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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 7.5.2018 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. Róbert Hartmann - ÚM   
MBA Peter Hošták, PhD.   Ján Korienek - ÚI 
Mgr. Ján Vojtek     
Patrik Žák, B.S.B.A. 
     
Neprítomní poslanci: 
Lukáš Ronec – ospravedlnený 
 
 
Prítomná: 
Lenka Vojtasová – garant VMČ Juh  
 
 
Program VMČ Juh: 
 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálu Útvaru mobility 
3. Ulica Šmidkeho, smer prejazdu ku garážam a do hornej časti ulice 
4. Harmonogram a realizácia investičných akcií na Juhu 
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. Zároveň informoval o programe 
a skonštatoval, že výbor je uznášaniaschopný. 

 
Hlasovanie o znení programu 

 
 
ZA                         – 6,  Bc. Eduard Filo, Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, 

     MBA Peter Hošták, PhD., Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák ,   
     B.S.B.A.                                                  

PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 
 
 
Bod číslo 2 – Prerokovanie materiálu Útvaru mobility 

 
Bc. Eva Hudecová predložila materiál Útvaru majetku mesta, v ktorom ÚMM 

žiada výbor o vyjadrenie k žiadosti spoločnosti MONOLIT Slovakia s.r.o. k zámene 
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pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. Liptovská a Halalovka  v Trenčíne, v k.ú. 

Trenčín nasledovne : 

Pozemky vo vlastníctve MONOLIT Slovakia s.r.o. 

- C-KN parc.č. 2180/334  zastavané plochy a nádvoria o výmere 299 m2 
vrátane komunikácie a chodníka  

- C-KN parc.č. 2180/362 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 24 m2 vrátane 
komunikácie a chodníka 

- C-KN parc.č. 2354/81 orná pôda o výmere 50 m2 – bude vybudovaná 
komunikácia 

- C-KN parc.č. 2354/83 orná pôda o výmere 321 m2 – bude vybudovaná 
komunikácia 

- C-KN parc.č. 2342/7 orná pôda  o výmere 1962 m2 – bude vybudovaná 
komunikácia 

- Novovytvorená C-KN parc.č. 3395/32 zastavaná plocha o výmere 7 m2- bude 
vybudovaná komunikácia 

- Novovytvorená C-KN parc.č. 2342/39  orná pôda o výmere 97 m2 – bude 
vybudovaná komunikácia 

Výmera spolu predstavuje 2760 m2. 

Za  

Pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín 

- Novovytvorená C-KN parc.č. 3395/25 zastavaná plocha  o výmere 42 m2 
- Novovytvorená C-KN parc.č. 3395/30 zastavaná plocha o výmere 17 m2 
- Novovytvorená C-KN parc.č. 2342/10 orná pôda  o výmere 84 m2 
- Novovytvorená C-KN parc.č. 3402/7 zastavaná plocha o výmere 15 m2 
- Novovytvorená C-KN parc.č. 2180/541 zastavaná plocha o výmere 1 m2 
- Novovytvorená C-KN parc.č. 2342/15 o výmere 15 m2 
- C-KN parc.č. 2342/14 orná pôda  o výmere 6 m2 
- Novovytvorená C-KN parc.č. 3402/8 zastavaná plocha o výmere 7 m2 
- Časť C-KN parc.č. 2315/646 ostatná plocha a časť C-KN parc.č. 2315/15 

ostatná plocha o celkovej výmere 2573 m2 
 

Výmera spolu predstavuje 2760 m2. 

Účelom zámeny je : 

-  odovzdanie novovybudovanej cesty na pozemkoch C-KN parc.č. 2180/334, 
2180/362 na Ul. Liptovská    

- Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a doriešenie územia za Ul. 
Liptovská 

- Vytvorenie vhodného územia pre bytovú výstavbu na Ul. Halalovka 
Spoločnosť MONOLIT Slovakia s.r.o. zámenu pozemkov požaduje i z dôvodu, že 

podľa Územného plánu mesta Trenčín a jeho regulatívov ide o pozemky s rovnakým 

využitím a zároveň tieto pozemky sa nachádzajú v rovnakej lokalite. 

 



3 
 

      Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar hlavného architekta 

Mesta Trenčín a Útvar mobility MsÚ v Trenčíne dňa 8.3.2018 odporučili zámenu 

pozemkov. 

     Hlasovanie o predloženom materiáli:  
 
 
ZA                         – 6,  Bc. Eduard Filo, Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, 

     MBA Peter Hošták, PhD., Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák ,   
     B.S.B.A.                                                  

PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 
Druhým predloženým materiálom bola žiadosť o vyjadrenie k žiadosti 

MONOLIT SLOVAKIA s.r.o. k prenájmu pozemkov v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 

2342/6 orná pôda o výmere 11 m2, C-KN parc.č. 2342/9 orná pôda o výmere 1129 

m2, C-KN parc.č. 2180/474 zastavaná plocha o výmere 143 m2, novovytvorená C-

KN parc.č. 3395/26 zastavaná plocha o výmere 25 m2, C-KN parc.č. 3395/28 

zastavaná plocha o výmere 60 m2 a novovytvorená C-KN parc.č. 3402/4 zastavaná 

plocha o výmere 36 m2, za účelom výstavby komunikácie v súvislosti so stavbou 

„Bytové domy 1-9, Za Liptovskou ul. Trenčín – Juh“, ktorá bude po kolaudácii 

odovzdaná do vlastníctva Mesta Trenčín. 

Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ 

v Trenčíne a Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín dňa 26.4.2018 odporučil 

prenájom pozemkov v zmysle žiadosti. 

     Hlasovanie o predloženom materiáli:  
 

ZA                         – 6,  Bc. Eduard Filo, Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, 
     MBA Peter Hošták, PhD., Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák ,   
     B.S.B.A.                                                  

PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 
 
Bod číslo 3 – Ulica Šmidkeho, smer prejazdu ku garážam a do hornej časti ulice 
 
 Zmena ul. K. Šmidkeho na jednosmerku nevyhovuje viacerým obyvateľom 
tejto časti sídliska. Z tohto dôvodu oslovili poslancov s cieľom nájsť lepšie riešenie. 
Na zasadnutí bol prítomný vedúci Útvaru mobility Ing. Hartmann, ktorý si vypočul 
pripomienky občanov a bude sa snažiť nájsť vyhovujúcejšie a hlavne bezpečnejšie 
riešenie.  
Na základe pripomienok boli navrhnuté tri uznesenia:  
 

Uznesenie č. 1: Žiadame Útvar mobility o návrh vyriešenia bezpečnosti 
križovatky K. Šmidkeho 11. 
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ZA                         – 6,  Bc. Eduard Filo, Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, 
     MBA Peter Hošták, PhD., Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák ,   
     B.S.B.A.                                                  

PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 
Uznesenie č. 2: Zaradiť do zásobníka investičných akcií priechod pre 

chodcov na K. Šmidkeho č. 11.  
 

ZA                         – 6,  Bc. Eduard Filo, Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, 
     MBA Peter Hošták, PhD., Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák ,   
     B.S.B.A.                                                  

PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 
 
Uznesenie č. 3: Žiadame prehodnotiť parkovacie miesta pri kontajneroch 

na ul. K. Šmidkeho 10. 
 
ZA                         – 6,  Bc. Eduard Filo, Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, 

     MBA Peter Hošták, PhD., Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák ,   
     B.S.B.A.                                                  

PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 
 

 
Bod číslo 4 – Harmonogram a realizácia investičných akcií na Juhu 
 
 Ján Korienek poverený vedením Útvaru investícií predložil Harmonogram 
investičných akcií pre sídlisko Juh na r. 2018 – viď. príloha č. 1. 
 
 
Bod číslo 5 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 

 
Poslanci: mnohé rigoly na Juhu sú zanesené trávou, blatom, lístím. Bude sa 

robiť nejaká celoplošná kontrola rigolov? Ak áno, kedy a v akom rozsahu? 
Odpoveď: Ak máme na mysli odvodňovacie žľaby v zeleni, tak tie budú 

čistené v období 5-6/2018. 
Poslanci: v r. 2016 p. poslanec Ščepko dával podnet k priechodu pre chodcov 

pod Juhom na Gen. Svobodu za kruhovým objazdom.  Pýtal  sa vtedy, či je možné 
rozšíriť stredový ostrovček. To by znamenalo vyššiu bezpečnosť chodcov. Dnes 
prechádzajú cez 4 jazdné pruhy, rozšírením stredovej časti by sa zredukovali na 3 
jazdné pruhy. 
Odpoveď vtedy znela: "Rozšírenie ostrovčeka by bolo rozumné riešenie zvyšujúce 
ochranu chodcov. Pre realizáciu je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu a 
zaradiť akciu medzi investície mesta. Akcia by sa mohla uskutočniť spolu s 
rekonštrukciou príjazdovej cesty na Juh, ktorú požadujú občania tejto mestskej časti. 
(ÚD)". 
Počíta sa teda s touto možnosťou v súčasnosti, keď je plánovaná výmena asfaltu , 
alebo to ostane v tomto stave? Poslanec Gabriel: prosí o vyjadrenie Útvar mobility, 
resp. projektantov tejto IA a porovnanie s plánovaným riešením tejto časti cesty. 
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Odpoveď: So zúžením sa počíta – riešenie je navrhnuté prenosnými 
obrubníkmi, a to z dôvodu, že pri tomto riešení nie je nutná prekládka podzemných 
inžinierskych sietí. 

P. poslanec Hošták: žiada o vyčistenie vpuste na chodníku za Lekárňou Juh. 
Odpoveď: Zabezpečí MHSL. 
P. poslanec Hošták: žiada o vyčistenie rigolu pri chodníku z ul. Východnej k 

Námestiu sv. rodiny. 
Odpoveď: Zabezpečí MHSL. 
P. poslanec Filo: v kríkoch pri križovatke ulíc Gen. Svobodu a Saratovská sa 

pravidelne zhromažďuje odpad, ktorý sa tam zachytáva. Je možné kríky odstrániť/ 
orezať a priestor vyčistiť? 

Odpoveď: Orez zabezpečí MHSL. 
P. poslanec Filo: pred bytovkou na ul. Halalovka 4 prosia obyvatelia o orez 

kríkov. 
Odpoveď: Orez zabezpečí MHSL. 
P. poslanec Filo: V okolí novovybudovaného parkoviska za domom na 

Halalovke 9 a 11 prosia obyvatelia o úpravu terénu, ktorý poškodili pracovné stroje 
pri výstavbe parkoviska. 

Odpoveď: Stavba parkoviska je tesne pred ukončením, pred odovzdaním 
stavby investorovi ešte prebehnú všetky terénne úpravy. 

P. poslanec Gabriel: žiada o opravu výtlkov, komunikácií a chodníkov - zjazd 
Gen. Svobodu do vnútrobloku M. Bela, križovatka Gen. Svobodu a M. Bela, chodník 
M. Bela - Lavičková, Kyjevská - M. Bela. Prosí o uvedenie termínu opráv. 

Odpoveď: Po vysúťažení dodávateľa stavebnej údržby vo verejnom 
obstarávaní vykonáme opravy miestnych komunikácií, plánujeme urobiť vybrané 
chodníky aj celoplošnou opravou. Predpokladaný termín je 5-6/2018. 

P. poslanec Gabriel: žiada o výmenu lavičiek za KC JUH. Prosí o uvedenie 
termínu.  

Odpoveď: MHSL opravuje lavičky v rámci celého mesta a túto činnosť má 
rozvrhnutú v období celého roka. Preto prosíme o trpezlivosť, budeme sa snažiť 
podnetu vyhovieť v čo najkratšom termíne. 

P. poslanec Gabriel: parkovisko na Halalovke č. 22 - žiada preveriť rozmery 
skutkového stavu čiar parkovacích boxov so stavom v projekte. Prosí o odpoveď, 
prečo sú vyznačené parkovacie miesta také veľké (dlhé). Pred maľovaním sa 
zmestilo 12 áut, teraz iba 10. Prosí o preverenie a uvedenie možnej nápravy.  

Odpoveď: Slovenská technická norma umožňuje vyznačiť dĺžku pozdĺžnych 
parkovacích miest 5,5 m a viac. V danej lokalite sú parkovacie miesta dlhšie. Dôvod 
je taký, že na začiatku i na konci parkovacieho zálivu sú „výčnelky (polostrovy)“, kde 
ústia chodníčky. Dĺžka medzi týmito „výčnelkami“ sa vydelí 5,5m – celé číslo je počet 
parkovacích miest a zvyšok sa prerozdelí a pridá na dĺžku každého parkovacieho 
boxu – preto sú parkovacie boxy dlhšie. Ak by sme vyznačili boxy v minimálnych 
dĺžkach, zostane na začiatku alebo konci nevyužiteľná plocha. Kratšie parkovacie 
miesta Slovenská technická norma (na rozdiel od českej alebo nemeckej) 
nepripúšťa. 

P. poslanec Vojtek: na ul. J. Halašu pred pohostinstvom Brooklyn je 
rozkopávka už viac ako dva týždne. Nikto tam nič nerobí, rozkopávka blokuje dve 
parkovacie miesta. Kto to povolil? Čo je to za akciu?  

Odpoveď: Jedná sa o haváriu plynovodu. Havárie na inžinierskych sieťach sa 
vopred neohlasujú a nepovoľujú, lebo nikto ani len netuší, kde k nim dôjde. 
Pôvodcom rozkopávky je Stavební firma plus s.r.o, ktorá tieto záležitosti rieši pre 
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SPP-distribúciu. Výroba asfaltov začala po Veľkej noci a v súčasnosti sa asfaltujú 
všetky rozkopávky zo zimného obdobia. 

P. Piffl: na ľavej strane KC Juh je odpadnutý veľký kus omietky.  
Odpoveď: Uvedené bolo obhliadnuté a zaradené do poradovníka opráv. 

Opravu predpokladáme v máji.  
P. Piffl: na ul. M. Bela 10 bola cez víkend poškodená dopravná značka. 
Odpoveď: Poškodenie ZDZ je vhodné oznamovať MsP, pretože funguje 

rýchle zabezpečenie opravy. Oprava je v tomto čase už týždeň zrealizovaná. 
P. Piffl: sa pýta opäť na problém s mačkami. Kto ich kastruje? Sú už 

kastrované mačky nejak označené veterinárom?  
Odpoveď: Mačky kastruje veterinárna klinika VETAXS s.r.o. Kastrované 

mačky sú označené odstrihnutím kúska ucha. 
P. Piffl: žiada o vyčistenie rigolu nad Južankou vedúceho od Južanky do 

parku. 
Odpoveď: Odvodňovacie žľaby v zeleni budú čistené v období 5-6/2018. 
P. Piffl: chodník na križovatke z Gen. Svobodu na Saratovskú je celý rozbitý. 
Odpoveď: II. viceprimátor Žák, B.S.B.A.: oprava bude zaradená do 

harmonogramu bežnej údržby. 
P. Piffl: žiada o očistenie chodníka na ul. Gen. Svobodu smerujúceho od 

zastávky "M. Bela"  k domom. 
Odpoveď: Zabezpečí  MHSL. 
P. Piffl: v spojnici na Partizánskej ul. k záhr. kolóne je prasknutý strom. 
Odpoveď: Prasknutá časť stromu je spílená, chodník priechodzí. 
P. Majcher: sa pýta, kedy bude urobený orez stromu (pož. 25 z 5. 2. 2018), 

keď už skončilo vegetačné obdobie? 
Odpoveď: Viceprimátor Mgr. Forgáč: orezy stromov nie sú limitované 

vegetačným obdobím. 
P. Majcher: kedy budú rozmiestnené kontajnery na jarné upratovanie? 
Odpoveď: II. viceprimátor Žák, B.S.B.A.: kontajnery budú umiestňované od  

7. 4. 2018 podľa harmonogramu, ktorý je zverejnený na webe aj v mesačníku INFO. 
P. Majcher: sa pýta, či majú majitelia chatiek v záhr. oblasti na Juhu pridelené 

nejaké kontajnery, alebo aké sú ich povinnosti, čo sa odpadu týka.  
Odpoveď: Majitelia záhradiek v záhradkárskych osadách by mali na likvidáciu 

bioodpadu prednostne využívať kompostovanie. V prípade, že majú bioodpadu viac, 
môžu využiť služby, ktoré sa poskytujú pre všetkých občanov /poplatníkov/ mesta 
Trenčín, a to buď ho bezplatne odovzdať v zberných dvoroch mesta,  alebo ho počas 
jarného a jesenného upratovania umiestniť  do veľkoobjemového kontajnera 
určeného na bioodpad. Informácie ohľadom nakladania s odpadom zo 
záhradkárskych organizácií, chát, hromadných garáží a cintorínov sú uvedené vo 
Všeobecne záväznom nariadení mesta Trenčín č. 7/2016 o nakladaní s KO a DSO, 
čl. 14, ods. 1-10. Čo sa týka komunálnych odpadov - majitelia záhradiek majú 
založené združenia, resp. ich zastupuje Slovenský zväz záhradkárov, čiže ako 
právnická osoba majú povinnosť prihlásiť sa k poplatku za komunálne odpady na 
základe čoho by im bola pridelená nádoba spoločná nádoba na komunálny odpad. 
Ak tak záhradkárske združenie neurobí, buď si každý majiteľ záhradky komunálny 
odpad odnesie do nádoby na svoj trvalý pobyt, alebo si zakúpi oficiálny vývoz formou 
čierneho logom označeného vreca na Klientskom centre Mestského úradu. 

P. Vojtěch: žiada o vyčistenie rigolu na ul. Gen. Svobodu. Je upchatý hlinou, 
lístím, nezachytáva vodu. 

Odpoveď: Odvodňovacie žľaby v zeleni budú čistené v období 5-6/2018. 
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P. Vojtěch: na križovatke ulíc Gen. Svobodu a Vansovej sú zastrešené 
nádoby. Pri ich vývoze, keď smetiari cúvajú, idú cez trávu, blato a potom ho 
roznášajú na prechod. Môže sa toto miesto pri rekonštrukcii Gen. Svobodu 
vyasfaltovať? 

Odpoveď: Smetiarske vozidlo tam má dostatočný priestor na nacúvanie ku 
kontajnerom, aby nemuselo ničiť cestnú zeleň. 

P. Vojtěch: sa pýta, či sa niekde triedi odpad zo spoločných kontajnerov na 
Brezine, zo smetných nádob v meste.  

Odpoveď: Lesopark Brezina je v správe MHSL.  Dosiahnuť čistotu 
vytriedeného odpadu v parkoch, na ihriskách a na rôznych podujatiach a akciách je 
veľmi ťažké, kopec občanov vôbec neprikladá význam farebnému rozlíšeniu nádob a 
znehodnocujú vytriedený odpad bežným komunálnym odpadom. Preto častokrát 
zavedenie triedenia odpadu na takýchto akciách je väčšinou plytvanie finančnými 
zdrojmi a energiou bez významného efektu. Ten kto je presvedčený o význame 
triedenia si napr. plastovú fľašu, ktorú dopije, väčšinou odnesie a vyhodí ju do 
najbližšej nádoby na plasty.  

P. Ličko: pri križovatke z Gen. Svobodu na M. Bela sa nachádzajú schody 
vedúce od Južanky. O niekoľko metrov ďalej sa nachádza priechod. Ľudia 
schádzajúci schodmi prebiehajú cez cestu, nejdú na priechod. Nie je možné túto 
situáciu riešiť vybudovaním schodov vedúcich priamo k priechodu? 

Odpoveď: II. viceprimátor Žák, B.S.B.A.: táto vec sa riešila niekoľkokrát. 
Schody sa nachádzajú na pozemku OC Južanka a tá to na vlastné náklady riešiť 
nebude. 

P. Špaček: v mene  spoločnosti TRENZDROJ, a.s. sa pýta, komu patrí tabuľa 
na ul. Západná 1 pred vchodom do potravín. V objekte prebieha rekonštrukcia, 
pripravujú novú prevádzku a tabuľa špatí okolie. Je označená skratkou "SRZ 
Trenčín". Oslovili rybársky spolok, ale tento túto tabuľu neeviduje.  

Odpoveď: Kovová konštrukcia nachádzajúca sa pri objekte vo vlastníctve 
spoločnosti TRENZDROJ, a.s. na Ul. Západná v Trenčíne bude odstránená 
Mestským hospodárstvom a správou lesov, m.r.o. Trenčín.  

P. Mendel: Ako prvé by som rád zareagoval na odpoveď ohľadne lipy pred 
vchodom Gen. Svobodu 9: 
Odpoveď začína vetou: ''Strom je v dobrom zdravotnom stave, plní svoje funkcie." 
Ako môže vôbec toto niekto napísať, keď tomu stromu plynári odrezali dokola všetky 
korene pod zemou pri rekonštrukcii plynovodu. Takže hneď začiatok odpovede je 
klamstvo. Ďalej sa dá k tomu pripojiť vyjadrenie plynárov, ktorý tam teraz to potrubie 
menili, že ten strom tam môže poškodzovať to nové potrubie.  
Ďalej k tomuto problému opísali problém s medovicou aj pri iných stromoch, na to sa 
však nikto nepýtal, ale na základe toho vyplýva, že kompetentné úrady o probléme 
teda vedia a nič s ním doteraz nerobia. 
Taktiež nebola zodpovedaná časť mojej otázky, na koho sa majú obrátiť občania na 
preplatenie škôd, ktoré tento strom obyvateľom preukázateľne spôsobuje.  
Stále trváme za všetkých občanov, ktorí podali žiadosť o výrub tohto stromu, na ktorý 
stále pretrvávajú všetky dôvody, ktoré nikto nevyvrátil.  

Odpoveď: Za USaŽP: V prípade, že správcovia jednotlivých sietí (teda aj 
plynári) pri rekonštrukcii jestvujúceho plynovodu priamo na mieste zhodnotia, že 
daný strom (koreňový systém) nie je možné pri výkope mechanicky nezasiahnuť, 
alebo že koreňový systém stromu ohrozuje, alebo poškodzuje plynové (či iné 
podzemné) vedenie, môžu postupovať v zmysle §47 ods.4 písm. e) zákona. To 
znamená, že súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje v prípade, ak oprávnenie alebo 
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povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov (zákon. č. 276/2001 o regulácii v 
sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Správca danej siete má 
povinnosť písomne oznámiť takúto skutočnosť orgánu ochrany prírody (na Okresný 
úrad životného prostredia) najmenej 15 pracovných dní pred uskutočnením výrubu. 
Orgán ochrany prírody môže v tejto lehote určiť podrobnejšie podmienky 
uskutočnenia výrubu alebo výrub obmedziť. Medovicu vytvára hmyz zo sladkých 
štiav prúdiacich v rastlinách, ktorú konzumuje a následne vylučuje v  podobe kvapiek 
na povrch listov a ihličia. Ide o hustú a lepkavú hmotu bohatú na cukry. Ide o 
prirodzený jav u rastlín. Za MHSL: 1. Posúdenie stavu stromu dala odborne 
spôsobilá osoba – správca zelene Ing. P. Omachelová. Obhliadková komisia na 
základe žiadosti posúdila štandardným spôsobom stav lipy a v tom čase nebolo ani 
zjavné poškodenie stromu prácami rekonštrukcie plynovodu. Pokiaľ posudzujeme 
výrub stromu na základe zdravotného stavu stromu, nebol  žiaden dôvod mladú lipu 
vyrúbať. 
2. Nespokojnosť občanov ale môže poukázať na nesprávne určenie výsadby druhu 
stromu v minulosti. V prípade opätovného podania žiadosti  doloženej podpismi 
obyvateľov dotknutých vchodov bytového domu, ktorí by súhlasili so žiadosťou 
výrubu, je možné prehodnotiť vydané rozhodnutie. 

P. Mendel: Ako ďalšie by som rád reagoval na odpoveď na otázku ohľadom 
odparkovaného auta za Južankou zo dňa 28.2.2018. 
V odpovedi sa píše, že v čase 19:17 uvedeného dňa hliadka preverovala auto s EVČ 
IL 594 CL, ktoré patrilo nejakému opravárovi, ktorý opravoval niečo v OC a podľa 
vyjadrenia MsP neporušil dopravnú značku, ktorá tam je osadená a povoľuje vjazd 
dopravnej obsluhe. 
Ja som ale neupozorňoval na to, že by tam niekto porušil nejakú dopravnú značku, ja 
som upozorňoval na to, že tam bol v čase po 19-tej, kedy tam nemá čo robiť ani 
žiadne auto zásobovania, keďže aj zásobovanie má povolený prejazd po tomto 
chodníku len v pracovné dni v čase medzi 8:00 až 11:00 a toto bolo porušené, čo 
vyplýva aj z odpovedi MsP, kde píšu, že ho preverovala hliadka v čase 19:17. Z 
daného jasne vyplýva, že aj tie autá zásobovania, ktoré tam majú povolený vjazd, ho 
majú povolený len v čase medzi 8:00 až 11:00 a po 11:00 sa na tomto chodníku 
môžu objaviť len autá záchranných zložiek teda sanitky a hasiči prípadne autá polície 
a nikto iný. A ani žiadny riaditeľ OC ani nikto iný nemá právomoc tam vpúšťať 
akékoľvek iné auto. 
Preto žiadam opätovne tento prípad posúdiť poriadne a správne. 

Odpoveď: Dodatková tabuľka s textom (č. E 12) s nápisom „OKREM 
DOPRAVNEJ OBSLUHY“ obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na 
vozidlá zabezpečujúce zásobovanie, opravárenské, údržbárske alebo komunálne a 
podobné služby, na vozidlá s parkovacím preukazom pre osoby so zdravotným 
postihnutím alebo na vozidlá s osobitným označením , na vozidlá taxislužby a 
vozidlá, ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia majú v miestach za značkou 
bydlisko, sídlo alebo garáž; pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je tabuľka 
umiestnená.  Keďže vodič tohto vozidla v tom čase vykonával v OC Južanka 
opravárenské služby neporušil  pokyn vyplývajúci z vyššie uvedenej dopravnej 
značky.                                                                                                                          

P. Mendel: Žiadam opravu rozjazdeného trávnika okolo chodníka za 
Južankou a tiež opravu rozbitého chodníka za Južankou, ktoré všetko spôsobujú 
autá, ktoré po tomto chodníku prechádzajú . Taktiež žiadam zabezpečiť, aby sa to 
viac nestávalo. 
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Odpoveď: Za UM: Chodník je v správe mesta, pôjdeme to preveriť a 
navrhneme protirozjazdievacie opatrenia. Za MHSL: Opravu zabezpečí MHSL. 

P. Mendel: Ako ďalšiu požiadavku by som rád požiadal, aby bol v rámci 
vrátenia do pôvodného stavu pri rozkopávke kvôli výmene plynovodu na ulici Gen. 
Svobodu od vchodu 9 až po vchod 11 a od vchodu 11 smerom hore k ulici 
Bazovského opravený chodník a trávnik, ktorý rozbili mechanizmami pri výmene 
plynovodu. 

Odpoveď: Okrem výmeny plynovodu tu prebehne i investičná akcia mesta -  
rozšírenie parkoviska a výstavba nového chodníka. Pri preberaní mesto dohliadne, 
aby všetko, čo pri výstavbe bolo porušené, bolo i opravené. 

P. Mendel: Ďalej by som rád požiadal o preverenie vyhradeného 
parkovacieho miesta na ulici Šmidkeho 8, kde je vyhradené parkovacie miesto 
označené značkou pre osobu ZŤP, ale nie je pod ňou dodatková tabuľa s číslom 
parkovacieho preukazu tak, ako by to malo byť, ale len číslo špz auta TN 226 BC. Ak 
je to vyhradené pre občana ZŤP musí tam byť číslo parkovacieho preukazu a tiež 
musí mať tento parkovací preukaz viditeľne položený v aute, čo keď som šiel okolo, 
tam žiadny nemali. Ak je toto miesto vyhradené s tým, že ho má niekto zaplatené, 
nemal by tam byť symbol ZŤP a ak toto miesto nemá byť vyhradené, tak treba dať 
dopravnú značku odstrániť.  

Odpoveď: O situácii útvar mobility vie a požiadal políciu o zistenie držiteľa 
vozidla. Keď nám polícia poskytne potrebné údaje, budeme pokračovať ďalšími 
krokmi. 

P. Mendel: Ďalšia požiadavka: rád by som vedel, čo musí občan mesta 
spraviť, aby bola vyčistená kanalizačná vpusť pri jeho dome? Ešte v máji minulého 
roku 2017 som žiadal o vyčistenie kanalizačnej vpuste pri dome Šmidkeho 3, ktorá 
sa nachádza v trávniku nad múrikom. Bolo sľúbené, že v lete to vyčistia, ale nestalo 
sa. Následne som to urgoval 6.11.2017 a aj napriek tomu stále túto vpusť ani takmer 
rok po upozornení na jej vyčistenie nikto nevyčistil. Ako má teda občan postupovať, 
aby boli vyčistené aj kanalizačné vpuste pri jeho dome, keďže upozorňovať na to v 
rámci VMČ zjavne nestačí. 

Odpoveď: Odvodňovacie žľaby v zeleni budú čistené v období 5-6/2018. 
P. Mendel: A ako poslednú požiadavku by som sa rád opýtal, ako je to s 

chodníkom od vstupu do MHSL po Leoni, na ktorý som upozorňoval ešte 7.11.2016, 
mala byť spravená obhliadka. Následne som sa to pýtal 6.3.2017, kde mi bolo 
odpovedané, že obhliadka bola spravená a chodník bol zaradený do poradovníku 
opráv. 
Lenže s chodníkom sa dodnes nič nespravilo a ani pri dnešnej kontrole zverejneného 
zásobníku investičných akcii  na stránke mesta Trenčín tam nie je. Prečo??? To boli 
občania s odpoveďou v minulosti klamaní? Kedy sa s tým chodníkom  bude konečne 
niečo robiť, lebo keď prší sa popred vchod do MHSL a po tomto chodníku  vôbec 
nedá prejsť, všade stojí voda a ľudia musia chodiť po ceste, ktorá v týchto miestach 
tiež nie je moc prehľadná a stávajú sa tam pravidelne kolízie medzi chodcami a 
autami.   

Odpoveď: To, že je chodník v takom stave, v akom je nás mrzí o to viac, že 
sa nachádza v blízkosti MHSL. Prečo nebol a nie je jeho oprava zahrnutá ani v tomto 
roku, je otázka na poslancov, ktorí určujú, ktoré investičné akcie budú zaradené do 
opráv v danom roku. Napriek tomu MHSL vykoná dočasnú úpravu, aby voda na 
panelovom chodníku nestála. 
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6 – Nové požiadavky poslancov a občanov 
 

Poslanci: žiadajú zaktualizovať zásobník investičných akcii (opráv) a zaslať 
poslancom VMČ JUH mailom. 

Poslanci: žiadajú o informáciu o vyčistení žľabu z pož. č. 84/3.4.2018. Jedná 
sa o kanalizačnú vpusť na ul. Šmidkeho 3 v trávniku nad múrikom. 

P. Mendel: reaguje na odpoveď na požiadavku č. 83 z 3. 4. 2018: na aký 
parkovací preukaz bolo teda miesto vyhradené? Ako je možné, že ÚM nepozná 
držiteľa vozidla? 

P. Špaček: sa pýta na kvetináče pri predajni potravín na Západnej ulici. Vraj 
výsadba v nich bude až na budúci rok. Na kvetináčoch posedávajú bezdomovci a je 
v nich odpad. Nie je možné kvetináče úplne odstrániť? Mohla by tam byť promenáda 
alebo pár parkovacích miest. 

Obyvatelia domov Lavičková, M.Bela, Východná: " Keďže finišuje výstavba 
parkovísk na Juhu a následné ich úprava a značenie, chceme Vás ako zástupcov 
požiadať o pomoc v súvislosti s vyznačovaním parkovacích miest v lokalite ul. 
Lavičková. Na tomto parkovisku pod radovými poschodovými garážami 
označovanom ako „horné“ sú vyznačené parkovacie miesta čiastočne šikmo. Naše 
skúsenosti sú, že tieto miesta sú vyznačené príliš tesne, sú úzke. Ak tu zaparkujú 
autá podľa vyznačeného značenia je problematické vystúpiť resp. nastúpiť do 
takéhoto vozidla. Preto v súvislosti s prebiehajúcim vyznačovaním, chceme požiadať 
o intervenciu a pomoc o rozšírenie tohto značenia aspoň o 10 cm na každú stranu. 
Najlepší pohľad na danú vec dá obhliadka na mieste samom a náš dojem je, že 
priestor na rozšírenie tam je." 

P. Serišová: za domom na ul. M.Bela 12 je vybudované nové parkovisko. 
Obyvatelia preto žiadajú, aby bol dobudovaný chodník, ktorý by viedol od parkoviska 
k zadným vchodom domu.  

P. Serišová: obyvatelia M. Bela 12 dávnejšie písali mail p. Omachelovej s 
požiadavkou o orez brezy. Chcú to pripomenúť, nakoľko budúci rok budú zatepľovať 
a breza sa opiera o bytovku. 

P. Serišová: pred obytným domom na M. Bela sú postavené garáže. Je 
možnosť odkúpiť si pozemky pred garážami do osobného vlastníctva? 

P. Lengvarský: sa pýta na možnosť osadenia aspoň dvoch smetných košov 
pre psy od potravín CBA pozdĺž Liptovskej ulice.  

P. Piffl: na ul. M. Bela zmizol kôš na psie exkrementy. 
P. Fencík: na J. Halašu 22 je často prekračovaná rýchlosť. Ohrození sú 

hlavne občania, ktorí schádzajú bočnými schodmi vedľa garáží. Môže sa situácia 
poriešiť osadením retardéra, zábradlia? 

P. Šabo: na ul. M. Bela 2503/13 je prepadnutý chodník. Pri daždi sa tvorí 
veľká mláka. Táto vec bola už niekoľkokrát urgovaná. 

P. Šabo: upozorňuje na kontajnery na ul. Lavičková oproti fitnesscentru 
Jarábek, ktoré zavadzajú v ceste. Treba ich premiestniť. 

P. Mydla: sa pýta, či a kedy sa bude robiť rekonštrukcia stojiska pod 
kontajnermi na ul. Západná 9, o ktorú v minulosti obyvatelia žiadali. Alebo sa počká 
už na vybudovanie polopodzemných kontajnerov a stojisko sa zruší? 

P. Mydla: žiada o opravu lavičiek na ul. Západná 5,7,9. 
P. Mendel: žiada o opravu chodníka na ul. Šmidkeho 10 pri škôlke. Chodník 

je zle vyspádovaný a počas dažďa na ňom stojí voda.  
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P. Mendel: opätovne upozorňuje na parkovanie autobusov MHD  na park. 
miestach pre autá. Rieši sa daná záležitosť aj s konkrétnymi šoférmi? 

P. Mendel: upozornil na neustále porušovanie dohody medzi Mestom a 
Južankou o vjazde áut poza Južanku.  

Odpoveď: Viceprimátor Mgr. Forgáč: na nadchádzajúce zasadnutie bude 
prizvaný p. riaditeľ OC Južanka.  

P. Nitschneider: pri Slovenskej sporiteľni je treba urobiť orez troch briez. 
Padajú z nich konáre. 

P. Nitschneider: žiada o obhliadku a orez stromov vo vnútrobloku na 
Západnej ul., kde sa nachádza detské ihrisko. Zo stromov padajú suché konáre. 

P. Kvaltýn: žiada o opravu alebo výmenu 2 ks lavičiek pri bytovke Západná 8 
a 2 ks lavičiek na Západnej 20 zo strany od detského ihriska. 

P. Kvaltýn: žiada o odstránenie vraku vozidla zn. Škoda, ktoré stojí viac ako 
tri roky odstavené pri prístrešku na odpad na Západnej 8. 

P. Piffl: žiada na betónovom ihrisku za KC JUH opraviť lavičky, popr. železné 
konštrukcie z rozbitých lavičiek odviezť.  

P. Piffl: opakovane žiada o opravenie oplotenia okolo betónového ihriska za 
KC JUH. 

P. Piffl: v amfiteátri KC JUH na detskom ihrisku sú viaceré prvky pokazené, 
nefunkčné. Hojdačky v tvare koníkov sú poškodené, nedá sa na nich hojdať.  
 

  

7 – Rôzne, diskusia a záver 

 

Na záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť. 
 

 
Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 4. 6. 2018 o 17,30 hod. v ZŠ 

Novomeského. 
 
 

Zapísala: Lenka Vojtasová                                      
 
V Trenčíne, 15. 5. 2018                                          

                                                     
                                                                              Bc. Eduard Filo 
                                                                           predseda VMČ JUH 

 
 

 
 
    


