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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 3.4.2017 v Kultúrnom stredisku na Juhu 

 
Prítomní poslanci:    Hostia:  
Bc. Eduard Filo    Mgr. Peter Sedláček - MsP 
Mgr. Ján Forgáč    Bc. Eva Hudecová - ÚMM 
Dominik Gabriel    Ing. Benjamín Lisáček - ÚIS 
MBA Peter Hošták, PhD.   Ján Korienek - ÚIS 
Lukáš Ronec     Ing. Róbert Hartmann - ÚD 
Mgr. Ján Vojtek 
Patrik Žák, B.S.B.A.  
 
Prítomná: Lenka Vojtasová – garant VMČ Juh 
 
 
Program VMČ Juh: 
 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálu ÚMM 
3. Informácie o investičných akciách na sídlisku Juh 
4. Parkovacia politika na sídlisku Juh 
5. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
6. Nové požiadavky poslancov a občanov 
7. Rôzne, diskusia a záver 

 
Na úvod predseda VMČ Bc. Eduard Filo privítal všetkých prítomných 

a hostí a otvoril zasadnutie výboru, informoval o programe a skonštatoval, že 
výbor je uznášaniaschopný. 

 
Hlasovanie o znení programu 

 
 
ZA                         – 7, Mgr. Ján Forgáč, Bc. Eduard Filo, Dominik Gabriel, 

MBA Peter Hošták, PhD., Lukáš Ronec, 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 pozemkov medzi Mestom Trenčín a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť 
Svätej Rodiny nasledovne : 
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- pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 2237/476 
zastavaná plocha o výmere 266 m2, v k.ú. Trenčín, ide o oplotený pozemok 
nachádzajúci sa pri kostole a farskom úrade Svätej Rodiny 

za  

- pozemok vo vlastníctve RKC Farnosti Svätej Rodiny, novovytvorená C-KN 
parc.č. 2237/496 ostatná plocha o výmere 28 m2, v k.ú. Trenčín, ide o zeleň 
nachádzajúcu sa pred chrámových areálom. 
 

Účelom zámeny je : 

- pre Mesto Trenčín realizácia investičnej akcie Mesta Trenčín „Parkoviská 
Trenčín, sídlisko Juh – Lavičková“ 

- pre RKC Farnosť Svätej Rodiny – vysporiadanie oploteného pozemku  
užívaného ako zázemie k nehnuteľnostiam vo vlastníctve RKC.   

 

     Útvar stavebný, životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar hlavného 
architekta Mesta Trenčín a Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne dňa 15.3.2017 odporučil 
zámenu pozemkov. 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 

ZA                         – 7, Mgr. Ján Forgáč, Bc. Eduard Filo, Dominik Gabriel, 
MBA Peter Hošták, PhD., Lukáš Ronec, Mgr. Ján           
Vojtek, Patrik Žák, B.S.B.A.                                                      

PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 
Druhou predloženou vecou k prerokovaniu z ÚMM bola žiadosť o  vyjadrenie 

k žiadosti Ing. Anny Hajnej k odkúpeniu pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 
2315/441 o výmere 97 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo 
užívaného pozemku, v súlade so zverejneným oznamom Mesta Trenčín. 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul. Halalovka, ktorý žiadateľka  využíva  
ako súčasť predzáhradky a oddychovej zóny k bytu.  

      Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar hlavného 
architekta Mesta Trenčín a Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne dňa 15.3.2017 prerokoval 
žiadosť  a odporúča  odpredaj pozemku v zmysle žiadosti. 

 
Hlasovanie o predloženom materiáli: 

ZA                         – 7, Mgr. Ján Forgáč, Bc. Eduard Filo, Dominik Gabriel, 
MBA Peter Hošták, PhD., Lukáš Ronec, Mgr. Ján           
Vojtek, Patrik Žák, B.S.B.A.                                                      

PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 
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Bod číslo 3 – Informácia o investičných akciách na sídlisku JUH 
 
 Zasadnutia sa zúčastnil vedúci Útvaru investičných služieb Ing. Benjamín 
Lisáček, ktorý prišiel informovať o pripravovaných  investičných akciách na Juhu. 
V tomto roku by sa mali realizovať tieto akcie: 

- vytvorenie nových park. miest – 576 000,- 
- renovácia mestských komunikácii – 40 000,- 
- športové ihrisko ZŠ Východná – 167 500,- 
- palubovka ZŠ Novomeského – 3 000,- 
- workoutové ihrisko – 16 000,- 
- renovácia MŠ Šafárikova – 1 200 000,- 
- okná – MŠ K. Šmidkeho – 200 000,- 
- nasvietenie1 priechodu pre chodcov 

 
 

Hlasovanie o predložených investičných akciách: 
 

ZA                         – 7, Mgr. Ján Forgáč, Bc. Eduard Filo, Dominik Gabriel, 
MBA Peter Hošták, PhD., Lukáš Ronec, Mgr. Ján           
Vojtek, Patrik Žák, B.S.B.A.                                                      

PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 
 
Bod číslo 4 – Parkovacia politika na sídlisku Juh 

 Zasadnutia sa zúčastnili Ján Korienek z Útvaru investičných služieb a Ing. 
Róbert Hartmann, vedúci Útvaru dopravy , ktorí prítomných informovali o príprave 
parkovacej politiky na sídlisku Juh. V časti „spodný Juh“ bolo vykonané nočné 
sčítanie áut. Výsledok: 1992 osobných áut a 34 dodávok. V rámci prípravy 
parkovacích miest sa ráta pre túto oblasť s počtom 240 nových parkovacích miest. 
Nové miesta by mali byť vytvorené v časti ul. Lavičková a pri kostole smerom 
k trafostanici, na ul. Halalovka, Kyjevská okolo Kultúrneho centra, Východná vedľa 
ihriska ZŠ. V rámci parkovacej politiky budú niektoré ulice zjednosmernené. 

V rámci diskusie k tomuto bodu so svojimi otázkami, požiadavkami 
a pripomienkami vystúpili viacerí občania. 

P. Krchňavý má garáž na ul. Východná. Aj pozemok pred garážou je jeho. 
Chcel vedieť, či bude pokutovaný, ak nechá auto zaparkované pred svojou garážou 
na svojom pozemku. Ako bude MsP vedieť, že aj pozemok je súkromný? 
Ing. Hartmann odpovedal, aby si vyznačil, že pozemok je v súkromnom vlastníctve. 
P. Krchňavý chce, aby mu jeho pozemok vyznačilo mesto, popr. ak dostane pokutu, 
aby nebola braná do úvahy. 

P. Beták sa pýtal, koľko na Juhu parkuje áut, koľko parkovacích miest bude 
ešte chýbať po zavedení park. politiky, alebo koľko miest naopak zvýši. Pýta sa na 
počet legálnych parkovacích miest, kde budú dodržané všetky podmienky v súlade 
so zákonom. Ing. Hartmann odpovedal, že celková štúdia , čo sa Juhu týka, sa 
robila, avšak na tomto zasadnutí sa rieši iba „spodný“ Juh a celkové výsledky 
sčítania nemá. P. Betákovi teda bude odpovedané na budúcom zasadnutí. 
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Poslanec Hošták skonštatoval, že nikto nie je šťastný z tejto situácie. Mesto sa 
snaží nájsť riešenia, aby sa situácia s parkovaním zlepšila, avšak je to zdĺhavý 
proces, ktorý nemôže byť vyriešený zo dňa na deň. 

P. Fencík upozornil, že na Juhu 1 bude aj po dobudovaní všetkých miest 
chýbať asi 100 miest a je absurdné vyberať peniaze, keď nebudú mať ľudia, kde 
parkovať.  

Parkovacej politike na hornom Juhu sa výbor bude venovať na ďalšom výbore. 
P. Svečulová sa pýtala, či na ul. M. Bela po vyznačení nových miest, bude 

dostatok parkovacích miest. Ing. Hartmann odpovedal, že miesta na parkovanie sa 
musia dostavať a budú vytvorené nové plochy. 

Poslanec Vojtek reagoval, že sa uskutočňujú nočné sčítania áut a hľadajú sa 
nové miesta a riešenia, aby sa počet park. miest vyrovnal počtu áut. 

P. Buček sa pýtal, či bola urobená štúdia realizovateľnosti a dopadu na 
obyvateľov. Upozornil, že mesto povoľuje výstavbu nových bytov, ale recipročne 
k tomu nepribúdajú parkovacie miesta. Mesto robí z ľudí kriminálnikov, ktorí keď kvôli 
nedostatku park. miest, zaparkujú na chodníku, sú postihovaní a kriminalizovaní. Na 
toto reagoval p. viceprimátor Forgáč, ktorý absolútne nepripúšťa, že by Mesto robilo 
z občanov kriminálnikov, parkovanie je dlhodobým problémom, majitelia áut, ktoré 
stoja v rozpore s cest. zákonom, sú pokutovaní, avšak nie kriminalizovaní. P. Buček 
sa spýtal na možnosť postaviť parkovací dom. Viceprimátor Forgáč odpovedal, že 
parkovanie v park. dome je skôr komerčnou záležitosťou a takéto parkovanie by 
vyšlo občanov drahšie. 

P. Petráš, ktorý je obyvateľom TN a aj podniká v TN, sa pýtal, prečo mu na 
firemné autá bola predaná karta abonentská a nie rezidentská. Zároveň povedal, že 
mu neznámy páchateľ uvoľnil kolesá na firemnej dodávke. Tento stav pripisuje 
„parkovacej politike“, nakoľko medzi ľuďmi kvôli nej rastie nevraživosť. Reagoval p. 
viceprimátor Forgáč, ktorý odmieta, žeby kvôli parkovacej politike bol p. Petráš 
poškodený a na otázku ohľadom kariet podal vysvetlenie, že je rozhodujúce, aby mal 
občan trvalý pobyt v Trenčíne (nie sídlo firmy alebo prevádzky) a mohol preukázať 
právny vzťah k vozidlu.  

P. Kučerák poznamenal, že rastie neustále počet áut, ale parkoviská 
nepribúdajú a že podľa neho stavanie park. domov nie je iba komerčnou záležitosťou 
a Mesto by mohlo presunúť financie napr. z rekonštrukcie námestia, ktorá podľa jeho 
názoru nie je potrebná. Parkovacie domy by sa mali stavať podobne ako sociálne 
byty, je to pre občanov. Viceprimátor Forgáč reagoval, že na vybudovanie park. 
miest pre „spodný“ Juh treba cca. 580 000,- Eur, ale výstavba park. domu s týmto 
počtom miest by vyšla na cca. 2,5 mil. Eur. Čo sa týka Mierového nám. rekonštrukcia 
je už nevyhnutná, nakoľko je Trenčín posledné krajské mesto s nezrekonštruovaným 
námestím a taktiež stav sietí na námestí je kritický. II.viceprimátor Žák poznamenal, 
že v minulosti boli predložené 2 návrhy na výstavbu park. domov na Halalovke, 
avšak vtedy sa medzi občanmi dvihla vlna odporu. 

P. Krchňavý sa pýtal, ako je definované „zastavenie“ a „státie“. Ing. Hartmann 
odpovedal, že zastavenie je definované ako čas, ktorý je potrebný na vystúpenie 
alebo nastúpenie osôb, potom je to už státie. P. Krchňavý na to reagoval, že prišiel 
s otcom pred elektrárne, otec vystúpil a on sa chcel s autom otočiť a odísť. Cestu mu 
blokovalo ale auto, ktoré ho „nasnímalo“ a on očakáva teraz pokutu z MsP. Mgr. 
Peter Sedláček z MsP mu na to odpovedal, že Mesto ani MsP nevlastnia auto, ktoré 
sníma ŠPZ, v prípade porušení zákona MsP lepí predvolanku hneď na okno a že 
príslušníci MsP pokiaľ vidia vodiča v aute, ktorý sa snaží odísť, určite nemajú 
v úmysle ho pokutovať. 
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P. Svečulová povedala, že nie je problémom zaplatiť, ale keď si občan zaplatí, 
chce mať kde zaparkovať napr. večer po návrate zo zamestnania a že by bolo 
vhodné, keby ku každému bytu bolo pridelené jedno parkovacie miesto. Viceprimátor 
Forgáč odpovedal, že je v snahe mesta zabezpečiť, aby k takýmto situáciám 
nedochádzalo a že už pred 10 rokmi bol najvyšší čas na riešenie parkovania.  II. 
viceprimátor Žák povedal, že pridelenie jedného parkovacieho miesta k bytu je 
nereálne.  

P. Kadák sa pýtal, prečo sa viac nevyužívajú peniaze z Eurofondov. 
Viceprimátor Forgáč odpovedal, že Mesto reaguje aj na tieto výzvy, avšak situácia je 
taká, že napr. na renováciu námestia nemohli byť peniaze z eurofondov použité. 
Taktiež na budovanie parkovacích domov nie je možné tieto prostriedky využiť. 

 
O 19,30 hod. predseda Bc. Filo vyhlásil krátku 10-minútovú prestávku. 

Poslanci Mgr. Vojtek a Ronec odišli zo zasadnutia. 
 
 

Bod číslo 5 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 

Poslanec Hošták: žiada zabezpečiť farbu pre p. Nitschneidera - požiadavka 
č. 22 zo 6.2.2017. 

Odpoveď: Zamestnanec MHSL, m.r.o., TN sa dňa 16.3.2017 osobne stretol s 
p. Nitschneiderom a dohodol sa s ním na spolupráci pri opravách a údržbe DI 
Západná. Výsledkom stretnutia je, že MHSL, m.r.o., TN zabezpečí pre pána nákup 
farieb na náter herných a betónových  prvkov. Vyčistenie pieskoviska a doplnenie 
piesku zabezpečí MHSL, m.r.o., Trenčín do 20.4.2017. 

P.Piffl: telef.búdky na ul. Kyjevská sú nefunkčné. Poslanci: žiadajú 
odstránenie nefunkčných búdok  - opakov. požiadavka č. 28 zo 6.2.2017. 

Odpoveď: Spoločnosť Slovak Telekom bude opätovne vyzvaná k odstráneniu 
telefónnych búdok nachádzajúcich sa na Ul. Kyjevská v Trenčíne.  

P. Piffl: opäť upozorňuje na zle opravené výtlky....napr. na ul. Gen. Svobodu 
pri Kebabizni. 

Odpoveď: V polovici februára sme označili a zaevidovali predovšetkým 
havarijné výtlky na cestách, ktoré mestské hospodárstvo začalo opravovať vzhľadom 
na množstvo a povahu výtlkov po náročnej zimnej údržbe podľa dôležitosti a 
premávky na komunikáciách. Za MHSL: Nateraz bol výtlk na ul. Gen.Svobodu pri 
Kebabizni opravený tak, aby nedošlo pri prevázdke na miestnej komunikácii k 
poškodeniu vozidiel. Správca MK má informáciu o aktuálnom stave daného výtlku. 

P. Mendel: opätovne upozorňuje na neporiadok na mestskom pozemku a 
žiada odstrániť skládky pod Juhom. 

Odpoveď: Za USaŽP: Nelegálne skládky najprv preveruje Mestská polícia, 
ktorá má zistiť pôvodcu skládky a vlastníka pozemku, na ktorom sa skládka 
nachádza. Pokiaľ pôvodcu skládky nezistia a pozemok je vo vlastníctve mesta, 
vyčistenie zabezpečí Mestské hospodárstvo a správa lesov. Za MsP:  MsP sa 
nepodarilo zistiť konkrétne osoby, ktoré uvedené skládky vytvorili a preto zaslala 
žiadosť o ich odstránenie na Útvar stavebný a životného prostredia. Čistenie sa robí 
práve v týchto dňoch VPP pracovníkmi v spolupráci s MHSL. Tento týždeň už boli 
odvezené dve plné vlečky odpadu, pokračovať sa bude podľa informácie z MHSL a 
UIS v utorok 28.3. 

P. Sapáček: opätovne upozornil, že vozidlá (dodávky) na ul. Gen. Svobodu 
parkujúce pri križovatkách, zabraňujú výhľadu a vychádzanie do križovatky je 
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nebezpečné. Poslanci: je možné právne podchytiť vo VZN limitovanie výšky vozidla, 
ktoré môže byť zaparkované na takýchto miestach? 

Odpoveď: Právne to ošetriť možné nie je - jedná sa o vozidlá do 3,5 t, na 
ktoré sa vzťahujú rovnaké predpisy ako na osobné vozidlá. Túto problematiku sme v 
minulosti riešili aj s dopravným inšpektorátom a žiadne riešenie bez úpravy 
legislatívy sme nenašli. 

Poslanec Filo: sa pýta, či by bolo možné osadiť aspoň na väčšie detské 
ihriská tabuľky so zákazom vstupu so psom. 

Odpoveď: Na všetkých väčších detských ihriskách v sídelnom útvare Juh boli 
osadené piktogramy so zákazom vodenia psov v roku 2015. Správca detských ihrísk 
zabezpečí doplnenie piktogramov na väčších detských ihriskách do konca apríla 
2017. 

P. Opát: žiada o opravu schodov, ktoré sa nachádzajú na ul. Gen. Svobodu a 
vedú ku garážam obyvateľov. 

Odpoveď: Urobíme obhliadku a požiadavku zaradíme do zásobníka opráv. 
Požiadaviek na opravy je v súčasnosti toľko, že sa z tohtoročného rozpočtu nedajú 
všetky zrealizovať, preto budeme opravy realizovať podľa akútnosti a stavu 
problému. 

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

Odpoveď: Dlažobné kocky boli položené v rozsahu, ktoré požadovala 
projektová dokumentácia a z nej vyplývajúci výkaz výmer. Uvedené poškodenie 
chodníka je potrebné riešiť v rámci stavebnej údržby miestnych komunikácií.  

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? 

Odpoveď: MsP vykonáva hliadkovú činnosť na celom území nášho mesta, 
sídlisko Juh nevynímajúc.Na ulici Šmidkeho ale aj J. Halašu MsP opakovane 
prejednáva priestupky, proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorých sa 
dopúšťajú vodiči motorových vozidiel. V prípade, že budete svedkom takéhoto 
priestupku, bezodkladne to oznámte na tel. číslo 159, respektíve 158 (PZ SR) 
Treba ale dodať, že státie vozidiel na sídlisku Juh je dlhotrvajúci problém a 
preventívne ani represívne opatrenia MsP tento problém nevyriešia.   Za UD: Na 
žiadosť obyvateľov mesto plánuje viaceré dopravné úpravy v tejto oblasti. 
Zrealizované budú všetky súčasne a to po schválení dopravným inšpektorátom. 

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. 

Odpoveď: Na danom chodníku je parkovanie zakázané - jedná sa o cestičku 
pre cyklistov a chodcov. Obyvatelia, ktorí tu parkujú, hrubo porušujú dopravné 
prepisy. Mesto preto plánuje osadenie stĺpikov zabraňujúcich parkovaniu. Osadenie 
stĺpikov podlieha schváleniu dopravným inšpektorátom. 

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

Odpoveď: Osadenie stĺpikov podlieha schváleniu dopravným inšpektorátom. 
Mesto len pred týždňom uzavrelo zmluvu s dodávateľom dopravných značiek a 



7 
 

zariadení. Momentálne prebieha výmena poškodených značiek po zime. Po jej 
skončení začne útvar dopravy riešiť osadenie nových zariadení. 

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

Odpoveď: Pri krytej plavárni bolo dané minulý mesiac do predčasného 
užívania parkovisko, kde sú aj miesta vyhradené pre autobusy. Ďalšie miesta pre 
autobusy sú pri zimnom štadióne. Núka sa tiež možnosť parkovať autobusy v zadnej 
časti Východnej ulice. 

P. Mitánková: koľko stojí vyčistenie jedného pieskoviska? 
Odpoveď: Výdavky na túto činnosti nie sú samostatne vyčíslované, čistenie 

pieskovísk je realizované v rámci údržby detských ihrísk. Objem vymieňaného piesku 
v pieskoviskách závisí od množstva znečisteného piesku a ďalej od množstva 
chýbajúceho piesku. V priemere sa do pieskovísk dopĺňa cca 1,5 m3  až 2 m3 
piesku/pieskovisko (j.c. piesku 23,99 €/m3  s DPH). Ak ide o komplexnú výmenu 
obsahu pieskoviska v prípade silného znečistenia piesku, alebo výmenu z dôvodu 
nariadenia RUVZ pri zistení parazitných látok, vymieňa sa celý objem pieskoviska, 
ktorý je pre jednotlivé pieskoviská individuálny. 

P. Mitánková: sa pýta, či je možné meniť piesok na dets. ihriskách aspoň raz 
za rok. 

Odpoveď: Prekopanie a vyčistenie vybraných pieskovísk vrátane doplnenie 
nového piesku bude prebiehať v mesiacoch apríl až október 2017.  

P. Piffl: prosí o zatrávnenie priestoru za Kultúrnym strediskom na Juhu a 
taktiež pri Kebabizni. 

Odpoveď: Rozkopávky v priestore za KS Juh boli vykonané z dôvodu 
osadenia nových stožiarov verejného osvetlenie v súlade s investičnou akciou 
týkajúcou sa rozšírenia verejného osvetlenia v časti medzi ulicami Kyjevská a M.Bela 
/osvetlenie vnútrobloku/. Uvedenie rozkopávok do pôvodného stavu musí zabezpečiť 
zhotoviteľ  stavby. Zhotoviteľ stavby bol upozornený UIS, aby priestor uviedol do 
pôvodného stavu.  Priestor - pozemok pri Kebabizni nie je vo vlastníctve mesta 
Trenčín, je potrebné požiadavku zaslať vlastníkovi pozemku. 

P. Piffl: zároveň žiada o očistenie chodníka za Kultúrnym strediskom. 
Odpoveď: Čistenie komunikácii a chodníkov už prebieha. Táto požiadavka je 

súčasťou harmonogramu čistenia ulíc 
P. Piffl: opätovne upozorňuje na zlý stav chodníka spod Juhu smerom ku 

kostolu - kedy bude opravený? - opakovaná požiadavka č. 218 zo 7.11.2016 
Odpoveď: Požiadavka je zaradená v zásobníku opráv. Požiadaviek na opravy 

je v súčasnosti toľko, že sa z tohtoročného rozpočtu nedajú všetky zrealizovať, preto 
budeme opravy realizovať podľa akútnosti a stavu problému. 

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? 

Odpoveď: Požiadavka je zaradená v zásobníku opráv. Požiadaviek na opravy 
je v súčasnosti toľko, že sa z tohtoročného rozpočtu nedajú všetky zrealizovať, preto 
budeme opravy realizovať podľa akútnosti a stavu problému. 

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

Odpoveď: K búraniu oporného múra sa musí vyjadriť útvar stavebný, 
životného prostredia a útvar hlavného architekta,  jedná sa o stavbu, ktorá má svoju 
funkciu a parametre . V kompetencii MHSL nie je rozhodovať o odstránení  stavieb, 
ktoré sú stále funkčné a v prípade odstránenia vrchnej (tehlovej) časti oporného 
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múra vznikne bez vybudovania zábradlia na spodnej časti oporného múru 
bezpečnostný problém – nebezpečenstvo pádu detí.  Za USaŽP: Na mieste bude 
uskutočnený štátny stavebný dohľad, ktorý preverí skutkový stav múrika. Súčasne 
žiadame uviesť dôvod, pre ktorý by malo mesto tento múrik odstrániť. 

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

Odpoveď: Opravu značky sme objednali a v čase zasadania VMČ by už mala 
byť urobená. 

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. 

Odpoveď: Otvor na polopodzemnej nádobe na sklo bude zväčšený.  
P. Mendel: kedy bude uskutočnená renovácia lavičiek na Gen. Svobodu 9? - 

opakov. požiadavka č.109-6.6.2016,č. 168 - 5.9.2016. 
Odpoveď: V 11. týždni 2017 bola vykonaná fyzická obhliadka lavičiek na ul. 

gen. Svobodu a ul. Východná. Opravu lavičiek na uvedených uliciach zrealizuje 
MHSL do polovice apríla. Organizácia sa ospravedlňuje za doteraz nevykonanie 
požadovaných opráv. 
 
Bod číslo 6 – Nové požiadavky poslancov a občanov 

 
Poslanec Filo: na základe požiadavky občanov predkladá požiadavku o natretie 
kovových schodov pred vchodom Lavičková 8. 
Poslanec Filo: prosí o preverenie možnosti osadenia pieskoviska s prekrytím do 
areálu Kultúrneho strediska Juh - detské ihrisko. 
Poslanec Gabriel: žiada vykonať obhliadku dvoch schodísk na ulici Gen. Svobodu 
otoč. Istá pani upozornila, že schody nie sú vyčistené a údajne tam chýba zábradlie 
(bolo zničené, alebo ukradnuté).  Žiada  o vykonanie obhliadky oboch schodísk, ich 
vyčistenie  a opravu zábradlia tam, kde chýba. 
Poslanec Gabriel: žiada o vyčistenie ihriska vnútroblok - Šafárikova, Bazovského, 
Liptovská - od neporiadku, smetí a hlavne všetkého, čo tam zanechali po sebe 
psíčkari, resp. psy. A tiež žiada osadenie zákazu vodenia psov (ak tam ešte nie je). 
Poslanec Gabriel: Žiada z prostriedkov bežnej údržby komunikácií opravu  časti 
komunikácie na ul. Mateja Bela pri novom prechode pre chodcov (vyznačená časť na 
obrázku).  Prosí o informáciu, či je možné tento úsek opraviť z bežnej údržby a 
zároveň, kedy by mohlo dôjsť k samotnej realizácií. 
P. Majcher:  žiada urobiť  chodník za zadným vchodom ul. Halalovka 33, 35, 37, 39. 
Nachádza sa tam ľuďmi vychodený chodník cez trávu. 
P. Majcher:  je možné zakázať prejazd pred hl. vchodmi Halalovka 33, 35, 37, 39?  
Vodiči si tadiaľ skracujú cestu a bezhlavo jazdia. 
P. Majcher: žiada pred Halalovkou 39 rozšíriť komunikáciu asi o 50 cm. Je viditeľné, 
o ktoré miesto sa jedná. 
P. Majcher: upozorňuje, že pred Halalovkou 33 je sadnutý/prevalený kanál, priamo 
pred vchodom. Nedávno ho robili. 
P. Nitschneider: žiada orezať kríky na ul. Gen. Svobodu križovatka so Saratovskou, 
pri Slov. sporiteľni, pri detsk. ihriskách na Západnej ul. - "podkova" 
P. Januška: Halalovka 2388/2,4,6 - Občania podali  petíciu proti výstavbe 
parkoviska pred ich domom. Na základe toho žiadajú, aby mesto zatiaľ stavbu 
pozastavilo. 
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P. Búryová: navrhuje osadiť poslednú plánovanú lavičku nad Južankou pri bočnej 
bráne materskej škôlky v cípe. 
P. Buček: sa pýta, či mesto výhľadovo (2-5 rokov) plánuje spoplatniť, obmedziť 
vstup áut do mesta s prihliadnutím na emisie. 
P. Buček: bude záchytné parkovisko ? Ak áno, kde a kedy? 
P. Buček: navrhuje vyhotovovať zvukový záznam zo zasadnutí VMČ  a zverejňovať 
ho na webe. 
P. Pivoluska: na M. Bela 18 bol zasadený strom na spojov. trubku, ktorá smeruje do 
ďalšieho kanála. V minulosti sa už taký prípad vyskytol, trubka sa upchala, nastala 
havária. Občania žiadajú presadenie stromu. 
P. Kubičková: prosí MHSL, aby poskytlo farbu a náradie p. Nitschneiderovi na 
opravu ihriska na Západnej ulici. 
P. Mendel: žiada o zverejnenie zásobníku opráv. 
P. Mendel: žiada o zverejnenie plánu opráv na rok 2017 v poradí podľa aktuálnosti. 
P. Mendel: reaguje na odpoveď na otázku č. 61 zo 6.3. 2017 - odstránenie múrika 
na Šmidkeho 3. Pýta sa, prečo sa to teda neriešilo už predtým, keď táto požiadavka 
bola vznesená už 6.6.2016. Pri vedľajších vchodoch boli múriky odstránené. 
P. Mendel: na pozemku pod Juhom síce zmizol odpad po bezdomovcoch, ale 
pribudli ďalšie kopy ihličia, kopy pokosenej trávy, rôzny stavebný odpad, vrecia 
s odpadom. 
P. Mendel: upozorňuje, že na parkovisku pri cintoríne je dlhodobo odstavené auto, 
ktoré zaberá miesto. 
P. Mendel: taktiež na Východnej ulici je vrak auta, ktorý treba odstrániť. 
P. Mendel: pri vraku auta na Východnej ul. sa nachádzajú zrezané stromy, ktoré 
zasahujú do cesty. Bolo by vhodné ich odstrániť. 
P. Mendel: žiada odstrániť stojan po telef. automate vedľa pohostinstva Brooklyn. 
P. Mendel: navrhuje, aby sa stav telef. búdok prekontroloval v rámci celého Juhu a 
nefunkčné, aby boli odstránené. 
P. Mendel: pri chodníku od Brooklynu smerom k Južanke chýba druhá lampa. Kedy 
bude osadená? 
P. Mendel: na tom istom chodníku  smerom k Južanke na rohu škôlky sú 
neodvezené zbytky orezaných stromov a kríkov.  
P. Mendel: oproti vchodu do Brooklynu sa nachádza značka vyhradeného 
parkoviska, avšak chýba označenie, pre koho je miesto vyhradené. 
P. Mendel: na ul. K. Šmidkeho pri polopodzemných kontajneroch je poškodená 
cesta. Po výkopových prácach bola zasypaná iba štrkom, nie je doasfaltovaná . 
P. Krchňavý: má garáž na ul. Východná. Aj pozemok pred garážou je jeho. Chcel 
vedieť, či bude pokutovaný, ak nechá auto zaparkované pred svojou garážou na 
svojom pozemku. Ako bude MsP vedieť, že aj pozemok je súkromný? 
 
Bod číslo 7 – Rôzne, diskusia, záver 

 
V rámci diskusie sa p. Mendel spýtal p. viceprimátora Forgáča, kedy budú 

vyznačené parkovacie miesta pre invalidov na ulici Gen. Svobodu. P. viceprimátor 
odpovedal, že momentálne nie je vysúťažený dodávateľ na značenie miest v rámci 
bežnej údržby.  

Poslanec MBA Hošták, PhD. opustil zasadnutie. 
V rámci bodu „rôzne“ predložil predseda VMČ Bc. Filo žiadosť z Útvaru 

dopravy o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy  „Vinéria“ na ulici Gen. Svobodu v 

Trenčíne v termíne od 01.05.2017 do 31.10.2017 v zmysle VZN č. 5/2014 a 12/2013. 
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Hlasovanie o predloženej žiadosti: 

ZA                         – 4, Mgr. Ján Forgáč, Bc. Eduard Filo, Dominik Gabriel, 
    Patrik Žák, B.S.B.A.                                                      

PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 
 
Na záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť. 

 
Nasledujúce zasadnutie  sa bude  konať dňa 2.5.2017 o 17,30 hod. 

v Kultúrnom stredisku na Juhu. 
 
Zapísala: Lenka Vojtasová                                       
V Trenčíne 10. 4. 2017                                          
                                                     
                                                                              Bc. Eduard Filo 
                                                                           predseda VMČ JUH 
              
 
           

          
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
         


