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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 

konaného dňa 6.3. 2017 v ZŠ Novomeského na Juhu 

 

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

Program VMČ Juh: 

1. Otvorenie 
2. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
3. Nové požiadavky poslancov a občanov 
4. Rôzne, diskusia a záver 

 
Na úvod predseda VMČ Bc. Eduard Filo privítal všetkých prítomných 

a hostí, otvoril zasadnutie výboru a skonštatoval, že výbor je 
uznášaniaschopný. Prítomných zároveň oboznámil so zmenou v programe 
a dal o novom programe hlasovať. 
 
Hlasovanie o novom programe zasadnutia v znení: 
 

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

  ZA   – 5, Bc. Eduard Filo, Mgr. Ján Forgáč, MBA Peter Hošták, PhD., 
                                       Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák, B.S.B.A. 
 PROTI - 0 
 ZDRŽAL SA - 0 
 

Bod číslo 2 – Prerokovanie materiálu ÚMM 
 
Bc. Eva Hudecová z Útvaru majetku mesta predložila žiadosť o vyjadrenie k zámene 
nehnuteľností – pozemkov v k.ú.Trenčín medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou 
Stallion – invest, s.r.o. nachádzajúcich sa na ulici Východná: 
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a/ nehnuteľnosť – pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín v podiele 1/1-ina, 
nachádzajúca sa na ulici Východná v k.ú. Trenčín: 

- novovytvorená C-KN parc. č. 2264/199 ostatné plochy o výmere 329 m2 

odčlenená Geometrickým plánom č. 36335924-007-17 z pôvodnej C-KN parc. 
č. 2264/179 ostatné plochy o výmere 1122 m 2 evidovaná na LV č. 1. Ide o 
pozemok nachádzajúci sa v okrajovej časti zastavaného územia obce pri 
mestskej komunikácii na ulici Východná. 

b/ nehnuteľnosti – pozemky vo vlastníctve spoločnosti Stallion – invest, s.r.o. 
v podiele 1/1-ina, nachádzajúca sa na na ulici Východná v k.ú. Trenčín: 

- novovytvorená C-KN parc. č. 3488/76 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
25 m2 odčlenená Geometrickým plánom č. 36335924-132-16 z pôvodnej E-KN 
parc. č. 2249 orná pôda o výmere 908 m2 evidovaná na LV č. 8332 za účelom 
prípravy a realizácie investičnej akcie Mesta Trenčín „Ulica Východná JUH 
Trenčín – ÚPRAVA“. Ide o pozemok nachádzajúci sa v okrajovej časti 
zastavaného územia obce pozdĺž mestskej komunikácie na ulici Východná, 

- novovytvorená C-KN parc. č. 3488/83 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
7 m2 odčlenená Geometrickým plánom č. 36335924-007-17 z pôvodnej E-KN 
parc. č. 2249 orná pôda o výmere 908 m2 evidovaná na LV č.8332, za účelom 
vysporiadania pozemku pri mestskej komunikácii na ulici Východná. Ide 
o pozemok nachádzajúci sa v okrajovej časti zastavaného územia obce pozdĺž 
miestnej komunikácie na ulici Východná a 

- novovytvorená C-KN parc. č. 3488/84 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
297 m2 odčlenená Geometrickým plánom č. 36335924-007-17 z pôvodnej E-
KN parc. č. 2249 orná pôda o výmere 908 m2 evidovaná na LV č. 8332, za 
účelom vysporiadania pozemku pod časťou mestskej komunikácie na ulici 
Východná. Ide o pozemok nachádzajúci sa v okrajovej časti zastavaného 
územia obce pod miestnou komunikáciou na ulici Východná. 

 
Výmera pozemkov predstavuje spolu 329 m2. 
 
Účelom zámeny je: 

- pre Mesto Trenčín: výstavba chodníka a prepojovacieho pruhu pre 
odbočenie vľavo na ulici Východná v zmysle projektu Mesta Trenčín „ Ulica 
Východná Juh Trenčín – ÚPRAVA“ a majetkovoprávne vysporiadanie 
pozemku pod miestnou komunikáciou. 

- pre spoločnosť Stallion – invest, s.r.o. : scelenie pozemku s pozemkami vo 
vlastníctve spoločnosti. 

 
Hlasovanie o predloženom materiáli ÚMM 
 

ZA   – 5, Bc. Eduard Filo, Mgr. Ján Forgáč, MBA Peter Hošták, PhD., 
                                       Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák, B.S.B.A. 
 PROTI - 0 
 ZDRŽAL SA - 0 
 
 Bod číslo 3 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
 
Poslanec Žák: žiada upratať okolie smetných nádob na Liptovskej 3. 

Odpoveď: Priamo stojiská smetných nádob sa  upratujú aj cez spoločnosť 
Marius Pedersen  pri pravidelnom zbere nadrozmerného odpadu 1 x za 14 dní. Vašu 
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požiadavku sme zaslali tejto spoločnosti, aby vec preverila. Čistenie verejných 
priestranstiev zabezpečuje Útvar interných služieb (J.Čulý), ktorému zasielame 
požiadavku na vybavenie.  
Poslanec Žák: s pomocou VPP pracovníkov upratať priestor pri potravinách CBA na 
otoči Gen. Svobodu - betónové schody a ich okolie. 

Odpoveď: 20. 2. 2017 bol uvedený priestor vyčistený aktivačnými 
pracovníkmi. 
Poslanec Žák: keď sa na jar spustí výroba asfaltu, prioritne opraviť výtlky v oboch 
smeroch ul. Gen. Svobodu. 

Odpoveď: Výtlky sa v súčasnosti opravujú strojom na opravu výtlkov vo 
vlastníctve MHSL 
Poslanec Žák: ďalšie veľké jamy sú v odbočke na M.Bela pri Kebabizni. 

Odpoveď: Výtlky sa v súčasnosti opravujú strojom na opravu výtlkov vo 
vlastníctve MHSL. 
Poslanec Žák: treba opraviť aj výtlky v odbočke na Šmidkeho zo Saratovskej, 
priamo v rádiuse zákruty. 

Odpoveď: Výtlky sa v súčasnosti opravujú strojom na opravu výtlkov vo 
vlastníctve MHSL 
poslanec Žák: sa pýta, kedy sa tento rok budú opravovať všetky zábradlia na Juhu? 

Odpoveď: Zábradlia sa budú opravovať v celom meste. Presný harmonogram 
ešte nie je stanovený. 
Poslanec Žák: žiada opraviť dve lavičky pred vstupom do domu Saratovská 2638. 

Odpoveď: Zaradené do poradovníka prác termín ukončenia marec 2017. 
Poslanec Žák: v súčinnosti s ochotným pánom Nitschneiderom zo Západnej ulice 
treba venovať pozornosť ihrisku na Západnej - poskytnutie farieb, náradia, výmena 
piesku podľa potreby. 

Odpoveď: Na ul. Západná sme ochotného pána oslovili a dohodli na 
spolupráci pri realizácii opráv na detskom ihrisku. 
Poslanec Žák: stojisko smet. nádob nad schodmi vedúcimi od Halalovka 8 má 
dolámaný betónový blok, ktorý je tam pohodený. Prosí nahradiť. 

Odpoveď: Zrealizujeme v rámci svojich možnosti. 
Poslanec Žák: bolo by dobré wapkou očistiť všetky betónové stojiská smetných 
nádob. 

Odpoveď: Takúto službu bohužiaľ nemáme s Marius Pedersen zazmluvnenú. 
Požiadavka bola zaslaná na MHSL. 
Poslanec Žák: na oboch nových stojiskách polopodzemných kontajnerov je treba 
dotiahnuť matky pántov poklopov. 

Odpoveď: Táto vôľa má podľa vyjadrenia realizátora technické opodstatnenie. 
Zatiahnutím matiek by bola obmedzená funkčnosť. 
Poslanec Žák: prosí zarezať a vyčistiť chodník, kde prerastá tráva a zemina na 
zastávke pod Juhom, pri cintoríne. 

Odpoveď: Urobíme obhliadku a prijmeme náležité opatrenia. V súčasnosti sa 
sústreďujeme na čistenie komunikácií po zimnej údržbe 
P.Piffl: navrhuje, že na ul.M.Bela sa dá 14 kontajnerov nahradiť veľkokapacitnými 
polopodzemnými. 

Odpoveď: Na Mateja Bela Mesto v decembri 2016 vybudovalo jedno stojisko 
s polopodzemnými kontajnermi. Z pôvodného miesta bolo stiahnutých  11 ks 1100 l 
nádob (7 ks 1100 l na komunálny odpad, 3 ks 1100l nádoby na papier, 1 ks 1100l 
nádoba na plasty). Na stojisku boli osadené 2 ks 5 m³ polopodzemné kontajnery na 
komunálny odpad, 1 ks  5 m³ na plasty,1 ks  5 m³ na papier a pribudol 1 ks  3 m³ na 
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sklo. Investícia na jedno stojisko bola približne vo výške 15 000 €. Poprosíme 
upresniť, pre ktoré vchody navrhujete umiestniť polopodzemné kontajneri. Nakoľko 
sa jedná o investičnú akciu, požiadavka bola zaslaná na ÚIS, ktorý zabezpečuje 
realizáciu investičných akcií v meste Trenčín.  
P.Piffl: na ul. Kyjevská sa nachádza stanovisko telef. búdok, ktoré sú nefunkčné a 
bolo by dobré ich odstrániť. 

Odpoveď: Podľa informácie spoločnosti Slovak Telekom, ktorá je vlastníkom 
predmetných telefónnych búdok, sú búdky na Kyjevskej ulici v Trenčíne 
prevádzkované a funkčnosť, resp. poruchový stav bude preverený.  
P. Piffl: žiada odstrániť staré hojdačky za domom na M. Bela 10,12. 

Odpoveď: Preverené a zaradené do poradovníka prác dátum ukončenia do 
10.3.2017 
P.Piffl: sa pýta, aká zmes sa používa pri oprave výtlkov, resp. čo treba robiť, aby 
opravené výtlky vydržali viac ako jednu sezónu. 

Odpoveď: Zamestnanci MHSL pri oprave výtlkov používajú obaľovaciu zmes 
AC8, aby opravené výtlky boli kvalitne opravené danou technológiou (infračervených 
plynových žiaričov),musia dodržať technologický postup. Pre mesto Trenčín ďalej 
realizovali opravy výtlkov externí dodávatelia inou technológiou. Za UD: Na veľké 
výtlky sa používa AC 11 O; PMB 45/80-75; STN EN 13108-1 upravovaná infra 
strojom na výtlky vo vlastníctve MHSL. Na drobné výtlky plánujeme zakúpiť suchú“ 
asfaltovú zmes Bohemix, na ktorej pokládku postačuje lopata. 
P.Mendel: sa pýta, kedy bude odstránená búdka na križovatke ul.Saratovská - 
K.Šmidkeho - opakovaná požiadavka č. 236 z 5.12.2016. p.Mendel: na križovatke 
ulíc Saratovská a K. Šmidkeho oproti garážam stojí stará telefónna búdka bez 
automatu. Je možné ju odstrániť? 

Odpoveď: Útvar majetku mesta dňa 10.02.2017 požiadal spoločnosť Slovak 
Telekom o informáciu, v akom štádiu je odstránenie predmetnej telefónnej búdky. 
Spoločnosť sa vyjadrila, že telefónna búdka bude demontovaná v priebehu mesiaca 
február 2017. Pre silné mrazy a nahrnutý sneh z cesty demontáž neriešili, pretože by 
ju museli silou trhať zo zeme a hrozilo by poškodenie a popraskanie sklenených 
výplní.  Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. bola 19.12.2016 vyzvaná k odstráneniu 
nefunkčnej telefónnej búdky z pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín. 
P. Mendel: sa pýta, koľko peňazí bolo za minulý rok investovaných do kastrácie 
odchytených mačiek? 

Odpoveď: Za rok 2016 bolo  minutých  1200 €  na kastráciu odchytených 
mačiek  
P. Mendel: koľko mačiek bolo za tieto peniaze odchytených a vykastrovaných v 
celom meste? A koľko z tohto počtu na Juhu? 

Odpoveď: V  celom meste  bolo odchytených a vykastrovaných spolu 
32 mačiek,  z toho na JUHu 8 mačiek.  
P. Mendel: poukazuje opäť na skládky pod Juhom a chce vedieť, kedy bude odpad 
odstránený. 

Odpoveď: Poprosili by sme bližšie špecifikovať aké skládky pod JUHOM. 
Evidujeme z konca roka 2016 jednu nelegálnu skládku po bezdomovcoch, ktorú 
odstráni Útvar interných služieb  spolupráci s Mestským hospodárstvom a správou 
lesov, keď bude priaznivejšie počasie.  
P. Mendel: opakovane upozornil, že za Južankou sa nenachádza prisľúbený 
kvetináč. Namiesto neho sú tam položené kamene, ktoré sa dajú ľahko odkopnúť a 
autá tade naďalej môžu prechádzať - opakovaná požiadavka č. 210 z 3.10.2016. 
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Odpoveď: Vyriešené dvoma kvetináčmi, ktoré umiestnilo MHSL a o výsadbu 
sa na jar postará Južanka. 
P. Mendel: od Južanky smerom ku škôlke sa opravil chodník. Pri lampe č. 204/071 
ostal trčať zo zeme drôt, ktorý treba odstrániť, alebo zakopať do zeme. 

Odpoveď: Vyriešené 13.2. 2017. 
P. Búryová: na ul. Saratovská pri autobus. zastávke sa nachádza stará inf. skrinka. 
Pýta sa, či ju môže Jednota dôchodcov využívať na vešanie informácií pre svojich 
členov. 

Odpoveď: Daná výveska bola odstránená z dôvodu výmeny a so súhlasom 2. 
viceprimátora bude následne osadená (termín realizácie do 17.3.2017) a o jej údržbu 
sa bude starať Jednota dôchodcov. 
P. Sapáček: v poslednej dobe zaznamenal nárast nákladných áut IMDK na ul. Gen 
Svobodu . Tieto parkujú priamo na hlavnej ulici a "zavadzajú". Bolo by dobré prijať 
opatrenia, ktoré donútia vozidlá danej spoločnosti parkovať na parkovisku za 
Južankou. 

Odpoveď: Na hlavnej ulici je umožnené parkovať len osobným vozidlám. V 
prípade zistenia porušenia predpisov je potrebné volať hliadku MsP. 
P. Nitschneider: žiada opraviť stojisko pre kontajnery na ul. Západná 9. Toto 
stojisko je nefunkčné, nakoľko počas dažďa v ňom ostáva stáť voda a nedá sa dostať 
k smetným nádobám. 

Odpoveď: Opravu stojísk kontajnerov zaradí MHSL do poradovníka opráv. 
P. Nitschneider: taktiež upozorňuje na zlý stav strechy stojiska pre kontajnery na 
Západnej 8 . Je treba ju vymeniť, opraviť. 

Odpoveď: Opravu strechy zaradí MHSL do poradovníka opráv. 
P. Nitschneider: žiada odstrániť konštrukciu od hojdačiek na ul. Západná 14. 

Odpoveď: Preverené a zaradené do poradovníka prác dátum ukončenia do 
10.3.2017 
P. Nitschneider: žiada osadiť tabuľku "Zákaz venčenia psov " na detskom ihrisku na 
Západnej ul. 

Odpoveď: Tabuľky - "Zákaz vodenia psov" budú osadené na detskom ihrisku 
Západná do 24.2.2017 (tabuľky boli na danom detskom ihrisku už osádzané ale 
vplyvom vandalizmu boli odcudzené). 

 
Bod číslo 4 - Nové požiadavky poslancov a občanov 

 
Poslanec Hošták: žiada zabezpečiť farbu pre p. Nitschneidera - požiadavka 

č. 22 zo 6.2.2017. 
P.Piffl: telef.búdky na ul. Kyjevská sú nefunkčné. Poslanci: žiadajú 

odstránenie nefunkčných búdok  - opakov. požiadavka č. 28 zo 6.2.2017. 
P. Piffl: opäť upozorňuje na zle opravené výtlky....napr. na ul. Gen. Svobodu 

pri Kebabizni. 
P. Mendel: opätovne upozorňuje na neporiadok na mestskom pozemku a 

žiada odstrániť skládky pod Juhom. 
P. Sapáček: opätovne upozornil, že vozidlá (dodávky) na ul. Gen. Svobodu 

parkujúce pri križovatkách, zabraňujú výhľadu a vychádzanie do križovatky je 
nebezpečné. Poslanci: je možné právne podchytiť vo VZN limitovanie výšky vozidla, 
ktoré môže byť zaparkované na takýchto miestach? 

Poslanec Filo: sa pýta, či by bolo možné osadiť aspoň na väčšie detské 
ihriská tabuľky so zákazom vstupu so psom. 
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P. Opát: žiada o opravu schodov, ktoré sa nachádzajú na ul. Gen. Svobodu a 
vedú ku garážam obyvateľov. 

P. Opát: sa pýta , prečo neboli doložené dlažobné kocky na novom chodníku 
na Gen. Svobodu v jednosmerke.  

P. Kubínyi: otázka sa týka  zmeny dopravy na križovatke Šmidkeho - Halašu. 
P. Kubínyi poslal otázku dňa 30.11.2016 na stránku TN do rubriky "Otázky a 
odpovede", kde mu bolo odpovedané, že bude doplnené značenie (žlté čiary) a 
posilnené hliadky MsP, ktoré situáciu budú kontrolovať. Do dnešného dňa sa nič 
nezmenilo. Kedy bude domaľované značenie a ako často sú na miesto posielané 
hliadky MsP? 

P. Svečulová: ako bude riešené parkovanie v rámci parkovacej politiky na ul. 
M. Bela 22-28? V súčasnosti parkujú obyvatelia na chodníku. V dome býva teles. 
postihnutý občan, ktorý má problém sa dostať sociálnym taxíkom ku vchodu. 

Poslanec Hošták: pýta sa, v akom štádiu je realizácia požiadavky č. 7 z 
9.1.2017 - osadenie stĺpikov na ul.M.Bela. 

P. Mitánková: sa pýta, kde budú vyhradené miesta pre parkovanie 
turistických autobusov. 

P. Mitánková: koľko stojí vyčistenie jedného pieskoviska? 
P. Mitánková: sa pýta, či je možné meniť piesok na dets. ihriskách aspoň raz 

za rok. 
P. Piffl: prosí o zatrávnenie priestoru za Kultúrnym strediskom na Juhu a 

taktiež pri Kebabizni. 
P. Piffl: zároveň žiada o očistenie chodníka za Kultúrnym strediskom. 
P. Piffl: opätovne upozorňuje na zlý stav chodníka spod Juhu smerom ku 

kostolu - kedy bude opravený? - opakovaná požiadavka č. 218 zo 7.11.2016 
P. Mendel: sa pýta, či bola vykonaná obhliadka stavu chodníka pri Leoni, na 

ktorý upozorňoval 7.11.2016 - požiadavka č. 216. Ak áno, aký je výsledok obhliadky? 
A kedy bude chodník opravený? 

P. Mendel: p.Fazekaš žiadal 6.6.2016 v požiadavke č. 109  odstránenie 
múrika pri dome na ul. Šmidkeho 3. Kedy bude múrik odstránený? 

P. Mendel: na križovatke K. Šmidkeho a Saratovská je uvoľnená značka Daj 
prednosť v jazde. Žiada o opravu. 

P. Mendel: sa pýta, či polopodzemné kontajnery sú určené všeobecne na 
sklo, alebo iba na fľaše. Chcel vyhodiť prasknutý čajník, avšak cez otvor v kontajneri 
sa to nedalo. 

P. Mendel: kedy bude uskutočnená renovácia lavičiek na Gen. Svobodu 9? - 
opakov. požiadavka č.109-6.6.2016,č. 168 - 5.9.2016. 

 
Bod číslo 5 – Rôzne , diskusia a záver 

 
V rámci diskusie upozornil p. Opát na často preplnené kontajnery na triedený 

odpad, na neskorý odvoz ostrihaných konárov na ul. Gen,.Svobodu 13,ale zároveň 
bol spokojný s kosením na Juhu.  

Ďalšou často diskutovanou témou boli „psíčkari“. P. Opát navrhoval zvýšiť 
poplatky za psa podľa veľkosti plemena. P. viceprimátor Forgáč podotkol, že 
zvýšením poplatkov by sa potrestali zodpovední majitelia psov, ktorí si svoje 
povinnosti riadne plnia. P. Mitánková navrhovala prekrytie pieskovísk, ktoré by 
zabránilo nielen znečisťovaniu od psov , ale i od mačiek.  
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P. Svečulová sa zaujímala, čo sa deje na parcele pod Zdravotným strediskom, 
nakoľko daný priestor je neudržiavaný a zanedbaný. I. viceprimátor J. Forgáč 
odpovedal, že sa menil majiteľ, ale stavba už začala. 

P. Svečulová sa pýtala, či aj celá ulica Východná bude v rámci parkovacej 
politiky spoplatnená. I. viceprimátor odpovedal, že bude. 
Na základe toho p. Piffl podotkol, že čiary by mali byť namaľované farbou, ktorá viac 
vydrží a je odolnejšia voči oderu. Viceprimátor Forgáč povedal, že na už namaľované 
čiary bol vykonaný audit a 5% z  namaľovaných čiar bolo reklamovaných. 

P. Mendel sa pýtal, kedy budú na ul. Gen.Svobodu vyznačené miesta pre 
invalidov. Vicperimátor Forgáč odpovedal, že v apríli. 
  
 

 
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť. 

 
 
Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 3. apríla 2017 o 17,30 hod. v Kultúrnom 
stredisku JUH. 
 
 
Zapísala: Lenka Vojtasová 
V Trenčíne dňa 14.3.2017 
 
 
           Bc. Eduard Filo 
                                                                                     predseda VMČ JUH 
 
 
 
 
 


