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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 9.1.2017 v Kultúrnom stredisku na Juhu 

 

Prítomní poslanci:     Hostia:  
Bc. Eduard Filo     Mgr. Peter Sedláček 
Mgr. Ján Forgáč      
Dominik Gabriel 
MBA Peter Hošták, PhD. 
Lukáš Ronec  
Mgr. Ján Vojtek 
Patrik Žák, B.S.B.A.  
 
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 Patrik Žák, B.S.B.A. privítal všetkých prítomných a hostí, 

oboznámil ich s programom zasadnutia a otvoril zasadnutie výboru. 
 
Zároveň oboznámil prítomných o úprave programu a  pridaní bodu  

„Prerokovanie materiálu ÚMM“. 
 
Hlasovanie o novom znení programu 

 
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                         – 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 
 

Útvar majetku mesta požiadalo o vyjadrenie k žiadosti Ing. Oskara Nedbala a 
manž. o odkúpenie pozemku časť C-KN parc.č. 2316/7 o výmere cca 13 m2, v k.ú., 
Trenčín, za účelom zarovnania hranice pozemku, v súlade so zverejneným 
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oznamom Mesta Trenčín. Ide o časť pozemku netypického tvaru na Ul. Južná, ktorá 
zasahuje do pozemku vo vlastníctve žiadatel'ov. 

Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar hlavného 
architekta Mesta Trenčín a Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne odporučil odpredaj 
pozemku v zmysle žiadosti. 

 
Hlasovanie o predloženom materiáli ÚMM 
 
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 3 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
 

Poslanec Vojtek: sa opakovane pýta na dokočenie 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 

Odpoveď: Ospravedlňujeme sa za informáciu poskytnutú na základe 
nepravdivých informácií. Chodník bol dodávateľom v decembri opravený. 
Momentálne je ešte potrebné odstrániť na bočnom chodníku mierny výškový odskok. 
Realizácia prebehne za vhodných klimatických podmienok.  
 

Poslanec Žák: chce vedieť,kto odpovedal na požiadavku č. 215 zo dňa 
7.11.2016. "p. Mendel: žiada o vyčistenie žľabu na odbočke z ul. Gen. Svobodu na 
Saratovskú." 

Odpoveď: Ing. Róbert Hartmann, vedúci útvaru dopravy 
 

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 

Odpoveď: Informácie boli poslané mailom predsedovi VMČ - Príloha č. 1. 
 

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

Odpoveď: Čistenie žľabov zrealizujeme po skončení zimnej údržby. Prilepenie 
betónových blokov je možné po zlepšení počasia, kedy celodenné teploty neklesnú 
pod bod mrazu. Práce teda zrealizujeme najskôr začiatkom apríla. 
 

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

Odpoveď: Je to možné po zlepšení počasia, kedy celodenné teploty neklesnú 
pod bod mrazu. Práce teda zrealizujeme najskôr začiatkom apríla. 
 

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

Odpoveď: Plošiny boli opravené v decembri, výmenu za nový typ sme zatiaľ 
neuvažovali. 
 

Poslanec Žák: Prosím o súvislú opravu chodníka z bežnej údržby pred 
Šmidkeho 20-18-16. 

Odpoveď: Vykonáme obhliadku a zaradíme do zásobníka opráv. 
 

Poslanec Žák: Prosím o súvislú opravu chodníka smerujúceho z vnútrobloku 
Novomeského kolmo na Brooklyn. V tomto mieste chýba aj prechod cez cestu. 

Odpoveď: Čo sa týka chodníka vykonáme obhliadku a zaradíme do zásobníka 
opráv. Čo sa týka priechodu, tam je situácia zložitejšia - v súčasnosti musia byť 
všetky  priechody nasvietené, vybavené dlažbou pre nevidiacich a uspôsobené na 
prechádzanie imobilných osôb - v tomto prípade sa už jedná o investičnú akciu, ktorú 
treba rozpočtovo naplánovať. Akciu sme preto zaradili do zásobníka investičných 
akcií. 
 

Poslanec Žák: žiada MHSL o poskytnutie kvetináča pre osadenie za OC 
Južanka. 

Odpoveď: Kvetináč bude poskytnutý začiatkom roku 2017. 
 

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 

Odpoveď: Obhliadku svahu vykonal útvar dopravy dňa 21.12.2016. Podľa 
posunov betónových tvárnic a vytlačenia podkladového betónu možno usudzovať, že 
celý svah je alebo bol v pohybe. Na určenie rýchlosti posunov je potrebné dlhodobé 
monitorovanie. Z obhliadky vyplýva, že najväčšie poruchy násypu sú pred 
trafostanicou, kde je už čiastočne podmytá cesta, a pred vchodom 49, kde došlo k 
vymytiu humóznej vrstvy, čo spôsobilo čiastočný prepad komunikácie na násype. Z 
prvotného pozorovania sa javí, že svah je síce narušený, ale nie je v kritickom stave - 
takto môže vydržať 1-2, ale aj 10 rokov. Do rozpočtu na rok 2018 odporúča útvar 
dopravy zaradiť investičnú akciu na sanáciu svahu. Predpokladaná cena sanácie sa 
môže pohybovať okolo 100 000 Eur. 
 

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. 

Odpoveď: Šírka cesty v  priestore pred garážami činí 6,2 - 7,5m. Vzhľadom na 
túto šírku sú tu v rámci parkovacej politiky navrhnuté pozdĺžne parkovacie miesta (v 
podstate tak, ako sa tam parkuje v súčasnosti), pričom premávka je vedená aj 
čiastočne na chodníku. Umiestnenie chodníka je veľmi nešťastné, nakoľko je 
súčasťou vjazdov do garáží, ktoré sú naviac výškovo poodskakované. Zvýšením 
obrubníka by sa znefunkčnilo odvodnenie vjazdov do garáží, a dažďová voda by 
namiesto na cestu odtekala do garáží. Najlacnejším riešením, je vyznačenie okraju 
komunikácie a taktiež aj okrajov chodníka vodorovným dopravným značením 
(čiarami, tak ako je napríklad vyznačený chodník na Legionárskej v smere do 
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podchodu na Noviny). Drahším (a samozrejme aj správnejším) riešením, je celé 
územie stavebne prestavať - tu sa však už pohybujeme v desiatka tísícov Eur. 

 
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 
Odpoveď: Pokosená bola  parcela parc. 2264/53, na ostatné sme v danom 

období nemali kapacity. V budúcom roku by to malo byť kosené celé traktorom s 
novým adaptérom - mulčovačom, okrem častí s porastom stromov a krov. Za údržbu 
verejnej zelene na mestských pozemkoch je za MHSL od 1.8. 2016 zodpovedný p. 
Peter Kadák. 

 
P. Mendel: upozorňuje, že žľab na križovatke ulíc G.Svobodu a Saratovská 

vyčistený nebol - požiadavka č. 215 zo dňa 7.11.2016 
Odpoveď: Dňa 21.12.2016 bola vykonaná kontrola, a skutočnosť je naozaj 

taká, že pracovníci na VPP žľab nevyčistili. Vzhľadom na fakt, že sa blížia sviatky, už 
pracovníci na VPP pre mesto nepracujú. Dostal som prísľub, že pracovníci MHSL to 
vyčistia do konca roka (t.j. do 7 pracovných dní). Za vzniknuté problémy sa útvar 
dopravy ospravedlňuje. 
 

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

Odpoveď: Práce boli ukončené 21.12.2016. 
 

P. Mendel: pýta sa p. viceprimátora Forgáča: kedy budú vyznačené miesta 
pre invalidov na ul. Gen. Svobodu? 
V 2. štvrťroku 2017, keď budú vhodné poveternostné podmienky na zrealizovanie 
vodorovného dopravného značenia. Za súčasných teplôt farba vysychá niekoľko dní, 
takže ju vozidlá rozjazdia po okolí - čo je nežiadúci stav. 
 

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

Odpoveď: Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. bola 19.12.2016 vyzvaná k 
odstráneniu nefunkčnej telefónnej búdky z pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín. 
Doplnenie odpovede: Dňa 4.1. 2017 prišlo stanovisko zo spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s., ktorá daný stav preverila a demontáž uvedenej búdky zabezpečí 
v najbližšom možnom termíne, o odstránení budú informovať ÚMM. 

 
P. Mendel: na ul. Šmidkeho medzi škôlkou a panelákom smerom k Južanke 

bola odstránená 2.lampa. Viac ako mesiac tam nie je. Kedy bude osadená nová? 
Odpoveď: Zabetónovanie lampy je možné po zlepšení počasia, kedy 

celodenné teploty neklesnú pod bod mrazu. Práce teda zrealizujeme najskôr 
začiatkom apríla. 

 
P. Dušatko: na ul.K.Šmidkeho sa jednosmerná ulica zmenila na obojsmernú 

(úsek cca. 30 m). Občania sa sťažujú,situácia sa zhoršila,dochádza ku kolíziam. Nie 
je možné ulicu opäť zjednosmerniť? 

Odpoveď: Ulica bola zobojsmernená a jednosmerka otočená na základe 
žiadostí obyvateľov Šmidkeho ulice, ktorý pri ceste do garáží museli obchádzať 
polovicu sídliska. Teraz opäť prichádza žiadosť na zmenu jednosmerky. Opätovné 
otočenie prekonzultujeme s dopravným inšpektorátom po sviatkoch (dovolenkovom 
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období) a po ich súhlase môže dôjsť k realizácii. Tentokrát definitívne - nie je možné 
jednosmerku otáčať podľa ročných období. 
 

Pani Vašek: na ul. Šmidkeho boli 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? 

Odpoveď: Povinnosť výsadby nových drevín za vyrúbané je stanovená v 
zákone o ochrane prírody a krajiny. Prioritne sa nové dreviny sadia na miesto kde 
boli odstránené. V minulosti sa na výsadbu používali základné druhy drevín, teda 
stromy bežne rastúce vo voľnej prírode (v lese), dorastajúce v dospelosti veľkých 
rozmerov. V súčasnosti (s rozvojom sadovníctva) sa na výsadbu používajú kultivary 
týchto stromov, teda dreviny dorastajúce oveľa menších rozmerov, napr. so štíhlymi 
korunami, farebnými listami, okrasnými plodmi, atď. Navrhované sú tieto kultivary 
stromov práve s ohľadom na priestorové podmienky, tak aby opakovane ani v 
budúcnosti už nedochádzalo k problémom, pre ktoré sa v súčasnosti stromy 
odstraňujú. Zároveň sa už vysádzajú jedince určitej veľkosti (hrúbka kmienka a 
podchodná výška koruny), nie ako v minulosti, keď si občania svojpomocne vysádzali 
pred bytovými domami semenáče drevín o veľkosti 50 cm, ktoré im doviezli technické 
služby. Novo vysádzané dreviny sú už  cca 8-10 rokov pestované (presádzané)  v 
záhradníckych centrách, a tak pripravované na výsadbu do verejnej zelene (ide o 
bežný štandard, kt. minimalizuje poškodenie drevín vandalizmom). I napriek veľkosti 
terajších stromov pri výsadbe sa občania nemusia obávať, že tieto niekedy dosiahnu 
rozmery pôvodných stromov a budú sa potýkať s rovnakými problémami ako v 
súčasnosti. Za UIS: Asanované stromy boli  základné druhy drevín s väčšími 
rozmerovými parametrami  korún aj koreňov, preto v dospelosti zasahovali fasádu 
domu. Aktuálne v rámci náhradnej výsadby sa vysádzajú  druhy a kultivary drevín, 
ktorých veľkosť korún (aj koreňov) je  v porovnaní s pôvodnými  podstatne menšia.  
Vysadené stromy majú už cca 10 rokov a  cieľové rozmery korún  budú  len do 10 m 
výšky a  max 3-5 m šírky.  
 

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. 

Odpoveď: Urobíme obhliadku, na základe ktorej rozhodneme, či je možná 
jednoduchá oprava z prostriedkov na bežnú údržbu, alebo či treba vyčleniť 
prostriedky na investičnú akciu. 
 

Pani Vašek: má garáž na ul. K. Šmidkeho 4. 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? 

Odpoveď: Vykonali sme obhliadku miesta. Vjazd je naozaj sťažený, no nie 
nemožný. Značku presunúť nie je možné, nakoľko ju nie je presunúť kam. Riešením 
by bol presun osvetľovacieho stožiaru, čo je však nákladná investícia. 
 

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

Odpoveď: V súčasnosti tam parkovanie nie je zakázané. 
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Bod číslo 4 – Nové požiadavky poslancov a občanov 

Poslanec Filo: žiada na základe odpovede k požiadavke č. 231 z 5.12.2016, 
aby bolo vyznačenie chodníka zaradené do zásobníka opráv . 

Poslanec Vojtek: chce vedieť, kto je zodpovedný za čistenie schodov na 
Juhu, nakoľko viaceré nie sú očistené (napr. pri Južanke smerom k Pueblu, schody 
ku kostolu,...). 

P.Piffl: upozorňuje na zle očistené autobusové zastávky. Sú urobené prístupy 
k prvým a druhým dverám, k zadným už nie. 

P.Piffl: na ul. M. Bela bol počas opráv výtlkov vynechaný jeden veľký, cca. v 
strede ulice dole smerom k Východnej, kedy bude opravený? 

P.Piffl: žiada vyčistiť vpusť a chodníky od blata v podchode a okolí pri podniku 
Pueblo. 

P.Piffl: na ul. M.Bela 18 sa majú opravovať schody. Zo schodov sa schádza 
dole na komunikáciu. Medzi cestou a schodmi je žľab. Je možné nejakým spôsobom 
vyriešiť prechod ponad žľab? 

P.Piffl: žiada o osadenie stĺpikov na ul. M. Bela 18-26 tam, kde sa asfaltovala 
cesta. 

P.Piffl: bolo by možné opraviť fasádu KC Aktivity zo strany Trafostanice? 
P.Piffl: sa pýta, ktoré nádoby kontajnerov boli nahradené veľkokapacitnými 

polopodzemnými na ulici M. Bela. 
P. Piffl: navrhuje, aby sa do harmonogramu na tento rok pridal aspoň jeden 

termín vývozu skla počas sviatkov. V tomto roku bol vývoz nedostačujúci a počas 
sviatkov boli kontajnery preplnené. 

P. Sapáček: žiada o opravu schodov, ktoré sa nachádzajú na ul. Gen. 
Svobodu v mieste výjazdu z novej jednosmerky. Sú priamo medzi garážami a 
smerujú k hlavnej ceste. 

P. Sapáček: sa pýta, či by bolo možné zmenšiť počet nosičov dopravných 
značiek na ul. Gen. Svobodu  

P. Sapáček: sa pýta, či po nasvietení priechodov budú odpojené lampy v ich 
blízkosti, ktoré nie sú LED a akoby svietili naviac a nebolo ich treba. 

 
Bod číslo 5 – Rôzne, diskusia, záver 
  

V rámci diskusie poďakoval p. Piffl za osadenie verejného osvetlenia okolo 
areálu kultúrneho strediska za obytnými domami na ulici Mateja Bela, o ktoré žiadal 
viac ako 25 rokov. V súčasnosti je verejný chodník okolo KC Juh osvetlený 
a bezpečnejší. 

Takisto p. Sapáček poďakoval poslancom za doterajšiu prácu. 
 
 

Na záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť. 
 

Nasledujúce zasadnutie by sa malo konať dňa 6. februára 2017 o 17,30 hod.  
v Kultúrnom stredisku Juh 
 
 
Zapísala: Lenka Vojtasová       
V Trenčíne dňa 16. 1. 2017 
                                                                                                Patrik Žák, B.S.B.A. 
                                               predseda VMČ JUH 
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