zasadnutie VMČ Juh o 17.30 hod. do areálu  ZŠ Novomeského na Juhu. 
 
 
Zapísala  Bc. Dana Kušnierová  
V Trenčíne 02.02.2015 
                
 
                                                                          
 
 
                                                             Patrik Žák B. S. B. A. – predseda VMČ Juh 
                  
 
                                                                                             
                             
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
                             
 


