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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 2. 7. 2018 v ZŠ Východná 

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

1. Otvorenie 
2. Informácia o projektoch revitalizácie vnútroblokov na ul. J. Halašu a 

Východnej 
3. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
4. Nové požiadavky poslancov a občanov 
5. Rôzne, diskusia a záver 

 
Zasadnutie na základe poverenia viedol p. poslanec Patrik Žák, B.S.B.A., 

ktorý privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie výboru. Informoval 
o programe a skonštatoval, že výbor je uznášaniaschopný. 

 
Hlasovanie o znení programu 

 
ZA                         – 4,  Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, Mgr. Ján Vojtek,  
                                      Patrik Žák , B.S.B.A. 
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 
 
Bod číslo 2 – Informácia o projektoch revitalizácie vnútroblokov na ul. J.  
                       Halašu a Východnej 

 
P. II. viceprimátor Patrik Žák, B.S.B.A. predložil projekty revitalizácie 

vnútroblokov J. Halašu – Novomeského a Východná – Halalovka.    
Revitalizácia vnútrobloku J. Halašu – Novomeského bude realizovaná v širšom 
rozsahu. Uskutoční sa výsadba cca. 100 kusov kríkov, cca. 50 stromov, vybudovanie 
prírodného futbalového ihriska, detského ihriska, bežeckej dráhy, nových chodníkov.  
Vnútroblok Východná  - Halalovka bude realizovaný v menšom rozsahu. 
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Všetky projekty sú dostupné na webovej stránke mesta:  
 
https://trencin.sk/samosprava/detail-zasadnutia/?id=572-vybor-mestskej-casti-juh-
datum-2018-07-02 
 
 
Bod číslo 3 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
 

P. viceprimátor Forgáč: žiada zaslať z  MHSL zásobník akcií v rámci 
bežných opráv. 

Odpoveď: Zásobník opráv bude zaslaný 26.6.2018. 
P. II. viceprimátor Žák: žiada o osadenie lavičiek na šport. ihrisko na 

Západnej ulici. 
Odpoveď: Zaradili sme požiadavku do poradovníka prác, termín dodania 

7/2018. 
P. II. viceprimátor Žák: za zadným vchodom Šmidkeho 9 medzi panelákom a 

plotom školy  sa nachádzajú dve hojdačky. Prosí o výmenu jednej z nich za hojdačku 
vhodnú pre malé deti, z ktorej nevypadnú. 

Odpoveď: Zaradíme do poradovníka, objednáme, zrealizujeme do konca 
6/2018 

P. II. viceprimátor Žák: pri hojdačkách na Šmidkeho 9 sa nachádza tyč po 
kolotoči. Žiada tyč odstrániť, ale nie odrezaním , ale vybraním aj betónového 
základu.  

Odpoveď: Tyč odrezaná 14.6.2018 betón odstránime do 25.6.2018 
(dosypeme aj hlinu a zasejeme trávu). 

P. poslanec Hošták: pož. 98/7.5.2018 - pýta sa na termín premiestnenia 
kontajnerov na ul. Lavičková. 

Odpoveď: Nádoby sú presunuté. 
P. poslanec Hošták: k pož. 109/7.5.2018 - žiada o urýchlené odstránenie 

oplotenia okolo bet. ihriska za KC JUH. Oplotenie je poškodené a nebezpečné pre 
deti. Žiada o uvedenie termínu realizácie. 

Odpoveď: Oplotenie a ohrozujúce prvky budú odstránené do konca 6/2018. 
P. poslanec Hošták: žiada o aktuálnu informáciu o stave chodníka pri MHSL. 

Akú konkrétnu úpravu chodníka MHSL vykonalo? - pož. 85/3.4.2018. 
Odpoveď: Zatiaľ nebola vykonaná žiadna úprava, daný stav evidujeme a 

máme v pláne urobiť opravu chodníka ešte v tomto roku. Vzhľadom na množstvo 
opráv v meste a určenú konkrétnu sumu na opravy budeme voliť formu opravy, aby 
bola vykonaná čo najskôr. 

P. poslanec Filo (na základe podnetu od občana): žiada o komplexnú opravu 
chodníka na ul. Východná - úsek Lavičková - Halalovka. Chodník má na mnohých 
miestach veľmi nerovný povrch v miere, ktorá robí chodník nebezpečným pre 
chodcov, ale najmä pre kočíky a invalidné vozíky. 

Odpoveď: Nakoľko rekonštrukcia daného chodníka nie je pokrytá financiami 
v mestskom rozpočte, zaraďujeme túto akciu do zásobníka investičných akcií pre 
nasledujúce obdobie. 

P. poslanec Hošták: v súvislosti s predchádzajúcou požiadavkou v pripojenej 
dokumentácii upozornil na to, že na chodníku na ul. Východná - v časti medzi 
Alcatrazom a vstupom do ZŠ Východná vznikajú kaluže, ktoré "vyháňajú chodcov" na 
cestu, resp. na zeleň. Preto žiada o realizáciu dočasných opatrení, ktoré by 
zabezpečili odvodnenie chodníka pred realizáciou komplexnej rekonštrukcie. 

https://trencin.sk/samosprava/detail-zasadnutia/?id=572-vybor-mestskej-casti-juh-datum-2018-07-02
https://trencin.sk/samosprava/detail-zasadnutia/?id=572-vybor-mestskej-casti-juh-datum-2018-07-02
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Bude nutná komplexná oprava povrchu v dĺžke cca 100m s vyspádovaním na odtok 
vody -  v  zásobníku opráv. 

P. poslanec Hošták: žiada o osadenie smet. koša k športovému ihrisku na 
Západnej ulici. 

Odpoveď: Požiadavka na umiestnenie nádoby bola zaslaná na spoločnosť 
Marius Pedersen.  

P. Piffl: upozorňuje na nevhodne zaparkované autá na Saratovskej ul. Ľudia 
idúci zo zastávky od autobusu sú nútení vyjsť na vozovku pri ich obchádzaní. 

Odpoveď: MsP preverila situáciu na mieste a zaslala Útvaru mobility žiadosť 
o vyznačenie chodníka vodorovným dopravným značením na ul. Saratovská (tržnica) 
z dôvodu, že chodcom idúci po chodníku k zastávke a od zastávky autobusu MHD (v 
smere ul. Saratovská - otoč) bránia parkujúce motorové vozidlá. Uvedené vozidlá 
parkujú takým spôsobom, že ich chodci musia obchádzať vojdením do vozovky. Na 
takto vyznačenom chodníku je vozidlám stáť zakázané.  

P. Piffl: prosí, či by bolo možné osadiť do átria za KC Juh hojdačku vhodnú 
pre malé deti, z ktorej nevypadnú. 

Odpoveď: Zaradíme do poradovníka, objednáme, zrealizujeme do konca 
6/2018. 

P. Búryová: ďakuje za vybudovanie cvičiska pre seniorov. Upozorňuje však 
na štrk, ktorý je okolo cvičiska. Ten sa dostáva na povrch cvičiska a môže ho 
poškodiť. Nebolo by vhodnejšie štrk nahradiť iným materiálom? 

Odpoveď: Jestvujúci štrk okolo cvičiska slúži ako trativod na odvedenie vody 
v teréne. Správca ihriska pouvažuje nad možnosťou zmeny odvodnenia. 

P. Búryová: prosí o ostrihanie živého plota medzi škôlkami na Šafárikovej ul. 
Odpoveď: Vykonáme obhliadku a  navrhneme vhodnú úpravu živého plota. 
P. Hlucháň: žiada o vybudovanie nájazdových plošín pre kočíky na ul. M. 

Bela 9-11.  
Odpoveď: Požiadavku sme zaradili do zásobníka opráv. 
P. Mendel: žiada o orez kríkov na ul. K. Šmidkeho 3, prekrývajú dopr. 

značenie. 
Odpoveď: Na základe obhliadky bude vykonaná úprava  drevín za účelom 

bezpečnej dopravy. 
P. Mendel: mostík na Soblahovskej ulici vedúci k MHSL sa rozpadá. Je v ňom 

diera a je v dezolátnom stave. 
Odpoveď: Poškodený betónový diel je dočasne prekrytý oceľovou platňou. 

Vyrábame nový. Oprava je v procese. 
P. Nitschneider: sa pýta, či plánuje Útvar mobility robiť niečo s parkovaním 

dodávok na Juhu. 
Odpoveď: Zákon nám v súčasnosti neumožňuje nijakým spôsobom obmedziť 

parkovanie dodávok – v zmysle zákona sú to vozidlá do 3,5 t rovnako ako osobné 
vozidlá. Či prinesie nová vyhláška zmenu v súčasnosti nevieme - je to však 
celoslovenský problém, tak dúfame, že k nejakej zmene dôjde. Obmedziť parkovanie 
môžeme napríklad dĺžkou vozidla, problém je však v tom, že niektoré osobné vozidlá 
sú dlhšie ako niektoré dodávky. 

P. Špaček: sme vlastníkmi objektu na ul. Liptovská, ktorý má v dlhodobom 
prenájme spol. CBA Slovakia, s.r.o. Zákazníci potravín sa opakovane sťažujú na 
ryhu, ktorá sa nachádza na chodníku pred objektom. Nakoľko je chodník vo 
vlastníctve mesta, žiadame o odstránenie tohto nedostatku. 

Odpoveď: Požiadavku sme zaradili do zásobníka opráv. 
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Bod číslo 4 – Nové požiadavky poslancov a občanov 

 
Poslanci: k pož. č. 127/ 4. 6. 2018: žiadajú určiť vlastnícke práva k mostu na 

Soblahovskej ul. , posúdiť statiku mosta  a o realizáciu  hlbšej rekonštrukcie. 
Poslanci: k pož. č. 125/ 4. 6. 2018 žiadajú o upresnenie odpovede - 

stanovenie termínu. (P. Hlucháň: žiada o vybudovanie nájazdových plošín pre kočíky 
na ul. M. Bela 9-11. ) 

Poslanci: k pož. č. 85/ 3. 4. 2018 žiadajú, aby bolo aspoň dočasne (do 
opravy) vyriešené odvodnenie chodníka pri MHSL. 

P. II. viceprimátor Žák: priamo pri vjazde na nové parkovisko za M. Bela 11 
sa nachádza veľká jama. Prosí o jej odstránenie. 

P. II. viceprimátor Žák: žiada o vyčistenie a dosypanie pieskovísk vo 
vnútrobloku Bazovského/Šafárikova/Liptovská. 

P. II. viceprimátor Žák: žiada o dočasné umiestnenie lavičky na otoči Gen. 
Svobodu počas rekonštrukcie komunikácie. 

P. II. viceprimátor Žák: žiada o čo najväčšiu výsadbu medzi posúvaným 
chodníkom pre novo budované parkovisko pri párnych číslach Jána Halašu 14-22 a 
panelákmi. 

P. II. viceprimátor Žák: žiada zabezpečiť, aby verejné osvetlenie po realizácii  
parkoviska J. Halašu 14-22 bolo zatienené tak, aby nesvietilo priamo do okien 
obyvateľov z priľahlých domov. 

P. poslanec Vojtek: žiada o orez kríkov od Brooklynu smerom k Južanke 
poza paneláky ul. Šmidkeho. Kríky zasahujú do chodníka.  

P. poslanec Vojtek: priamo pred vstupom do Brooklynu ohrada blokuje park. 
miesto. Žiada o jej odstránenie. 

P. poslanec Gabriel: opakovaná požiadavka č. 60/3. 4. 2018 - žiadal o 
opravu zjazdu Gen. Svobodu do vnútrobloku M. Bela, opravu veľkého výtlku v celej 
šírke komunikácie na úseku Kyjevská - M. Bela, opravu poškodeného chodníka M. 
Bela - Lavičková . V poslednej odpovedi bol uvedený dátum opráv 5-6/2018. Prosí o 
uvedenie nového termínu opráv. 

P. poslanec Gabriel: opakovaná požiadavka č. 61/3. 4. 2018 - výmena 
lavičiek za KC JUH. V poslednej odpovedi bolo uvedené zaradenie do zásobníka 
opráv. Žiada o uvedenie termínu. 

P. poslanec Gabriel: v  minulosti (pož. 67/3.4.2017) žiadal o opravu zábradlia 
a schodiska k zastávke Gen. Svobodu otoč. Zábradlie bolo vymenené, ale niektoré 
časti schodov - hrany (niektoré dlažobné kocky) sú poškodené, zničené, alebo 
chýbajú. Prosí o opravu a upresnenie termínu, kedy k oprave dôjde. 

P. poslanec Gabriel: žiada o opravu výtlku v celej šírke komunikácie v 
lokalite Lavičková - Domov sociálnych služieb a odbočka ku kostolu. Prosí o 
uvedenie termínu opráv.  

P. Hribová: žiada o opravu rozbitých schodov pri potravinách CBA na 
Saratovskej ulici. 

P. Mendel: park. miesto na ul. Šmidkeho 8 je stále nesprávne označené. 
Opakov. požiadavka - č. 83/3. 4. 2018, č. 88/7. 5. 2018. 

P. Mendel: na ul. Gen. Svobodu 1-13 menili plynovody. Po výmene ostal 
rozkopaný trávnik. Kto a kedy ho dá do pôvodného stavu? 

P. Hlucháň: žiada o vytvorenie vstupnej bránky zo strany detského ihriska v 
oplotení ihriska pri kostole. Obyvatelia si vchod vytvorili pretrhnutím pletiva. 

P. Hlucháň: žiada o urýchlené vyriešenie situácie s parkovaním za domom na 
ul. M. Bela 9, 11. 
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P. Piffl: žiada  o opravu zábradlia pri schodoch na ul. M. Bela 22. Zábradlie je 
hrdzavé, hrozí, že čoskoro spadne. 

P. Piffl: pýta sa na problém s mačkami. Kedy sa môžu odchytávať a dať 
kastrovať? Aký je postup pri odchyte mačiek...kto ich má odchytávať a dávať 
kastrovať?  

P. Piffl: pred vchodom na ul. M. Bela 24 je pod asfaltovým chodníkom 
prepadnuté podložie, ktoré využívajú mačky na odchov mačeniec. Dalo by sa 
zariadiť, aby sa preklady vysypali makadamom? Celkovo je to cca 5 ks prekladov. 

P. Piffl: na ul. Gen. Svobodu v zákrute od kostola by bolo vhodné osadiť 
značku "Zákaz odbočenia vpravo". 

P. Piffl: žiada o opravu lavičiek na ul. M. Bela 12-14 pri KC Juh na asfaltovom 
ihrisku. Stačí osadiť nové dosky. 
 

 

Bod číslo 5 – Rôzne, diskusia a záver 

   

V rámci diskusie neodzneli žiadne príspevky. 

 

Na záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť. 
 

 
Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 6. 8. 2018 o 17,30 hod. na otoči 

Gen. Svobodu. 
 
 

Zapísala: Lenka Vojtasová                                      
 
V Trenčíne, 10. 7. 2018                                          

                                                     
                                                                              Patrik Žák, B.S.B.A. 

 
 

 
 
    


