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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 

konaného dňa 5.12. 2016 v ZŠ Novomeského na Juhu 

 

Prítomní poslanci:     Hostia: 
Bc. Eduard Filo     Mgr. Peter Sedláček 
Dominik Gabriel 
MBA Peter Hošták, PhD. 
Mgr. Ján Vojtek 
Patrik Žák, B.S.B.A. 
 
Neprítomní poslanci:    Prítomná: 
Mgr. Ján Forgáč - ospravedlnený   Lenka Vojtasová – garant VMČ Juh 
Lukáš Ronec - ospravedlnený 
 

Program VMČ Juh: 

1. Otvorenie 
2. Návrh termínov zasadnutí VMČ JUH na rok 2017 
3. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
4. Nové požiadavky poslancov a občanov 
5. Rôzne, diskusia a záver 

 
Na úvod predseda VMČ Patrik Žák privítal všetkých prítomných a hostí, 

oboznámil ich s programom zasadnutia a otvoril zasadnutie výboru. 
 
Predseda Žák dal hlasovať o celom programe. 
 
Hlasovanie o programe zasadnutia: 
  ZA   – 4, Patrik Žák, B.S.B.A., Bc. Eduard Filo, Dominik Gabriel,  
                                       Mgr. Ján Vojtek 
 PROTI - 0 
 ZDRŽAL SA - 0 
 

Bod číslo 2 – Návrh termínov zasadnutí VMČ JUH na rok 2017 
 
9.1.2017  (pondelok) Kultúrne centrum JUH  17,30 hod. 
6.2.2017  (pondelok) Kultúrne centrum JUH  17,30 hod. 
6.3.2017  (pondelok) ZŠ Novomeského  17,30 hod. 
3.4.2017  (pondelok) Kultúrne centrum JUH  17,30 hod. 
2.5.2017  (utorok)      Kultúrne centrum JUH  17,30 hod. 
5.6.2017  (pondelok) ZŠ Novomeského  17,30 hod. 
3.7.2017  (pondelok) Kultúrne centrum JUH  17,30 hod. 
7.8.2017 (pondelok) Kultúrne centrum JUH  17,30 hod. 
4.9.2017  (pondelok) ZŠ Novomeského  17,30 hod. 
2.10.2017 (pondelok) Kultúrne centrum JUH  17,30 hod. 
6.11.2017 (pondelok) Kultúrne centrum JUH  17,30 hod. 
4.12.2017 (pondelok) ZŠ Novomeského  17,30 hod. 
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Hlasovanie o návrhu termínov zasadnutí na rok 2017: 

ZA   – 4, Patrik Žák, B.S.B.A., Bc. Eduard Filo, Dominik Gabriel,  
                                       Mgr. Ján Vojtek 
 PROTI - 0 
 ZDRŽAL SA - 0 
 
17,46 hod. prišiel poslanec MBA Peter Hošták, PhD. 
 

 
Bod číslo 3 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 

 

Poslanec Vojtek: upozorňuje, že na križovatke ulíc J. Halašu, K. Šmidkeho a L. 
Novomeského je nedokončený chodník, cca. 2-3 m. Kedy bude dokončený?  

Odpoveď: Chodník bol dokončený 15.11.2016. 
 
poslanec Filo: Žiada o odbornú prehliadku statika a o navrhnutie riešenia za domom 
na M. Bela 51, kde sa nachádza prudký svah, ktorý sa dlhodobo vymýva. Tvoria sa 
tam praskliny na ceste.  

Odpoveď: Urobíme obhliadku, v prípade potreby privoláme geotechnika na 
posúdenie stability svahu. Na základe obhliadky a prípadného posudku sa navrhnú 
sanačné opatrenia. 
 
poslanec Gabriel: Je možnosť vydať prílohu časopisu INFO, ktorá bude zameraná 
na výsledky práce VMČ JUH? 

Odpoveď: Vzhľadom k tomu, že INFO je distribuované do všetkých mestských 
častí, považujeme za vhodnejšie informovať o práci poslancov zo všetkých 
mestských častí priebežne počas celého roka. Aj v roku 2017 budú mať poslanci 
každej mestskej časti k dispozícií v každom vydaní INFA priestor na publikovanie 
informácií o svojej činnosti.  
 
p. Mendel: sa pýta, kto je zodpovedný za udržiavanie poriadku na parc. 
2264/53,54,5,180,17? Na týchto parcelách sa neustále kopí neporiadok, tvoria sa 
skládky. Niekoľkokrát upozorňoval na tento pozemok, situácia sa napriek tomu stále 
horší. 

Odpoveď: V danom prípade skládky v oblasti ulice Generála Svobodu (priestor 
pod kostolom až po areál MHaSL)  bolo Mestskou políciou zistené, že  ide o viaceré 
drobnejšie nelegálne skládky na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta.  Nakoľko 
nebol zistený pôvodca týchto skládok, bude musieť  mesto na svoje náklady 
zabezpečiť vyčistenie. Žiadosť o vyčistenie týchto pozemkov už bola postúpená na 
Útvar interných služieb a Mestské hospodárstvo a správu lesov, ktorí podľa 
kapacitných možností zabezpečia odstránenie odpadu a vyčistenie uvedených 
pozemkov.  
 
p. Mendel: žiada o vyčistenie žľabu na odbočke z ul. Gen. Svobodu na Saratovskú. 

Odpoveď: Žľab v chodníku sme dali vyčistiť. 
 
p. Mendel: žiada o opravu chodníka pri MHSL smerom na Leoni. Počas dažďa sa 
tvorí veľká mláka , cez ktorú ľudia nemôžu prejsť a tak chodia po ceste. 
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Odpoveď: Chodníky v celom meste sú bohužiaľ vzhľadom na zanedbanú 
údržbu v posledných 50 rokoch v zúboženom stave. Počas dažďa spravíme 
obhliadku. Zaradíme opravu do zásobníka opráv. 
p. Nitschneider: obyvatelia ul. Západná sa pýtajú, kedy budú renovované ihriská na 
Juhu za Slov. sporiteľňou a pod škôlkou na Šmidkeho ul. 

Odpoveď: Na danej lokalite Juh budú opravy zaradené do poradovníka prác a 
v priebehu roku 2017  postupne bude vykonaná realizácia poškodených a 
nevyhovujúcich detských prvkov. 
 
p. Piffl: kedy sa opraví chodník na ul. Gen. Svobodu spod Juhu smerom ku kostolu? 

Odpoveď: Chodníky v celom meste sú bohužiaľ vzhľadom na zanedbanú 
údržbu v posledných 50 rokoch v zúboženom stave. Zaradíme opravu do zásobníka 
opráv.  
 
p. Piffl: na ceste na ulici Soblahovská medzi Lidlom a bývalým Kamenosochárstvom 
sa pri daždi tvorí veľká mláka, ktorá je problémom pre chodcov i okoloidúce autá. Dá 
sa s tým niečo robiť? 

Odpoveď: Problém vznikol pri budovaní Lidlu, keď sa tam odstránila stojaca 
dažďová vpusť. O probléme vieme a plánujeme ho odstrániť v prvej polovici roka 
2017. 
 
p. Sapáček: sa pýta na "Plán odvodnenia Juhu", ktorý bol spracovávaný v r. 2003. V 
akom je štádiu, pokračuje sa v ňom? 

Odpoveď: I. etapa odvodnenia bola vybudovaná v roku 2005 a stála cca 2 700 
000 Sk. Zhotoviteľom bol Jozef Cádra - Dekora. Na druhú etapu bola v roku 2009 
spracovaná projektová dokumentácia, žiaľ na túto investičnú akciu neboli dodnes 
vyčlenené finančné prostriedky. 
 

Bod číslo 4 – Nové požiadavky poslancov a občanov 
 

Poslanec Vojtek: sa opakovane pýta na dokončenie chodníka na križovatke 
J. Halašu a K. Šmidkeho pri pohostinstve Brooklyn. V predchádzajúcej tabuľke 
odpovedí na požiadavky bolo odpovedané, že chodník bol dokončený dňa 
15.11.2016, ale nebol - požiadavka č. 211 zo dňa 7.11.2016 

Poslanec Žák: chce vedieť, kto odpovedal na požiadavku č. 215 zo dňa 
7.11.2016. 

Poslanec Žák: reaguje na akciu "Plán odvodnenia" a pýta sa, či sú vyčíslené 
náklady na druhú etapu, v akej sú výške a čo všetko druhá etapa obsahuje - 
požiadavka č. 220 zo dňa 7.11.2016 

Poslanec Žák: vyčistiť schody na ulicu Jána Halašu, ktoré sú oproti novej 
časti cintorína. Treba obhliadnuť uvoľnené betónové bloky a vyčistiť odvodňovacie 
kanály. 

Poslanec Žák: žiada opraviť havarijný stav schodov, ktoré spájajú malé 
betónové ihrisko so schodmi, ktoré sú kolmo na novú časť cintorína. 

Poslanec Žák: žiada opraviť  plošiny pre kočíky na schodoch, ktoré sú pri 
zásobovacom vchode Billy v Južanke. Odporúča odstrániť stávajúce úplne a 
namontovať taký typ, aký je na schodoch na Jána Halašu od novej časti cintorína. 
Tie majú hrubší materiál so zahnutou hranou. 

Poslanec Žák: prosí o súvislú opravu chodníka z bežnej údržby pred K. 
Šmidkeho 20-18-16. 
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Poslanec Žák: prosí o súvislú opravu chodníka smerujúceho z vnútrobloku 
Novomeského kolmo na Brooklyn. V tomto mieste chýba aj prechod cez cestu. 

Poslanec Žák: žiada MHSL o informáciu o kvetináči za OC Južanka. 
Poslanec Filo: kedy sa uskutoční obhliadka svahu na M. Bela 51 a kedy budú 

známe výsledky zisťovania? - požiadavka č. 212 zo dňa 7.11.2016 
Poslanec Filo: na začiatku ul. Halalovka pri garážach sa nachádza chodník, 

ktorý nie je oddelený obrubníkom. Stáva sa , že autá pri obchádzaní častokrát 
vybiehajú až na tento chodník. Na ceste sú umiestnené aj kontajnery, parkujú autá. 
Poslanci žiadajú premerať šírku cesty a navrhnúť spôsob výrazného označenia 
chodníka, popr. vybudovanie cca. 5 cm obrubníka. 

P.Mendel: sa pýta na konkrétne meno pracovníka, ktorý je zodpovedný za 
údržbu pozemkov  parc. 2264/53,54,5,180,17 - požiadavka č. 214 zo dňa 7.11.2016 

P.Mendel: upozorňuje, že žľab na križovatke ulíc Gen. Svobodu a Saratovská 
vyčistený nebol - požiadavka č. 215 zo dňa 7.11.2016 

P.Mendel: kedy budú dokončené práce týkajúce sa jednosmerky na ulici Gen. 
Svobodu? 

P.Mendel: pýta sa p. viceprimátora Forgáča: kedy budú vyznačené miesta pre 
invalidov na ul. Gen. Svobodu? 

P.Mendel: na križovatke ulíc Saratovská a K. Šmidkeho oproti garážam stojí 
stará telefónna búdka bez automatu. Je možné ju odstrániť? 

P.Mendel: na ul. K. Šmidkeho medzi škôlkou a panelákom smerom k Južanke 
bola odstránená druhá lampa v poradí. Viac ako mesiac tam nie je. Kedy bude 
osadená nová? 

P.Dušatko: na ul. K. Šmidkeho sa jednosmerná ulica zmenila na obojsmernú 
(úsek cca. 30 m). Občania sa sťažujú, situácia sa zhoršila, dochádza ku kolíziám. Nie 
je možné ulicu opäť zjednosmerniť, alebo zmeniť značenie tak, aby bolo jasné, že 
došlo k zmene? 

Pani Vašek: na ul. K. Šmidkeho boli pred hlavným vchodom do domu č. 4 
odstránené dva stromy na žiadosť občanov, nakoľko tienili a škodili fasáde domu. 
Stromy síce boli odstránené, ale na ich miesto nasadili opäť nové. Situácia sa 
opakuje. Nemôžu byť stromy odstránené, popr. miesto nich nasadené kríky? 

Pani Vašek: predložila žiadosť obyvateľov domov na K. Šmidkeho 2,4,8,10 o 
opravu prístupových chodníkov a vonkajších schodísk. Chodníky a schodiská sú 
prepadnuté,  v havarijnom stave, hrozí nebezpečenstvo úrazu. 

Pani Vašek: má garáž pri dome K. Šmidkeho 1 ústiacu do hlavnej cesty. Pred 
ňou sú blízko seba postavené značka Daj prednosť v jazde a pouličná lampa. 
Nakoľko sa im ťažko vchádza do garáže, bolo by možné značku posunúť? 

P. Krušpán: sa pýta, prečo stoja autá na ul. Palackého na chodníku. A ak 
majú povolené parkovať tam, musia platiť parkovné?  

 
 
Bod číslo 5 – Rôzne ,diskusia a záver 

 
V rámci diskusie kritizoval p. Mendel neustále porušovanie dohody zo strany 

Južanky o vpúšťaní áut na chodník za Južankou. Poslanec  Vojtek odpovedal, že 
výnimočne sú autá vpúšťané aj mimo dohodnutý termín, nakoľko nie vždy sa dá 
stanovený termín stihnúť, hlavne pri zásobovacích autách, ktoré idú z väčšej diaľky. 
Poslanec Žák navrhol, aby v prípade, že auto bude meškať a bude vpúšťané mimo 
dohodnutý čas, mal by ho sprevádzať pracovník SBS. 
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Pán Mendel taktiež nebol spokojný s odpoveďou na svoju otázku z minulého 
zasadnutia (požiadavka č. 214 z 7.11.2016) ohľadom parc. č. 2264/53,54,5,180,17, 
na ktorých sa kopia smeti, tvoria sa skládky. Mgr. Peter Sedláček z MsP reagoval, že 
MsP sa snaží zistiť, kto skládky tvorí, aby ich títo odstránili sami a na vlastné 
náklady. Nie vždy je to však možné. 

Pán Pivoluska poďakoval za osadenie lampy na ulici M. Bela a p. Sapáček 
opäť konštatoval, že veľa vecí sa pohlo a urobilo. 

 
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť. 

 
 
Nasledujúce zasadnutie by sa malo konať dňa 9. Januára 2017 v Kultúrnom 
stredisku JUH. 
 
 
Zapísala: Lenka Vojtasová 
V Trenčíne dňa 13.12.2016 
 
 
        Patrik Žák, B.S.B.A. 
                                                                                     predseda VMČ JUH 
 
 
 
 
 


