
1 
 

Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 3. 9. 2018 v ZŠ Novomeského na Juhu 

 
Prítomní poslanci:    Hostia: 
Bc. Eduard Filo            Bc. Eva Hudecová - ÚMM  
Mgr. Ján Forgáč    Mgr. Peter Sedláček - MsP 
Dominik Gabriel       
MBA Peter Hošták, PhD.    
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 ÚMM 
3. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
4. Nové požiadavky poslancov a občanov 
5. Rôzne, diskusia a záver 

 
Hlasovanie o znení programu: 
 
Na úvod predseda VMČ JUH 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 ÚMM 
 
 Bc. Eva Hudecová predložila materiál Útvaru majetku mesta, v ktorom ÚMM 

žiada výbor o  vyjadrenie k žiadosti spoločnosti ZINO, spol. s r.o. k prenájmu 

pozemkov vrátane spevnenej plochy počas doby  výstavby v súvislosti so stavbou 

„Multifunkčná hala Trenčín – Juh“ , v k.ú. Trenčín, časť C-KN parc.č. 2237/2 

o výmere 70 m2 a časť C-KN parc.č. 2315/628 o výmere 100 m2, za účelom 
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rozšírenia jestvujúcich komunikácií a vytvorenia vjazdu - SO 06 Komunikácie 

a spevnené plochy. 

Ide o pozemky vrátane spevnenej plochy – komunikácia na ul. Mateja Bela 

a zeleň na ul. Halalovka. 

     Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar územného 

plánovania Mesta Trenčín a Útvar mobility MsÚ v Trenčíne dňa 9.8.2018 odporučili 

prenájom pozemkov v zmysle žiadosti. 

Uznesenie: Poslanci žiadajú, aby bol daný materiál predložený na budúcom 

zasadnutí. Na zasadnutie žiadajú prizvať zároveň investora, ktorý dovysvetľuje 

zámer s dôrazom na dopravné riešenie, ktoré momentálne nie je 

z predloženého materiálu jasné. 

Taktiež žiadajú odborné útvary (ÚSaŽP, ÚM) o vysvetlenie dopravného 

riešenia v danej lokalite. 

 Hlasovanie o uznesení: 
 

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 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 

 
Poslanci:  lampa za Južankou pri sklopnom stĺpiku nie je označená a nesvieti. 
Odpoveď: Neoznačené lampy okolo Južanky nie sú v správe mesta Trenčín. 

Uvedená lampa patrí OC Južanka. 
Poslanci: žiadajú o vytvorenie prístupového chodníka k workoutovému ihrisku za 

Južankou. 
Odpoveď: Nakoľko na danú akciu nie sú v mestskom rozpočte finančné prostriedky, 

prístupový chodník k workoutu sme zaradili do zásobníka IA. 
Poslanci: žiadajú o vyasfaltovanie chodníka na moste na ul. Gen. Svobodu. 
Odpoveď: Na mieste sú chodníky zo zámkovej dlažby, ich oprava je zaradená v 

zásobníku opráv. Predpokladaný termín realizácie je 9-10/2018. 
P. poslanec Hošták: na športovom ihrisku za ul. Západná sú uvoľnené stĺpiky, 

nahýbajú sa, oplotenie je vysunuté.  
Odpoveď: Opravu zrealizujeme v období 9-10/2018. 
P. Valová: nahlásila prírastok 4 mačiek na ul. J. Halašu 22. Žiada mesto o pomoc s 

kastráciou.  
Odpoveď: P. Valovú budeme kontaktovať a v jej spolupráci, za pomoci MsP 

zabezpečíme požadovanú kastráciu. 
P. Bruna: žiada o posunutie informačných označení na zastávke. Gen. Svobodu tak, 

aby sa neprekrývali. 

Odpoveď: Útvar mobility na základe požiadavky pána Brunu vykoná 
obhliadku na zastávke Gen. Svobodu smerom do centra (označníky). Po obhliadke 
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osloví útvar mobility dopravcu SAD Trenčín, ktorý je vlastníkom označníkov, 
o nápravu.   

P. Mendel: žiada o orez brezy na ul. Gen. Svobodu 3 v zákrute pri 
kontajneroch. Prekrýva dopr. značku. 

Odpoveď: Orez zabezpečíme v období 9/2018. 
P. Nitschneider: prosí o vyčistenie svahov na ul. Saratovská - Západná po 

SSP.  
Odpoveď: Podmienkou povolenia na práce v mestskej zeleni je aj požiadavka 

vrátiť zeleň do pôvodného stavu, teda vysadiť trávu. Nakoľko dodávateľ prác tieto 
ešte neukončil, správca zelene dohliadne na dokončenie úpravy svahov. 

P. Nitschneider: žiada o vyčistenie rigolov nad Južankou. Po búrke všetko 
blato steká na Západnú ul. 

Odpoveď: Vyčistenie žľabov zabezpečíme v 9/2018. 
P. Nitschneider: v minulosti žiadali občania Západnej ul. o opravu stojiska na 

smetné nádoby. Kedy bude táto požiadavka splnená? 
Odpoveď: Požiadavka bola v júni zaradená do zásobníka investičných akcií. 
P. Nitschneider: žiada o vyriešenie nerešpektovania zákazových tabúľ 

psíčkármi. Majitelia psov venčia psy na detských ihriskách, neskoro večer a skoro 
ráno počuť štekot psov, nerešpektujú nočný kľud. 

Odpoveď: Podmienky držania psov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 3/2002 o podmienkach držania psov v Meste Trenčín. Toto všeobecne záväzné 
nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri držaní psov 
v Meste Trenčín, evidenciu psov, určuje zásady vodenia psov, postup pri znečistení 
verejných priestranstiev a riešenie priestupkov. V zmysle VZN č. 3/2002, článok 6 
ods. 2, písm. e) sa priestupku dopustí ten, kto nerešpektuje zákaz vstupu so psom 
alebo zákaz voľného pohybu psa. Problém je však v tom, že ak sa v blízkosti 
nachádza hliadka MsP, majitelia psov sa takýchto priestupkov nedopúšťajú. V 
takýchto prípadoch je potrebná spolupráca občanov, ktorí takýto priestupok 
bezodkladne nahlásia v čase priestupku na tel. číslo 159 a hliadke MsP poskytnú 
potrebnú súčinnosť smerujúcu k preukázaniu takéhoto priestupku konkrétnej osobe.     

P. Nitschneider: upozorňuje na katastrofálny stav ihriska za Slovenskou 
sporiteľňou. Prosí aspoň o vyčistenie tohto ihriska. 

Odpoveď: Vykonáme údržbu v období 9-10/2018. 
P. Vaško: žiada o umiestnenie odpadkového koša pri bočnom vchode do ZŠ 

Novomeského pri lampe č. 095/036. Žiaci vychádzajúci zo školy tam rozhadzujú 
odpad a študenti Fakulty zdravotníctva TnUAD hádžu na zem špaky. 

Odpoveď: Požiadavka na osadenie uličnej nádoby k stĺpu VO bola zadaná na 
spoločnosť Marius Pedersen dňa 10.08.2018. 

P. Vaško: žiada o urýchlené vyčistenie schodov vedúcich od workoutového 
ihriska k Južanke. Schody sú špinavé, odvodňovacie žľaby sú zanesené a neplnia 
svoju funkciu. 

Odpoveď: Vyčistenie schodiska a žľabov zaradíme do harmonogramu prác 
na rok 2019. 

Občan: za domom na Šafárikovej ul. je zanesený kanál. Žiadosť o čistenie 
bola hlásená pred 2 týždňami. Po daždi je chodník zaplavený, nedá sa po ňom 
prejsť. 

Odpoveď: Správca MK zaradil podnet do zásobníka opráv. Predpokladaný 
termín realizácie je 9/2018. 
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P. Machová: pod Juhom na ihrisku Žihadielko hneď vedľa kolotoča sa 
nachádza asi 70 cm široká preliačina, jama s trhlinou. Pre deti je nebezpečná. Prosí 
kompetentných o opravu. 

Odpoveď: Na oprave povrchu intenzívne pracujeme, predpokladáme, že sa 
jedná o reklamáciu, preto si oprava vyžiada potrebný čas. 

P. Babič: žiada upraviť trávnaté plochy, ktoré neslúžia svojmu účelu a sú 
dopravnou prekážkou na ul. Halalovka.  

Odpoveď: Úprava trávnych plôch súvisí s parkovacou politikou na MČ Juh a 
bude koordinovaná s ÚM. 

P. Babič: žiada o osadenie lavičiek na ul. Bazovského pri obytnom dome č. 
14. 

Odpoveď: Požiadavku sme zaradili do harmonogramu prác na rok 2019. 
P. Babič: žiada odstrániť ostatky lavičkových konštrukcií na lúke pred 

"Slameným hostincom". 
Odpoveď: Požiadavku sme zaradili do harmonogramu prác. Predpokladaný 

termín realizácie je 9/2018. 
P. Babič: žiada opraviť cestnú ryhu na ul. Liptovská pred vjazdom k Domu 

opatrovateľských služieb.  
Odpoveď: Správca MK zaradil požiadavku do zásobníka opráv. 

Predpokladaný termín realizácie je 10-11/2018. 
P. Babič: žiada o osadenie dopravnej značky obmedzujúcej rýchlosť na 20 

km/hod. pri vjazde na ul. Južná, príp. osadiť retardér obmedzujúci rýchlosť prejazdu 
touto ulicou. 

Odpoveď: Tak ako bolo povedané na výbore – na osadenie retardéru mesto 
požaduje podať žiadosť s podpismi nadpolovičnej väčšiny obyvateľov – a to z dôvodu 
pravidelne sa opakujúcich sťažností na spomaľovače z dôvodu zvýšenia hluku, 
prašnosti a otrasov. S umiestnením musí súhlasiť taktiež dopravný inšpektorát, čo je 
dané cestným zákonom. 

P. Babič: žiada označiť križovatku ulice Južná, Liptovská a výjazd na poľnú 
cestu smerom k stavenisku dopravnými značkami. 

Odpoveď: Značenie bude zrealizované po rekonštrukcii ul. gen. Svobodu 
P. Babič: žiada upraviť komunikáciu smerom k zdravotnému stredisku, kde sa 

po daždi vytvára hlboká mláka zamedzujúca pohyb chodcov.  
Odpoveď: Správca MK zaradil požiadavku do zásobníka opráv. 

Predpokladaný termín realizácie je 9/2018. 
P. Babič: žiada o zamedzenie prístupu do priestoru za transformačnou 

stanicou na ulici Halalovka (pri vjazde do garáží pod ulicou Južná), nakoľko sa tam 
opätovne vytvára nepovolená skládka odpadu.  

Odpoveď: Útvar stavebný a životného prostredia zabezpečí možnosť uloženia 
odpadu na zberných dvoroch. Vyčistenie priestoru zabezpečí UIS  v spolupráci s 
MHSL. Požiadavku na  vyčistenie im zasielame na doriešenie. 
 

Bod číslo 4 – Nové požiadavky poslancov a občanov 

 

Poslanci: upresnenie požiadavky č. 155/6. 8. 2018 - žiadajú o vyasfaltovanie 
tej časti chodníka, ktorá je priamo na moste. A tá je z asfaltu, nie zo zámkovej 
dlažby.  

P. poslanec Hošták: sa pýta, ako dopadla kastrácia mačiek na ul. J. Halašu 
22. Či už bola vykonaná a koľko mačiek bolo vykastrovaných - pož. č. 157/6. 8. 2018. 
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P. poslanec Žák: pri nových schodoch na ul. Šmidkeho 3 chýba odvodnenie 
po stranách.  

P. poslanec Žák: pož. č. 166/6. 8 .2018 - žiada o vyčistenie schodiska od 
workoutového ihriska k Južanke do konca tohto mesiaca.  

P. poslanec Hošták: pož. č. 168/ 6. 8. 2018 - oprava povrchu na ihrisku 
Žihadielko - bola už reklamácia podaná a kedy bude vybavená? 

P. poslanec Gabriel: prosí o odstránenie zlomeného konára z lokality 
Halalovka 56. Prosí o uvedenie termínu. 

P. poslanec Gabriel: žiada o opravu komunikácie a jej odvodnenia v lokalite 
medzi trávnatou plochou pod Slameným hostincom a poliklinikou na Juhu. Aj pri 
menších dažďoch ostáva v celej šírke cesty voda. Na týchto miestach nie je ani 
chodník, po ktorom by ľudia mohli kaluže obísť. Prosí o uvedenie termínu. 

P. poslanec Gabriel: prosí o opravu lavičky za kultúrnym centrom na Juhu, 
ktorá sa nachádza pri okružnom chodníku okolo areálu KcA - nie v areáli KcA. Prosí 
o uvedenie termínu. 

P. poslanec Gabriel: žiada o urýchlenú opravu častí komunikácie a výtlkov 
na ul. M. Bela pri garážach, sú v celej šírke komunikácie. Autá nemajú možnosť ich 
obísť. Prosí o uvedenie termínu. 

P. poslanec Gabriel: prosí o zabezpečenie opravy/úpravy odvodnenia na 
novovybudovaných parkovacích plochách pred vchodom na ul. Halalovka 22. Prosí o 
uvedenie termínu. 

P. poslanec Gabriel: prosí o opravu častí komunikácie a chodníka pri 
prechode z ul. M. Bela na Lavičkovú. Časť chodníka je prepadnutá, okolie chodníka 
zničené a stojí na ňom voda. Prosí o uvedenie termínu. 

P. poslanec Gabriel: opakovaná požiadavka od jesene 2017. Žiada o 
urýchlenú opravu častí schodiska na zastávke Gen. Svobodu otoč. Niektoré 
stupienky sú zničené, chýbajú dlažobné kocky. Už nežiada o uvedenie termínu, ale o 
opravu tohto schodiska.  

P. Muráriková: sa pýta, ako často sa bude robiť vývoz polopodzemných 
kontajnerov, nakoľko na ul. J. Halašu je kontajner na plasty neustále preplnený. 

P. Muráriková: na ul. J. Halašu po odstránení kontajnerov, obyvatelia 
neustále ukladajú nadrozmerný odpad na toto miesto. Bude sa tento odpad odtiaľ 
vyvážať, aj keď tam už nie je stojisko kontajnerov? 

P. Šabo: poklopy na polopodzemných kontajneroch sú veľmi znečistené. Majú 
vývozcovia povinnosť ich čistiť? Nedá sa zabezpečiť čistenie nádob aspoň počas 
leta, kedy sú viac zaprášené a zapáchajú? 

P. Piffl: žiada o vybetónovanie nájazdovej plošiny na schodoch na ul. M. Bela 
18. Plošina je v dezolátnom stave, kočíky po nej nemôžu schádzať. 

P. Piffl: žiada o opravu schodiska na ul. M. Bela 16-18. Schody sú prasknuté, 
treba urýchlene konať. 

P. Piffl: na viacerých miestach na ul. M. Bela chýbajú chodníky pre chodcov. 
Obyvatelia nemajú kade chodiť, prechádzajú z parkoviska na parkovisko.  

P.Piffl: sa pýta, ako často sa vyváža kontajner v areáli detského ihriska za KC 
Juh. 

P. Žemberová: na ul. Novomeského 2 už 40 rokov chýba chodník. Ľudia sú 
nútení chodiť po ceste. Pýta sa, či by bolo možne dopojiť nový chodník ku chodníku 
vedúcemu k potravinám. P. viceprimátor Forgáč: treba dopracovať projektovú 
dokumentáciu k IA na ul. L. Novomeského. 
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P. Mendel: viackrát žiadal o vyčistenie vpuste na ul. Šmidkeho 3. Vpusť stále 
nie je vyčistená. Žiada vedieť konkrétne meno pracovníka, ktorý je za danú vec 
zodpovedný. Niekoľkokrát bol uvedený termín čistenia a ani raz nebol dodržaný.  

P. Mendel: v júnových požiadavkách žiadal o orez kríkov na ul. Šmidkeho 3. 
Orez sa začal, pracovníci orezali 3-4 m a zvyšok nie. Kedy bude orez dokončený? 

P. Mendel: sa pýta, v akom štádiu je momentálne oprava chodníka pri MHSL 
smerom do Leoni. - pož. č. 85/3. 4. 2018. 

P. Mendel: pož. č. 127/4. 6. 2018 - oprava mostíka od MHSL smerom do 
mesta. V akom štádiu je oprava? Kedy bude mostík opravený? 

P. Mendel: dá sa urobiť niečo s chodníkom na križovatke ul. Gen. Svobodu a 
Saratovská? Chodník býva zaplavený, žľab je neustále upchatý. 

P. Mendel: od apríla poukazuje na parkovacie miesto pre ZŤP pred Šmidkeho 
8. Prečo táto vec ešte nie je vyriešená? Kedy bude značka odstránená? 

P. Búryová: oproti workoutovému ihrisku nad Južankou sa nachádza staré 
detské ihrisko. Ostali tam dve kovové konštrukcie z lavičiek. Bolo by možné doplniť 
tam laty, aby boli lavičky funkčné? 
 

Bod číslo 5 – Rôzne, diskusia a záver 

 
Na záver predsedajúci poďakoval prítomným za účasť. 

 
 

Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 1. 10. 2018  o 17,30 hod. v KC JUH. 
 
 
Zapísala: Lenka Vojtasová                                      
 
V Trenčíne, 11. 9. 2018                                          

                                                    
                                                                             Bc. Eduard Filo 
                predseda VMČ JUH                                                                        

    


