
1 
 

Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 

konaného dňa 7.11.2016 v Kultúrnom stredisku na Juhu 

 

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

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

 
Na úvod viceprimátor Mgr. Ján Forgáč ospravedlnil neprítomnosť predsedu 

VMČ JUH Patrika Žáka, B.S.B.A., ujal sa vedenia zasadnutia, privítal všetkých 
prítomných a hostí, oboznámil ich s programom zasadnutia a otvoril 
zasadnutie výboru. 

Zároveň navrhol, aby bol z programu vypustený bod č. 2. 
 
Hlasovanie o vyradení bodu č. 2 z programu zasadnutia: 

 
ZA                         – 5, Mgr. Ján Forgáč, Bc. Eduard Filo, Dominik Gabriel, 
                                     MBA Peter Hošták, PhD., Mgr. Ján Vojtek                                                      
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 
 
     Hlasovanie o novom znení programu: 
 

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

 
ZA                         – 5, Mgr. Ján Forgáč, Bc. Eduard Filo, Dominik Gabriel, 
                                     MBA Peter Hošták, PhD., Mgr. Ján Vojtek                                                      
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 
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Bod číslo 2 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
 
p.Mendel: nie je spokojný s riešením problému s mačkami. Pýta sa, ak nepomáha 
kastrácia, ako vie mesto zabrániť neustálemu množeniu mačiek, ktoré obťažujú 
obyvateľov hlukom a znečisťujú okolie?- požiadavka č. 153 zo dňa 1.8.2016,č.171 zo 
dňa 5.9.2016 

Odpoveď: Odchyt do pascí má nízku účinnosť a priamy odchyt nie je 
jednoduchou záležitosťou. Mačka sa dá väčšinou chytiť iba osobe, ktorú pozná. 
Najúčinnejším riešením problémov s mačkami je ich kastrácia, ktorej výsledok 
momentálne možno nie je viditeľný, ale do budúcna je najdôležitejším nástrojom 
redukcie množstva mačiek v TN. Samozrejme v kombinácii so zmenou myslenia ľudí, 
ktorí mačky kŕmia a držia v blízkosti ľudských príbytkov. 
 
Viceprimátor Forgáč: v súvislosti  s problémom s mačkami sa pýta: Je nariadenie 
zákazu kŕmenia mačiek v rozpore so zákonom? 

Odpoveď: Príloha č. 1 
 
Viceprimátor Forgáč: žiada uverejniť  v najbližšom vydaní časopisu INFO článok 
o mačkách so žiadosťou občanom, aby ich neprikrmovali . 

 Odpoveď: Článok so žiadosťou bude uverejnený v najbližšom vydaní INFO 

TRENČÍN 8. novembra 2016. 

P.Mendel: upozorňuje na neporiadok, nepokosenú trávu  a tvoriace sa skládky na 
parc. č. 2264/53,54,5,180,17. 

Odpoveď: Predmetnú plochu  nie je možné bohužiaľ za pár rokov 

neudržiavania strojne pokosiť bežnými kosačkami používanými dodávateľmi prác. 

MHSL plánuje v roku 2017 po zakúpení prídavného zariadenia za traktor (mulčovací 

adaptér) pokosiť túto plochu  týmto zariadením a pripraviť ju tak na následné 

pravidelné strojné kosenie dodávateľmi. Tvoriace sa skládky na parc. č. 

2264/53,54,5,180,17 budú  postupne  odstránené. 

P.Mendel: sa pýta, či už bolo vydané stavebné povolenie týkajúce sa jednosmerky 
na Gen.Svobodu a či platí termín realizácie – požiadavka č. 150 zo dňa 1.8.2016 

 Odpoveď: Stavebné povolenie bolo vydané 11.10 a nadobudne právoplatnosť 

10.11. Dodávateľ - Cesty Nitra, za predpokladu vhodného počasia začne s prácami 

najneskôr do konca októbra.  Ospravedlňujeme sa za posunutie termínov. 

P. Mendel: žiada opravu chodníka za OC Južanka 
Odpoveď: Pre rok 2016 sú finančné prostriedky na stavebnú údržbu 

vyčerpané. Opravu zaradíme do poradovníka opráv. V rámci investičných akcií je 

zaradený jeden z chodníkov nad Južankou na kompletnú rekonštrukciu s realizáciou 

do konca roka 2016. 

P.Fečkanin: Upozornil na kotolňu na Liptovskej ulici. Podľa jeho názoru sa v nej kúri 
palivami, ktoré produkujú škodliviny. Pýta sa, či mesto môže do tejto lokality zakúpiť 
a osadiť dlhodobé monitorovacie zariadenie. 

Odpoveď: Kotolňa na Liptovskej ul. je stredný zdroj znečisťovania ovzdušia. 

Súhlas na prevádzku kotolne vydával Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o 

životné prostredie, ktorý je príslušným orgánom ochrany ovzdušia pre tento zdroj. 
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Podľa informácií z okresného úradu,  merania ktoré boli v kotolni vykonané 

preukázali, že  neboli prekročené limity znečisťujúcich látok v ovzduší.  Merania sa 

vykonávali  priamo na dymovode kotolne.   

Mesto Trenčín v súčasnosti neplánuje zakúpiť monitorovaciu stanicu ovzdušia, 

nakoľko by sme síce  získali informácie o stave ovzdušia  ale nepreukázali by sme, 

že príčinou prípadného  prekročenia znečisťujúcich látok je kotolňa na Liptovskej 

ulici.   Na stále merania úrovne znečistenia ovzdušia  zriaďuje a prevádzkuje podľa 

zákona o ovzduší monitorovaciu meraciu sieť  SHMÚ. Umiestnenie a počet 

vzorkovacích miest určuje SHMÚ podľa ustanovených kritérií a prerokováva s 

okresným úradom v sídle kraja. V Trenčíne  sa  nachádza takáto monitorovacia 

stanica patriaca do národnej monitorovacej siete SHMÚ na Hasičskej ul. v Trenčíne. 

P.Sapáček: Nie je spokojný s odpoveďou Útvaru dopravy zo zasadnutia z 1.8.2016. 
Opakovane upozorňuje na parkovanie autobusov na zastávkach MHD pri cintoríne 
a pred Slov.sporiteľňou na Gen.Svobodu  - požiadavka č.156 z 1.8.2016. 

Odpoveď: Zastávky slúžia pre autobusy MHD. 
 
P. Sapáček: žiada opraviť chodník za Šafárikovou 2. Steká naň voda. Keby sa 
potiahla asfaltová vrstva, ktorá tesne pred ním končí, tak by sa tento problém vyriešil. 

Odpoveď: Časť chodníka v danej lokalite dal útvar dopravy tento rok opraviť. 

Zvyšná časť bude opravená v budúcom roku. Chodník má zlé spádovanie, a je 

potrebné jeho povrch stavebne upraviť. Zanesenú vpusť dáme prečistiť špeciálnou 

technikou - Hasbringom. Vpusť je však zanesená blatom až po mrežu, a je otázne, či 

sa ju vyčistiť podarí. Taktiež sa môže stať že dané zariadenie sa do stiesnených 

priestorov nedostane. V prípade, že sa daná vpusť nepodarí vyčistiť, uskutočníme jej 

výmenu spolu s opravou chodníka. 

P. Sapáček: žiada opraviť chodník za Šafárikovou 12. Jeho okraje sú poodlupované. 
Je tam aj vpusť a odvodňovací kanál, ktorý neodteká a je zanesený blatom. 

Odpoveď: Pre rok 2016 sú finančné prostriedky na stavebnú údržbu 

vyčerpané. Opravu zaradíme do poradovníka opráv. Zanesenú vpusť dáme vyčistiť. 

P. Tucka: kedy sa bude realizovať osvetlenie medzi domami Východná a Halalovka 
50? Prečo sa čaká až na koniec roka? 

Odpoveď: Realizácia prebehne do konca novembra. Mesto Trenčín v r. 2016 

realizuje viac ako 170 investičných akcií. Čas realizácie jednotlivých IA je závislý od 

mestských priorít, doby získania podkladov a kapacitných možností mestského 

úradu. Vzhľadom k uvedenému nie je možné všetky IA realizovať v prvom polroku. 

P. Tucka: chce požiadať, aby sa pravidelne kosila plocha na konci ulice Východná, 
ktorá bola pred pár rokmi poriadne vyčistená. Prosí, aby sa kosenie ešte tento rok 
zopakovalo. 

Odpoveď: Predmetnú plochu  nie je možné bohužiaľ za pár rokov 
neudržiavania strojne pokosiť bežnými kosačkami používanými dodávateľmi prác. 
MHSL plánuje v roku 2017 po zakúpení prídavného zariadenia za traktor (mulčovací 
adaptér) pokosiť túto plochu  týmto zariadením a pripraviť ju tak na následné 
pravidelné strojné kosenie dodávateľmi. 
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P. Lukačka: žiada odstrániť z kopca pred domami Východná 26 betónové bloky a iný 
neporiadok a zrovnať jeho nerovnosti. Na pozemku sú značné nerovnosti a je to 
problém pokosiť. 

Odpoveď: Neporiadok bude odstránený v novembri 2016 a úpravou 
predmetnej plochy sa budeme zaoberať v roku 2017. 
 
P. Lukačka: zároveň žiada výsadbu nového stromčeka v tejto lokalite, pretože ten, 
ktorý tam bol vysadený, nedávno vyschol. 

Odpoveď: Náhradná výsadba bude prebiehať od  konca októbra  do konca 
novembra a bude vysadených cca 370 stromov a krov po celom meste. Pri riešení 
náhradnej výsadby v okolí  vášho domu bude suchý strom nahradený stromom 
novým. 
 
P. Papierniková: opakovane žiada orezať zeleň pred domami Halalovka 3371. 

Odpoveď: Zeleň pred domami Halalovka 3371 bola upravená rezom aj v 

jarnom aj v jesennom období. 

P. Piffl: orezať strom v zákrute chodníka spájajúceho ul. Saratovskú s Partizánskou. 
Je to ten strmý chodník zo zákruty Saratovská. 

Odpoveď: Zeleň bude obhliadnutá a vykonanie prác bude zaradene do 

poradia a vykonané podľa  počasia a kapacít  tento alebo budúci rok. 

P. Piffl: vyčistiť odvodňovací žľab v križovatke ulíc Gen. Svobodu a Saratovskej. Je 
to veľká križovatka pri kostole.  

Odpoveď: V danej križovatke sa žiadny odvodňovací žľab nenachádza. Ak mal 
dotyčný obyvateľ na mysli dažďovú vpusť, túto dáme vyčistiť. 
 
P. Piffl: V odbočke na JUH 1 je odvodňovací kanál, ktorý je zanesený. 

Odpoveď: Dáme vyčistiť všetky vpuste v danej križovatke. Pre budúcnosť je 

vhodné konkretizovať o ktoré konkrétne odvodňovacie zariadenie cesty sa jedná. 

Takto sa možno zbytočne čistia aj funkčné vpuste. 

P. Piffl: Opraviť vozovku v križovatke M.Bela - Východná. V tom prudkom klesaní na 
hranici križovatiek v smere do mesta je rozpadnutý asfalt. 

Odpoveď: Pre rok 2016 sú finančné prostriedky na stavebnú údržbu 

vyčerpané. Opravu zaradíme do poradovníka opráv. 

P. Piffl: opakovane požaduje nastriekať a kontrolovať žltú čiaru v križovatke M.Bela 
dolná časť a horná časť, v rádiuse okolo domu M.Bela 21. Stoja tu autá a nie je 
takmer žiadny výhľad do križovatky. 

Odpoveď: Žltú čiaru dáme v čo najskoršej dobe vyznačiť. MsP bude uvedenú 

lokalitu monitorovať a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho z dopravného značenia bude 

prejednávať v zmysle zákona č. 372/1990 Z.b. Občania môžu prípadné priestupky 

bezodkladne oznámiť na tel. číslo 159, respektíve 158 (PZ SR) 

P. Piffl: navrhuje urobiť lokálne opravy na hlavnej ceste z Juhu, Gen.Svobodu. V 
miestach, kde sa pripája pruh z podjazdu spod mosta k ľavému pruhu, je v strede 
komunikácie niekoľko výtlkov. Rovnako aj niekoľko desiatok metrov vyššie. 
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Odpoveď: Pre rok 2016 sú finančné prostriedky na stavebnú údržbu 

vyčerpané. Opravu zaradíme do poradovníka opráv. Daná ulica ale potrebuje 

celoplošnú výmenu povrchu. Preveríme možnosť urobiť aspoň drobné vysprávky 

povrchu strojom na výtlky vo vlastníctve mesta. 

P. Piffl: opakovane požaduje osadenie zábradlia k opravenému chodníku pred M. 
Bela 18-24. Parkujúce autá už začali ničiť novú vozovku. V betónovej časti na boku 
sú miesta na spevnenie betónových pätiek. 

Odpoveď: Mesto nateraz neuvažuje o umiestnení zábradlia. Parkovanie na 

tomto chodníku je nelegálne. 

P. Mendel: upozorňuje na auto zaparkované za Južankou dňa 24.9.2016, napriek 
tomu, že na zasadnutí VMČ JUH v máji 2016 bol schválený vstup áut iba v 
PRACOVNÉ DNI od 8,00 do 11,00 hod.  

Odpoveď: Dňa 12.10.2016 o 20:13 oznámil p. Mendel na tel. č. 159 že na ul. 
Gen. Svobodu za Južankou pri zadnom vchode parkuje na chodníku motorové 
vozidlo. Na miesto bola vyslaná hliadka, ktorá po príchode zistila, že vozidlo sa tam 
už nenachádzalo.  
 
P. Mendel: sa pýta, kedy bude umiestnený kvetináč medzi sklopný stĺpik a budovu 
Južanky, ktorý prisľúbil umiestniť riaditeľ Južanky p. Prostinák na zasadnutí v máji 
2016. 

Odpoveď: Južanka umiestnila betónovú zábranu, MHSL zabezpečí najneskôr 

do 4.11. 2016 umiestnenie betónového kvetináča. 

 

Bod číslo 3 – Nové požiadavky poslancov a občanov 

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

Poslanec Filo: Žiada o odbornú prehliadku statika a o navrhnutie riešenia za 
domom na M.Bela 51, kde sa nachádza prudký svah, ktorý sa dlhodbo vymýva. 
Tvoria sa tam praskliny na ceste.  

Poslanec Gabriel: Je možnosť vydať prílohu časopisu INFO, ktorá bude 
zameraná na výsledky práce VMČ JUH? 

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. 

P. Mendel: žiada o vyčistenie žľabu na odbočke z ul. Gen. Svobodu na 
Saratovskú. 

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. 

P. Nitschneider: obyvatelia ul. Západná sa pýtajú,kedy budú renovované 
ihriská na Juhu za Slov.sporiteľňou a pod škôlkou na Šmidkeho ul. 

P. Piffl: kedy sa opraví chodník na ul. Gen.Svobodu spod Juhu smerom ku 
kostolu? 
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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? 

P. Sapáček: sa pýta na "Plán odvodnenia Juhu", ktorý bol spracovávaný v r. 
2003. V akom je štádiu, pokračuje sa v ňom? 
 

 

Bod číslo 4 – Rôzne, diskusia, záver 
 

V rámci diskusie opakovane pán Mendel upozornil na porušovanie dohody zo 
strany OC Južanka o vpúšťaní áut za Južanku. Viceprimátor Forgáč prisľúbil, že 
bude iniciovať stretnutie s riaditeľom Južanky a bude žiadať, aby dohoda bola 
dodržiavaná. V inom prípade sa budú musieť dohodnúť nové pravidlá. 

Pán Mendel taktiež poukázal na nedodržanie prísľubu umiestniť kvetináč za 
OC Južanka. Kvetináč mal byť osadený do 4.11.2016 a v deň konania zasadnutia 
VMČ JUH, t.j. 7.11.2016 sa tam kvetináč nenachádzal. 

Pán Mendel poukázal aj na autobus, ktorý neustále parkuje pri kostole. Na 
jeho podnet reagoval zástupca náčelníka MsP Mgr. Sedláček s odporučením, aby 
v budúcnosti v tomto prípade kontaktoval štátnu políciu. 

Pán Mendel sa zaujímal o  rekonštrukciu zimného štadióna na Sihoti, resp. 
o to, ako a kde budú použité staré mantinely. Viceprimátor Forgáč odpovedal, že 
budú použité na vybudovanie hokejbalového ihriska za polyfunkčným domom 
Termion na Sihoti. Pán Mendel  ako člen hokejbalového mužstva ponúka svoju 
pomoc a odborné rady. Pán viceprimátor za jeho ponuku poďakoval a prijal ju. 

Pán Sapáček napriek niekoľkým námietkam poďakoval poslancom za prácu, 
ktorú doteraz pre mestskú časť Juh vykonali a skonštatoval, že sa urobilo veľa. Na to 
reagoval pán poslanec Vojtek, ktorý povedal, že občania nie sú informovaní 
o všetkých zrealizovaných projektoch a podporil návrh poslanca Gabriela o vydaní 
prílohy v mesačníku INFO. 

 
 
Na záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť. 

 
 

Nasledujúce zasadnutie by sa malo konať dňa 5. decembra  2016 na ZŠ 
Novomeského na Juhu. 
 
 
Zapísala: Lenka Vojtasová 
V Trenčíne dňa 14. 11. 2016 
 
 
 
        Mgr. Ján Forgáč 
       poverený vedením VMČ JUH 

 

 
 


