
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
07.12.2015 v ZŠ Novomeského  na Juhu 

 
 
 
Prítomní poslanci:  
Patrik Žák B. S. B. A., Mgr. Ján Forgáč,  MBA Peter Hošták, PhD.,  Dominik Gabriel, Bc. Eduard Filo, 
Lukáš Ronec, Mgr. Ján Vojtek   
 
Prítomná: 
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh  
 
Prítomní hostia: 
Mgr. Richard Rybníček – primátor mesta, Mgr. Milan Sláviček - MsP, Bc. Eva Hudecová - ÚMM 
a občania podľa prezenčnej listiny 
 
Program VMČ Juh: 
 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálu  ÚMM 
3. Odpovede na požiadavky z minulých zasadnutí 
4. Nové požiadavky poslancov a občanov 
5. Rôzne, diskusia  a záver 

 
Na úvod Patrik Žák – predseda VMČ Juh, privítal všetkých prítomných a hostí,   
oboznámil všetkých s programom zasadnutia a otvoril zasadnutie výboru.  
 
Poslanci jednomyseľne odhlasovali program rokovania. 

 
K bodu č.2 – prerokovanie materiálu ÚMM: 
 
ÚMM žiada o vyjadrenie k žiadosti Jozefa Budaya a spol. k zámene nehnuteľností – pozemkov 
v k.ú. Trenčín nasledovne : 

- časť pozemku C-KN parc. č. 2315/347 ostatné plochy o výmere 3623 m2 vo vlastníctve 
žiadateľov 

za  
- časť pozemku C-KN parc. č. 2315/349 ostatné plochy 
- časť pozemku C-KN parc. č. 2315/451 zastavané plochy a nádvoria  
- časť pozemku C-KN parc. č. 2315/15 ostatné plochy  

o celkovej výmere 3623 m2, za účelom zmeny tvaru pozemkov tak, aby boli zmysluplne využiteľné, 
t.j. dlhé úzke pásy budú zmenené na kratšie a širšie.  V zmysle platného ÚPN cez pozemok vo 
vlastníctve Mesta Trenčín je naplánovaná komunikácia a zámenou pozemkov nebude tvar pozemku 
len úzky pás slúžiaci na cestu, ale širší pozemok s cestou aj s možnosťou ďalšej výstavby popri 
ceste.    Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar hlavného architekta mesta 
Trenčín a Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne dňa 5.11.2015 odporučil zámenu pozemkov v zmysle 
žiadosti. 
VMČ Juh túto žiadosť jednomyseľne odporučil. 

 
 
K bodu č. 3  – odpovede na požiadavky z minulých zasadnutí: 
 
Poslanec Žák - žiada kontrolovať parkovanie áut na chodníku na Novomeského 9. Odpoveď 
MsP: Uvedené miesta boli kontrolované, vodiči boli doriešení v zmysle zákona avšak protiprávny 
stav je možné podľa nášho názoru odstrániť len osadením stĺpikov na chodník tak, aby na uvedený 
chodník nemohlo vojsť a zaparkovať žiadne motorové vozidlo a to trvalo. Dovoľujeme si ešte 
upozorniť, že problematika parkovania mot. vozidiel na sídlisku JUH je dlhodobý a chronický 



problém, ktorý je potrebné riešiť zo širšieho uhľa pohľadu, pretože ak dopravným značením 
vytlačíme vozidlá z jednej ulice tak sa premiestnia na druhú ulicu na tomto sídlisku. Pri stavbe 
sídliska JUh pred viac ako 40 rokmi nemohol nikto z architektov a urbanistov predpokladať k akému 
stavu motorizácie dôjde po takejto dobe. Nielen na JUH, v Trenčíne, ale vrámci celej SR. Veríme, že 
spustením zonácie mesta Trenčín sa podarí aspoň čiastočne vyriešiť problém s parkovaním v meste 
Trenčín. 
 
-  upresnil požiadavku ohľadom osadenie dopravnej značky "Zákaz zastavenia"- miesto je pri 
stanovisku smetných nádob na boku ( Saratovská 2). Odpoveď ÚDopr: V prvom novembrovom 
týždni boli na danom mieste vykonané opakované kontroly v rôznych denných časoch, ktoré 
potvrdili , že na úrovni umiestnenia stavby zastrešujúcej smetné nádoby, skutočne pravidelne 
parkujú motorové vozidlá zabraňujúce vývozu odpadu. Návrh umiestnenia dopravného značenia 
"B33" ZÁKAZ STÁTIA bude predložený okresnému dopravnému inšpektorátu ku odsúhlaseniu. 
 
- na Západnej 10 -14 žiada o vyznačenie ľavej strany cesty žltou čiarou. Odpoveď ÚDopr: Šírka 
komunikácie medzi domami Západná 14 a Západná 10 sa skutočne zužuje až na hranicu 
prejazdnosti nákladného automobilu, napriek tomu tu vodiči odstavujú a parkujú motorové vozidlá. 
Toho času už je spracovaný projekt dopravného značenia pre celý dotknutý oblúk ulice Západnej, 
ktorý už je odsúhlasený okresným dopravným inšpektorátom a uvedený problém rieši pomocou 
vodorovného dopravného značenia "V13" ŠIKMÉ  ROVNOBEŽNÉ  ČIARY. 
 
- pred zelenými potravinami FRESH  na ul. Gen. Svobodu je osadená DZ “ Zákaz parkovania okrem 
majiteľa pozemku” – žiada overenie legálnosti tejto DZ.  Odpoveď ÚDopr: Pred potravinami je 
umiestnená zvislá dopravná značka "IP16" VYHRADENÉ PARKOVISKO. Pod ňou sa nachádzajú :  
dodatková tavuľka "E12" s textom : VYHRADENÉ  PRE  ZÁKAZNÍKOV  POTRAVÍN,  a ešte jedna 
dodatková tabuľka "E12" s textom : LEN S POVOLENÍM MAJITEĽA POZEMKU ALEBO ZÁKAZNÍKOV 
V ČASE NÁKUPU. Toto dopravné značenie nie je realizované v súlade s URČENÍM POUŽITIA 
DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ číslo : KPrim-UHA-D-2015/30355/70076 z 
24.4.2015 , ktoré bolo vydané Mestom Trenčín ku tejto akcii. Toto dopravné značenie nie je 
legalizované.  Vec už bola riešená mestskou políciou a majiteľ pozemku bol upozornený na to, aby 
toto dopravné značenie odstránil, alebo aby si ho legalizoval. Majiteľ parkoviska doteraz 
nereagoval. Preto bol v novembri 2015 urgovaný Útvarom dopravy MsÚ, aby konal. Treba 
podotknúť, že tento pozemok, ako aj teleso komunikácie parkoviska je súkromným vlastníctvom a 
parkovisko bolo schválené za účelom vytvorenia parkovacích miest pre zákazníkov potravín, nie ako 
parkovisko pre okolo bývajúcich. Dopravný režim na parkovisku , vzhľadom na otváraciu dobu 
potravín a ich zásobovanie , má právo si určiť majiteľ parkoviska.    
 
- žiada o kontrolu rešpektovania žltej čiary pred Šafarikovou 12.  Odpoveď MsP: Na uvedené 
miesto boli vysielaní policajti MsP aj preto, že neznámy pán zo Šafárikovej ulice nám ráno posiela e-
maily s fotkami mot. Vozidiel ako nesprávne parkujú na tráve, v protismere a na dopravnom 
značení V12a. ZN MsP Trenčín Milan Sláviček mu odpovedal, že ráno do 08.00 zabezpečujeme 
najdôležitejšie priechody v blízkosti škôl čo je pre nás priorita a bol požiadaný, aby sa obrátil aj PZ 
SR 0961203755  - stála služba OO PZ Trenčín. S tým , že vo večerných hodinách a v iný čas ak 
nám sily a prostriedky dovolia uvedenú lokalitu skontrolujeme aj v budúcnosti. 
 
Poslanec Hošták - žiada presný termín opravy svahu na M. Bela 18-32  ohľadom požiadavky p. 
Svečulovej. Odpoveď ÚDopr: Vykonanou obhliadkou predmetného svahu boli zistené výdute 
niektorých betónových blokov do výšky max 10 cm, najmä v okolí zasadených stromov, kde sa 
prejavil rast koreňového systému stromov. Na iných dvoch miestach došlo ku prepadu betónových 
blokov o 10 cm  a o 20 cm.   Uvedené poruchy nateraz neohrozujú ani bezpečnosť prechádzajúcich 
chodcov ani bezpečnosť parkujúcich vozidiel. Oprava bola zahrnutá ku realizácii v termíne jar 2016. 
 
- žiada o spätnú odpoveď od TPS ohľadom vyriešenia jednotlivých požiadaviek občanov a 
poslancov  v oblasti parkovacej politiky na Juhu, aby neupadli do zabudnutia – akým spôsobom TPS 
eviduje jednotlivé podnety. Odpoveď TPS: Všetky podnety a požiadavky TPS, a. s. zaznamenáva 
(dátum konania VMČ, žiadateľ, predmet požiadavky) a následne rieši s projektantom a políciou. 
Napr. vodorovné značenie na Západnej ul. bolo/bude vyznačené podľa pripraveného projektu pre 
parkovacie zóny. V projekte sú riešené aj cyklotrasy na Východnej ulici atď. Projekt dopravného 



značenia bude dokončený cca v decembri t. r. Následne (január/február) môžeme o tomto projekte 
diskutovať, vysvetľovať a zdôvodňovať akceptovanie alebo neakceptovanie  jednotlivých 
požiadaviek občanov a poslancov.  
 
- žiada priamu odpoveď na otázku ohľadom výrubu brezy na požiadavku p. Kubičkovej zo Západnej 
18. Odpoveď ÚIS: Výrub brezy pri detskom ihrisku je v konaní. Breza pri dome č.18 bola 
obhliadnutá 12.11.2015 a bude daný návrh na jej asanáciu. Predpokladaný termín realizácie 
január/február 2016. 
 
- požaduje dôrazne kontrolovať a hliadkovať vozidlá, ktoré neoprávnene vchádzajú do areálu ZŠ 
Východná. Odpoveď MsP: Do areálu uvedenej ZŠ Východná sú pravidelne minimálne tri krát do 
týždňa - v pracovné dni - v popoludňajších hodinách vysielaní polacajti - jedna hliadka. Podľa ich 
informácií tam zaznamenali dva neoprávnené vstupy vodičov a to jeden niesol dve bedničky 
pomarančov do školy a druhý vodič viezol kartóny papiera. Iné neoprávnené vjazdy neboli 
hliadkami zaznamenané v uvedený čas od 15.30 do 16.30 hod. V námatkovej kontrole ZŠ Východná 
budeme pokračovať v rámci kapacitných možností. 
 
Pani Prokešová – z Kyjevskej 2žiada presun smetných nádob na ošatenie a sklo k trafostanici 68 
– 010 k ostatným nádobám na KO. Odpoveď ÚSaŽP: Nádoba na šatstvo bude cca do 14 dní 
presunutá spoločnosťou , ktorá je vlastníkom tejto nádoby, a to spoločnosťou Peter Kucharčík. 
Nádobu na sklo presunie na navrhované miesto Marius Pedersen, a. s.. 
 
Pán zo Šafarikovej sa pýta kedy bude zrealizované spevnenie plochy na chodníku pod ZŠ 
Novomeského – pri zadnom vchode do ZŠ. Odpoveď ÚDopr: Vzhľadom na predpísaný 
technologický postup opravy, bola vec zahrnutá ku realizácii v termíne : Jar 2016. 
 
Pán Sapáček – žiada orez brezy a lipy na Šafarikovej 6, nakoľko zasahujú do VO. Odpoveď ÚIS: 
Dreviny boli obhliadnuté 12.11.2015. Následne budú upravené rezom - realizácia  cez MHSL,m.r.o. 
 
- žiada vyriešiť odstránenie vraku auta Favorit pred Šafarikovou 7 ( majiteľ auta je osoba zbavená 
svojprávnosti a opatrovníkom je mesto) Odpoveď ÚDopr: Úloha bola posunutá na kompetentnú 
Mestskú políciu Trenčín. Nutné upresniť požiadavku, nakoľko hliadka MsP v danej lokalite nenašla 
žiadny vrak vozidla ŠKODA  FAVORIT. 
 
- tiež žiada odstránenie vraku hnedá Škoda 120 na Halašu 8. Odpoveď ÚDopr: Úloha bola 
posunutá na kompetentnú Mestskú políciu Trenčín. Konzultované s majiteľom vozidla. Určený 
termín odstránenia vozidla na 15.11.2015. V prípade, že vozidlo nebude odstránené, MsP bude vec 
opakovane urgovať. 
 
- na Šafarikovej 2 sa prepadáva kanál a sú tam 2 výtlky.Odpoveď ÚDopr: Požiadavka bola 
zaradená ku realizácii. 
 
Poslanec Gabriel –navrhuje presunutie kontajnerov na KO a oblečenie za Halalovkou 1 – pri 
bývalej veterinárnej ambulancii o pár metrov doprava na chodník pri schody, ktorými sa schádza do 
kaviarne PANELÁK. Odpoveď ÚSaŽP: Po obhliadke a konzultácii s Marius Pedersen, a. s. 
nepovažujeme presun nádob za vhodný. V čase obhliadky na mieste parkovali autá, čiže treba brať 
do úvahy, že presunom nádob sa toto miesto obsadí. Vznikli by aj problémy  pri vývoze týchto 
nádob, nakoľko posádka Marius Pedresen by musela ťahať nádoby cez obrubník, čím sa  
poškodzujú kolečká na nádobe, a aj pre posádku  je obtiažne pri naplnenosti nádob manipulovať s 
nimi a tahať ich cez akékoľvek prekážky. Presun nádob by bol možný technicky, keby sa upravil 
obrubník. 
 
Pán Chromiak – upozornil a dal podnet na súvislú opravu chodníka na gen. Svobodu od zastávky 
MHD smerom ku kostolu – okolo firmy ERES. Odpoveď ÚDopr  a KPrim : V mesiaci november 
2015 bude vykonaná lokálna oprava diery v uvedenom chodníku. Súvislá oprava tohto chodníka 
bude zaradená do plánu investičných akcií. 
   
 



K bodu č. 4 – nové požiadavky poslancov a občanov : 
 
Poslanec Žák žiada preveriť dopravné značenie pre ZŤP miest na ul. Svobodu, ktoré boli 
presunuté spred panelákov k hlavnej ceste. 
- opraviť poškodený chodník v parku pod Juhom priamo pri plote cintorína v časti nad schodami. 
 
Pani Sedláčková navrhuje opravu chodníka od SLSP smerom k Južanke popri oplotenom ihrisku. 
Teraz je z kamenných blokov, ktoré sú zničené a mohli by sa na to použiť bloky spred domov 
Západná 10-14. 
- upratať stavebný neporiadok pri budove ERES alebo upozorniť majiteľa budovy 
- doplniť chýbajúce zásteny na spodnej zastávke MHD na ul.Svobodu pri PNS-ke a upratať 
množstvo zhitého lístia 
 
Poslanec Vojtek žiada doplniť chýbajúce VO pri domoch na Východnej pri chodníku, ktorý sa 
vybudoval pre vozíčkarov 
 
Pani Búryová poukázala na zničený chodník okolo ZŠ Novomeského v dolnej časti pod školou a 
celý chodník za Šafarikovou č. 2-18 
- opraviť kúsok chodníka  za SLSP a medzi Západnou ul. 
- žiada vymeniť volebné okrsky tak, aby obyvatelia zo Šafárikovej nechodili do KC Aktivity, ale do 
ZŠ Novomeského a obyvatelia zo Západnej, Saratovskej a Šmidkeho by nechodili do ZŠ 
Novomeského, ale do KC Aktivity 
- navrhuje osadenie pár kusov jednoduchých lavičiek popri chodníkoch nad Južankou, ktoré by sa 
mohli vyrobiť z vypílených stromov z Breziny 
 
Pán Jánsky opätovne žiada vybudovať stanovisko pre kontajnery na ul. M. Bela č.8, ktoré stoja v 
ceste-v zákrute a ich obsluha ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky aj obyvateľov 
 
Poslanec Forgáč tlmočil požiadavku obyvateľov z Novomeského ul. o rekonštrukciu chodníka pred 
ZŠ Novomeského - bude zaradená do IA 
 
Pán Sapáček upresnil umiestnený vrak tmavozelenej Felície Combi pred Šafárikovou 7 
-      požaduje presunúť kontajner na šatstvo na konci Šafarikovej ul., nakoľko zaberá dopravnú 
značku  
 
Pán Ježík upozornil na rušený nočný kľud pohostinstvom na Liptovskej ul. pri potravinách CBA     
 
Pán Krušpán žiada o harmonogram osadenia odpadových nádob na BIO odpad a kovy  
 
 

K bodu č. 5 diskusia a rôzne:  
 
Mgr. Forgáč hovoril o jednotlivých fázach investičnej akcie parkoviska pri športovom areáli ZŠ 
Novomeského. Bude vyrovnaná plocha, autá nebudú stáť na tráve a blate a v ďalšej faze bude 
vybudované kolmé parkovanie po obidvoch stranách. 
Čo sa týka požiadavky p. Jánskeho – bol vypracovaný hrubý odhad na cca 7 000 EUR.  
 
Poslanec Hošták podotkol, či by nebolo vhodné zlúčenie viacero kontajnerov do jednoho 
veľkoobjemového . Kritizoval situáciu a výjazd na novej križovatke Mateja Bela a gen. Svobodu, na 
čo reagoval poslanec Forgáč a vysvetlil, že celá križovatka bola budovaná v súčinnosti s políciou a 
normami. 
 
Primátor Rybníček zdôraznil, že na rokovaniach s PZ SR bude presadzovať väčšiu ochotu pri 
spolupráci MsP a PZ SR, aby bola zabezpečovaná najväčšia bezpečnosť občanov. 
Čo sa týka problémov parkovanie nielen na Juhu hovoril o pripravovanom projekte  parkovania 
Trenčianskou  parkovacou  spoločnosťou. Po dôkladnej analýze, zjednosmernení určitých ulíc, 
osadení dopravného značenia bude zvolená stratégia spoplatnenia parkovania jednotlivých zón. 



Mesto si bude samo manažovať tento projekt, a tým budú príjmy za parkovanie príjmami mesta a 
následne budú využité na úseku správy ciest. Investície do budovania parkovacích domov sú podľa 
skúseností okolitých krajských miest považované za neefektívne. 
 
Poslanec Hošták hovoril o pripravovanej IA parkovania na Saratovskej ul., lebo je vhodnejšie 
vytvárať parkovacie miesta v menších počtoch, ako investovať do nevyužívaného parkovacieho 
domu. Čo sa týka kontajnerov na separovaný odpad, mesto dotuje odpadové hospodárstvo, avšak 
pri dodaní ďalších takýchto kontajnerov by bola cena za komunálny odpad pre občanov zvýšená. 

                                                                         
 
 
 
 
Na záver Patrik Žák – predseda VMČ Juh  poďakoval prítomným za účasť, 
poprial všetkým príjemné prežitie Vianočných sviatkov, ukončil diskusiu 
a posledné tohoročné zasadnutie. 
 
 
Zapísala  Bc. Dana Kušnierová  
V Trenčíne 07.12.2015 
                
 
                                                                          
                                                           
 
                                                                                 Patrik Žák B. S. B. A. 
                                                                                          Predseda VMČ Juh 

 

 

 

 

 

   

 
 
                                                                                             
                             
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       



                             
 


