
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
13.04.2015 v KC AKTIVITY  na Juhu 

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

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálu predkladaného ÚHA 
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.  
 
Poslanci jednomyseľne odhlasovali program rokovania. 

 
K bodu 2. – prerokovanie materiálu predkladaného ÚHA: 
 
ÚHA žiada o prerokovanie zriadenia letnej terasy v zmysle VZN 4. 12/2013 o podmienkach 
zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín pre prevádzku Zdeněk Počta – 
VINÉRIA na ul. gen. Svobodu 3063/1 o výmere 15 m2 od 01.05.2015 do 31.10.2015. VMČ Juh túto 
žiadosť jednomyseľne odporučil. 
 

 
K bodu č.3 – odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia: 
 
Pani Drhová – požaduje vyvážene upraviť grafikonu liniek č. 11, 17, 18 MHD z Legionárskej ul. 
smerom na Saratovskú ul. ( v čase od štvrť do trištvrte každú hodinu nejde žiadny spoj) 
Stanovisko ÚHA: Z dôvodu zabezpečenia návozu a dovozu cestujúcich vždy v požadovaných 
časoch a tiež z dôvodu nastavenia vozidiel v prevádzke nie je možné úpravu v takomto rozsahu 
vykonať. 
 
Pán Prekop – žiada mapu ohľadom zodpovednosti za údržbu pozemku zelene a komunikácii na 
Západnej ul. č 12 ( podľa pasportu). Stanovisko ÚIS: MK na ul. Západná v Trenčíne t.j. cesty a 
chodníku sú v „Pasporte miestnych komunikácií“  a Mesto Trenčín na týchto MK zabezpečuje údržbu 
stavebnú, bežnú a zimnú. Detto aj verejná zeleň. 
 

Pán poslanec Žák – žiada vedieť termín kedy pošle ÚPSVaR zoznam preverených preukazov ZŤP. 
Stanovisko ÚHA: Mestu Trenčín bol dňa 11.3.2014 z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Trenčíne doručený zoznam platných parkovacích  a ZŤP preukazov. Na základe tohto zoznamu sú 



priebežne kontrolované parkovacie miesta vyhradené pre občanov ZŤP. Na ul. Šafárikova majú 
všetky parkovacie miesta pre občanov ZŤP platné parkovacie preukazy ZŤP. 
                        - žiada odstrániť „búdu“ na otoči MHD na gen. Svobodu 
 

Pán Prekop – dal prísľub na odstránenie tejto „búdy“ a žiada vyriešiť na  tomto mieste stanovisko 
pre vodičov SAD. Stanovisko KPrim: Mesto Trenčín v tejto dobe neuvažuje  nad prípravou 
a následnou realizáciou takejto IA. Nie je v kompetencii Mesta Trenčín zabezpečovať, resp. 
budovať sociálne zázemie pre zamestnancov iných spoločností. Máme zato, že toto je konkrétne 
v kompetencii  a povinnosťou SAD Trenčín, a.s. 

Pán poslanec Hošták – žiada odstrániť reťaze na tomto mieste. Stanovisko MHSL: reťaze boli 
odstránené. 
 
Pán Prekop – žiada pri potravinách CBA na Západnej ohradenie trávnika v majetku mesta Trenčín 
kvôli neprispôsobivým občanom. Plocha je za výveskou MsÚ, pred výkladom potravín. Stanovisko 
ÚIS: Ohradenie trávnika problém nevyrieši. Na základe skúseností bude ohradenie v krátkom čase 
zničené a neprispôsobiví sa vrátia.  
 
Pán Piffl – požaduje o vyčistenie žľabov od Južanky po Lidl cez park, popri pešom chodníku 
Stanovisko ÚIS : požiadavka je t. č. už v štádiu realizácie (12.3.2015)  
 

Pani Zverbíková – žiada vykonať deratizáciu proti potkanom na Novomeského ul. č. 6 spredu. 
Stanovisko ÚSŽP: Mesto Trenčín vykoná ako povinná osoba na základe výzvy z Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva plošnú deratizáciu verejných plôch zelene v mesiaci máj.  
Tak ako mesto, sú povinnými osobami pre vykonanie deratizácie aj všetky bytové družstvá, bytové 
spoločenstvá, podniky, prevádzky, organizácie, správcovia a vlastníci nehnuteľností.  
Váš podnet sme zaevidovali a postúpili na spoločnosť, ktorá má oprávnenie vykonávať deratizáciu 
na území mesta. Vzhľadom k tomu, že máme s touto spoločnosťou podpísanú celoročnú zmluvu, 
preveria Váš podnet aj mimo určený mesiac na deratizáciu a vykonajú obhliadku v termíne do 
10.4.2015. V prípade, že bude zistené, že nory hlodavcov sa nachádzajú na mestskej zeleni, budú 
vykonané hneď deratizačné opatrenia.  
 
Pán Ďucha – žiada vyčistiť chodník od Južanky po podnik Brooklyn, pod plotom  MŠ Novomeskeho 
– je tam 5 cm bahna. Stanovisko ÚIS:  požiadavka je zaradená do zoznamu čistenia a zametania 
na prvý polrok 2015 
               - požaduje orezať koruny stromov okolo VO na Šmidkeho a Novomeského, koruny 
stromov zacláňajú pri svetelných zdrojoch. Stanovisko ÚIS: Do 30.3.2015 bude vykonaná 
obhliadka a navrhnutý spôsob ošetrenia drevín. Ten vykoná MHSL, m.r.o. po ukončení výrubových 
prác (v období od 1.4.-30.6.2015) v závislosti na priemere rezaných konárov (hrubé konáre – za 
vegetácie). 
 
Pani Bieliková – žiada pridať kontajnery na triedenie odpadu na Novomeského č.6 – pre 6 
vchodov je tam po 1 kontajnery a ten je po 2 dňoch zaplnený. Stanovisko ÚSŽP: Nádoby na 
triedený odpad sú na sídlisku JUH rozmiestnené v dostatočnom množstve. Z našich skúseností však 
vieme, že nádoby sú preplňované preto, že občania nádoby nevyužívajú efektívne, pretože 
nezmenšujú objem odpadu, kartóny nerozkladajú, plastové fľaše nestláčajú a pod.  
V súčasnosti ani nie je možné pridávať ďalšie nádoby na odpad, a to nielen z priestorových 
obmedzení, ale aj z ekonomických dôvodov. Do budúcna sa bude možno uvažovať o častejšie 
frekvencii vývozu nádob na papier, ale momentálne to z ekonomických dôvodov to nie je možné.  
 
Pán Prekop - upozorňuje na lampu VO nad SLSP pri betónovom ihrisku, medzi garážami a domom 
č. 16. Podľa neho nebola prebraná do správy spoločnosti Siemens keď preberala sieť VO. Svetelný 
zdroj nemá na sebe nálepku s číslom, je nenatretý a funguje len vďaka údržbe občanov. 
Upozorňuje MsÚ aby si postrážil tento svetelný zdroj pri preberaní siete späť pod správu mesta. 
Stanovisko ÚIS: Lampa je vo vlastníctve Mesta, v prípade jej poruchy treba volať dispečing 
verejného osvetlenia. 
 



Pán Nitschneider – žiada orezať kríky na Západnej pri SLSP. Stanovisko ÚIS: 
 
Pán Januška – žiada upraviť grafikon MHD počas víkendov. Zo sídliska nejde žiaden spoj na 
stanicu tak, aby bol na železničnej stanici do 05:00. Stanovisko UHA: Od 12.04.2015 bude 
pridaný jeden ranný víkendový spoj na linke č. 1 s odchodom zo zastávky gen. Svobodu, otoč 
o 4:50. 
 
Pani Prokešová      - žiada o úpravu drevín rezom 2 briez pred bytovkou Kyjevská č. 2 
a preriedenie aleje smrekov v tejto lokalite ( pri potravinách Jednota COOP).  Stanovisko UIS: 
V priebehu marca 2015 bude vykonaná obhliadka briez  a navrhne sa riešenie.  Preriedenie  aleje 
smrekov súvisí s výrubom. Preto je potrebné podať žiadosť o výrub a priložiť podpisovú listinu 
s vyjadrením sa občanov daného bytového domu k výrubu.  
Na základe obhliadky je potrebné podať žiadosť o výrub predmetných 2 briez. Tieto rastú v tesnej 
blízkosti  domu.  Úprava  rezom, ako to požaduje p. Prokešová nie je možná. Tak radikálny zásah, 
aký by bolo potrebné vykonať vzhľadom k redukcii koruny sa u tohto druhu nemôže vykonať. 
Následkom  takého neodborného zásahu je tzv „komínová hniloba v kmeni“ (často málo viditeľná) , 
následkom ktorej  môže dôjsť ku nečakanému zlomeniu dreviny. vzhľadom na jej polohu by to bolo 
veľmi riskantné. Je potrebné  podať žiadosť o výrub, doloženú  podpisovou listinou občanov domu 
(min. vchodu) s vyjadrením sa k žiadanému výrubu.   
 
Pán Solín – žiada, aby na zasadnutie VMČ bol prizvaný aj zástupca Polície SR. Odpoveď 
viceprimátora:  Požiadavka bola  prerokovaná s vedením Polície SR , ktorá nás požiadala o 
písomné otázky , na ktoré by dali  odpovede. Následne prebehla diskusia,  ktorá k sformulovaniu 
otázok  neviedla , a preto bol požiadaný  zástupca MsP,  aby  do budúceho VMČ naformuloval aké 
problémy by chceli riešiť  spoluprácou so Políciou SR. Odpoveď MSP: Stanovisko vedenia  
Mestskej polície na takto postavenú otázku vo svojej reakcii  chce upozorniť, že  Mestská polícia 
a Policajný zbor SR pri výkone služby spolupracujú podľa potrieb a možností  priebežne  stále. 
Vzhľadom na plnenie  možno  na prvý pohľad  rovnakých úloh, má MsP a PZ SR väčšinu úloh 
a povinností rozdielnych  Každá zložka vo svojej podstate sleduje a plní  úlohy na rozdielnej, ale 
veľmi podobnej  úrovni, ale s rovnakým cieľom. Vo väčšine prípadov našej spolupráce ide 
o zjednanie  nápravy pri porušení verejného poriadku  v Meste,  hlavne v piatok a v sobotu v noci. 
  Ale tiež pri zabezpečovaní športových, kultúrnych a spoločenských  podujatí. V týchto prípadoch  
úzko spolupracujú velitelia opatrení MsP a PZ SR a vždy si rozdelia na mieste úlohy podľa  
možností, potrieb a konkrétnej situácie. Následne podľa vývinu udalostí je  poskytnutie záznamov 
z kamerového monitorovacieho systému orgánom PZ SR konkrétnych momentov.( bitky, 
poškodzovanie majetku a iné )  V doprave sú to lustrácie vozidiel pri spáchaní priestupku a  ďalej je 
to pri zisťovaní totožnosti osôb, kedy nám PZ SR poskytuje údaje z evidencií. Z nášho pohľadu je 
úroveň spolupráce MsP a PZ SR na veľmi dobrej úrovni a zastávame názor, že nie je potrebné  
akýmkoľvek spôsobom  určovať riešenie spoločných úloh a následne sa zaoberať ich splnením, 
resp. nesplnením.  Ako som už uviedol, spolupráca je taká, akú potrebujeme,  a veríme, že  jej 
úroveň zostane  zachovaná. 

 
 
K bodu č. 5. – nové požiadavky poslancov a občanov: 
 
 
p. Nitschneider – opäť žiada orezať kríky na Západnej pri SLSP. ÚIS 
 
p. Machová – poslala písomnú žiadosť o pridelenie priestorov v KC Aktivity pre OZ Južania – RC 
Južanček – žiadosť bola postúpená ÚMM. 
 
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. 
 
Mgr. Forgáč – prisľúbil informáciu o výsledku spolupráce MHSL a KS Aktivity ohľadom ihriska do 
budúceho zasadnutia VMČ Juh. 



 
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. MHSL 
 
MBA Hošták, PhD. – pridal sa k tejto žiadosti a žiada takto označiť aj detské ihrisko pri Slamáku 
na Juhu. MHSL 
 
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. 
              - žiada opraviť prístrešok pre kontajner na smeti pred vchodom č. 9, nakoľko odtrhnutá 
strieška pri silnom vetre môže ohrozovať okoloidúcich  
             - žiada vyčistenie parkovacích miest pre motorové vozidlá na Západnej ul. č. 5, 7 a 9. ÚIS 
              
- žiada výrub vyschnutého a obhoreného stromu na Západnej č. 9 pri kontajneroch ÚIS 
 
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. 
ÚHA 
           - žiada vyrovnanie chodníka na ul. M. Bela č. 11, 13, 15 nakoľko tam stále stojí voda 
a chodci sú nútení používať MK. ÚIS 
 
p. Mendel – zo Šmidkeho č. 3, žiada dokončiť orezy druhej strany nad múrikom ÚIS 
                  -  žiada opraviť vysoko poškodené a nebezpečné schody zo Šmidkeho ul. smerom na 
ul. Halašu ÚIS 
               - 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. ÚIS 
                             - na chodníku na KC Aktivity osadiť 1 ks verejného osvetlenia KPrim 
                             - opraviť prepadajúci sa chodník na M. Bela č. 18 ÚIS        
                             - vykosenie mestskej zelene za panelákmi Východnej ul. č. 11 až 21 ÚIS 
                                - oprava poškodeného oporného piliera k schodom pri križovatke Východná 
9A – Halalovka ÚIS 
                             - riešiť priestor „ burinisko“  medzi Poliklinikou Juh a ZŠ Východná MHSL 
Na všetky tieto požiadavky bola poslaná fotodokumentácia 
 
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. MHSL 
 



Mgr. Forgáč – informoval o pripravovaných opravách na Západnej ul., vyčistenie vpustí 
a monitoringu kanalizácie a prípojok k bytovým domom v spolupráci s TVK. 
 
 
 
   

 
 
Na záver Patrik Žák B. S. B. A.  poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie. 
 
Zapísala  Bc. Dana Kušnierová  
V Trenčíne 13.04.2015 
                
 
                                                                          
 
 
                                                             Patrik Žák B. S. B. A. – predseda VMČ Juh 
                  
 
                                                                                             
                             
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
                             
 


