
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
04.05.2015 v KC AKTIVITY  na Juhu 

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

1. Otvorenie 
2. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
3. Informácia o investičných akciách na rok 2015 
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.  
 
Poslanci jednomyseľne odhlasovali program rokovania. 

 
 
K bodu č.2 – odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia: 
 
p. Nitschneider – opäť žiada orezať kríky na Západnej pri SLSP. Stanovisko ÚIS: Bola vykonaná 
obhliadka a následne objednaný orez krov a borovice pri schodisku cez MHSL m.r.o.  
 
p. Machová – poslala písomnú žiadosť o pridelenie priestorov v KC Aktivity pre OZ Južania – RC 
Južanček – žiadosť bola postúpená ÚMM a následne bude prerokovaná na komisii a v MsZ. 
 
p. Rajnincová – poslala písomnú žiadosť za KC Aktivity, v ktorej žiada o pomoc pri oprave 
detského ihriska v amfiteátri KS Juh. Žiadosť spoločne s fotodokumentáciou bola postúpená na 
MHSL. Stanovisko MHSL: MHSL, m.r.o., Trenčín vykonala obhliadku detského ihriska za 
prítomnosti zástupkyne KC Aktivity. Materiál k oprave a náterom herných prvokov poskytne MHSL, 
m.r.o., Trenčín a práce si zrealizuje združenie svojpomocne. 
  
p. Gabriel – tlmočil požiadavku p. Hlucháňovej, v ktorej požaduje trávnatú plochu medzi Domom 
sociálnych služieb na Lavičkovej a Kostolom  Sv. rodiny označiť piktogramom „Zákaz vodenia psov“ 
a opraviť lavičky v lokalite okolo zadného amfiteátra pri KC Juh. Stanovisko MHSL: Na oplotenie 
areálu Domu sociálnych služieb budú umiestnené piktogramy s označením Zákaz vstupu so psom 
v 19. týždni 2015. Oprava lavičiek bude zaradená do harmonogramu prác vykonávaných na údržbe 
mobiliáru. 
 
MBA Hošták, PhD. – pridal sa k tejto žiadosti a žiada takto označiť aj detské ihrisko pri Slamáku 
na Juhu. Stanovisko MHSL: Piktogramy s označením Zákaz vstupu so psom budú osadené v 19. 
týždni 2015. 
 



p. Sedláčková – pýtala sa na stav presťahovania sa kotolne na Liptovskej ul., poukázala na 
nebezpečenstvo priechodov pre peších od Liptovskej ul. smerom k ZŠ Novomeského najmä pre deti 
a chcela vedieť, či sa pripravujú opravy detských ihrísk na Juhu. Dala podnet na vybudovanie alebo 
len určenie miesta na Juhu ako výbehu pre psov. 
 
Mgr. Forgáč – odpovedal na otázku ohľadom sťahovania sa kotolne na Liptovskej ul. Mesto 
Trenčín podalo žalobu na Spoločnosť Služby pre bývanie a zatiaľ nepozná termín pojednávania, 
nakoľko nebol vytýčený termín. Detské ihriská sú v pláne opráv so zámerom zanikania menších 
ihrísk a vznikom väčších detských zón. Priechod pre chodcov na rohu Šafárikovej a Liptovskej 
s vydláždením ostrovčeka je plánovanou investičnou akciou v roku 2015. 
 
Ing. Mydla – žiada o odvodnenie trávnatej plochy za bytovým domom Západná 2501. Nakoľko 
toto nebolo zatiaľ zrealizované, dochádza k zatekaniu a vlhnutiu severnej steny domu. Dôvodom je 
aj poškodená izolácia základov domu, čo SVB chce odstrániť pri plánovanej rekonštrukcii. 
Odvodnenie trávnatej plochy za domom by bolo vhodné vykonať pred opravou izolácie domu 
a pred rekonštrukciou okapového chodníka a sokla. Stanovisko ÚIS: ÚIS objedná opravu 
zaasfaltovanej mreže pod škôlkou, vplyvom čoho dochádzalo pri silných dažďoch k neodtekaniu 
vody najmä z priľahlého chodníka do odtokového žľabu a následne sa voda dostávala na pozemky 
v blízkostiach uvedeného domu. Predpokladaný termín realizácie máj.  
              - žiada opraviť prístrešok pre kontajner na smeti pred vchodom č. 9, nakoľko odtrhnutá 
strieška pri silnom vetre môže ohrozovať okoloidúcich. Stanovisko MHSL: Oprava prístrešku bude 
zaradená do harmonogramu prác vykonávaných na údržbe mobiliáru. 
             - žiada vyčistenie parkovacích miest pre motorové vozidlá na Západnej ul. č. 5, 7 a 9. 
Stanovisko ÚIS: Požiadavka je zaradená do zoznamu čistenia a zametania, práce budú 
zrealizované v priebehu mesiaca máj 2015 
              
- žiada výrub vyschnutého a obhoreného stromu na Západnej č. 9 pri kontajneroch. Stanovisko 
ÚIS: Bude vykonaná obhliadka dreviny, ktorá ak bude suchá, bude asanovaná na oznámenie OÚ 
ŽP. Ak nebude suchá, bude zachovaná a upravená rezom.  
 
p. Šabo – pochválil vyčistenie chodníkov a ciest po zimnom posype 
           -  poukázal na neprehľadnosť výjazdu na novej križovatke z ul. M. Bela na Svobodovu – 
prekážajú zaparkované autá vpravo, najmä úžitkové. Navrhol zrušenie cca 2 parkovacích miest. 
Stanovisko ÚHA: Rozhľadové pomery boli riešené v rámci projektovej dokumentácie úpravy 
križovatky. Vodiči v križovatke nezastavujú tak, ako by mali, ale zastavujú ďaleko od hrany 
križovatky. V prípade, že vodič zastaví v križovatke na úrovni vonkajšej strany parkovacieho miesta, 
nezasahuje do jazdného pruhu gen. Svobodu a má dostatočné rozhľadové pomery. 
           - žiada vyrovnanie chodníka na ul. M. Bela č. 11, 13, 15 nakoľko tam stále stojí voda 
a chodci sú nútení používať MK. Stanovisko ÚIS: Požiadavka je zaradená do zásobníka prác 
stavebných opráv.  
 
p. Mendel – zo Šmidkeho č. 3, žiada dokončiť orezy druhej strany nad múrikom. Stanovisko 
ÚIS: Obhliadka drevín v okolí d.č.3 bola vykonaná za účasti zástupcu SVB. Boli vytipované stromy 
a kry k rezu za účelom odstránenia náletových drevín, preriedenia a zmladenia krovitých porastov, 
mierneho zdvihnutia korún ihličnatých stromov. Na výrub bol navrhnutý strom rastúci tesne pri 
opornom múre, ktorý je náletového pôvodu, koreňovou sústavou môže poškodiť múr a tiež 
zasahuje konármi do priestoru chodníka.  
                  -  žiada opraviť vysoko poškodené a nebezpečné schody zo Šmidkeho ul. smerom na 
ul. Halašu. Stanovisko ÚIS: Oprava schodov bola nacenená na 2255€, následne bude objednaná 
a v máji zrealizovaná cez zmluvného dodávateľa spol. Marius Pedersen. 
 
               - žiada o vyriešenie odchytu túlavých mačiek v lokalite na Šmidkeho ul. 
 
Ing. Kováčik MsP – reagoval na poslednú požiadavku a odporučil p. Mendelovi, aby sa ako SVB 
obrátili na RÚVZ v Trenčíne. 
 



MBA Hošták, PhD. – žiada opraviť poškodené schody od bytoviek k parkoviskám na konci 
Východnej ul. č. 36, 38, 40. Stanovisko ÚIS: Požiadavka je zaradená do zásobníka prác 
stavebných opráv. 
                             - na chodníku na KC Aktivity osadiť 1 ks verejného osvetlenia. Stanovisko 
KPrim: Uvedenú požiadavku sme zaradili do zásobníku investičných akcií, dáme ju naceniť 

a následne z eventuálne ušetrených financií z IA na Juhu ju zaradíme na realizáciu. 
                             - opraviť prepadajúci sa chodník na M. Bela č. 18. Stanovisko ÚIS:     
Požiadavka je zaradená do zásobníka prác stavebných opráv. 
                             - vykosenie mestskej zelene za panelákmi Východnej ul. č. 11 až 21. 
Stanovisko ÚIS: Trávnaté plochy budú kosené v rámci bežnej údržby trávnikov, ostatné plochy 
budú ošetrené v rámci údržby ruderálnych  porastov. Činnosť zabezpečuje MHSL,m.r.o.   
                                - oprava poškodeného oporného piliera k schodom pri križovatke Východná 
9A – Halalovka. Stanovisko ÚIS: Požiadavka je zaradená do zásobníka prác stavebných opráv. 
                             - riešiť priestor „ burinisko“  medzi Poliklinikou Juh a ZŠ Východná Stanovisko 
MHSL: Na predmetnom priestore bude vykonaná rekultivácia buriniska. 
  
p. Ježík – dal podnet MsP nakoľko na Južnej ul. vzniká skládka biologického a nadrozmerného 
odpadu. Rovnako požiadal o vyčistenie odpadu za „búdou“, ktorá je na otoči.  Stanovisko MHSL: 
Vyčistenie uvedeného priestoru bude zrealizované v priebehu mesiaca máj 2015. 

 
 
K bodu č. 3  – informácia o investičných akciách na rok 2015: 
 
Predseda VMČ Juh podrobne informoval prítomných o pripravovaných investíciách na rok 2015 na 
sídlisku Juh s predbežným rozpočtom nasledovne: 
 

                                  MČ Juh 155 000 

 

Ul. Novomeského - rekonštrukcia 5 000 

 

Ul. Šafárikova - Liptovská 3 000 

 

Ul. Kyjevská - stanovištia pre smetné nádoby 1 000 

 

Ul. Západná - rekonštrukcia 121 000 

 

Ul. Východná - chodník 2 000 

 

Ul. Šafárikova - parkovanie 2 000 

 

Ul. Novomeského - rekonštrukcia (vchod ZŠ) 6 000 

 

Ul. Halalovka - chodník 1 000 

 

Ul. Saratovská - chodník 3 500 

 

Ul. Saratovská - parkovanie 3 500 

 

Ul. Východná - chodník - napojenie 2 500 

 

Ul. M.Bela - Halalovka - priechod pre chodcov 2 500 

 

MŠ Halašu - sociálne zariadenia 2 000 

 
 
Uskutočnila sa krátka diskusia s pripomienkami napr. p. Sapáčka, ktorý navrhol, aby pripravené 
projekty k jednotlivým akciám boli k nahliadnutiu, prípadne pripomienkovaniu na zasadnutí VMČ. 
p. Podivínsky navrhol parkovanie v hornej časti Západnej ul. od vchodu č. 3 až po Saratovskú šikmé 
parkovanie so zabratím zelene medzi cestou a chodníkom. 
Výbor mestskej časti Juh prerokoval navrhovaný materiál. 
 

K bodu č. 4 – nové požiadavky poslancov a občanov: 
 
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. ÚHA    
 
Poslanec  Gabriel – žiada označiť piktogramom „ Zákaz vodenia psov“ vybetónované ihrisko za 
KC Aktivity. MHSL  



                              - navrhol zverejniť do mesačníka INFO výzvu pre obyvateľov sídliska Juh 
ohľadom svojpomocnej údržby a opráv detských ihrísk na Juhu. KPrim Ďalej navrhol vybudovať 
nové schody, ktoré by pokračovali vo svahu hneď tam, kde je priechod pre chodcov oproti 
Kebabizni na ul. gen. Svobodu 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. 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 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.  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.  
ÚHA 

                    -  všetky parkovacie miesta na Liptovskej ul. označiť ako parkoviská pre osobné autá  

osobitnou dopravnou značkou ÚHA 
                  - na ul. Šafárikova a Vansovej smerom dolu na gen. Svobodu označiť naľavo žltou 
čiarou.  ÚHA  
 
p. Januška – žiada vykosiť trávu popri kanáli z Juhu po TESCO, aby tadiaľ mohli prejsť bicyklisti. 
MHSL   
 
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) 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. ÚIS 

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

 

                                                                                                                        

Na záver Patrik Žák B.S.B.A.  poďakoval prítomným za účasť a ukončil diskusiu 
a zasadnutie. 
 
Zapísala  Bc. Dana Kušnierová  
V Trenčíne 04.05.2015 
                
 
                                                                          



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

 

 

 

 

 

   

 
 
                                                                                             
                             
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
                             
 


