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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 1.10.2018 v Kultúrnom stredisku na Juhu 

 
Prítomní poslanci:    Hostia:  
Bc. Eduard Filo    Ing. Róbert Hartmann - ÚM 
Mgr. Ján Forgáč    Ing. Erika Vojtíšková 
Dominik Gabriel    Ing. arch. Peter Guga    
Mgr. Ján Vojtek     Ing. Zlatko Zelenák 
Patrik Žák, B.S.B.A.  
         
Neprítomní poslanci: 
Lukáš Ronec – ospravedlnený 
MBA Peter Hošták, PhD. - 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 

 
Na úvod predseda VMČ Bc. Eduard Filo privítal všetkých prítomných 

a hostí a otvoril zasadnutie výboru, informoval o programe a skonštatoval, že 
výbor je uznášaniaschopný. 

 
Hlasovanie o znení programu 

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

 
 
Bod číslo 2 – Prerokovanie materiálu ÚMM 
     

Poslanci opätovne prerokovávali materiál, ktorý na minulom zasadnutí 
predkladala Bc. Eva Hudecová z Útvaru majetku mesta.  
Jednalo sa o žiadosť 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 rozšírenia jestvujúcich 

komunikácií a vytvorenia vjazdu - SO 06 Komunikácie a spevnené plochy. 
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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. 

Zasadnutia sa zúčastnili investor Ing. Zlatko Zelenák z firmy ZINO, spol. s.r.o., 

Ing. Erika Vojtíšková a Ing. arch. Peter Guga, ktorí predložili výboru rozsiahlejší 

projekt stavby  „Multifunkčná hala Trenčín – Juh“ , z MsÚ Ing. Hartmann, vedúci 

Útvaru mobility. Odpovedali na otázky poslancov, ktoré sa týkali predovšetkým 

dopravného riešenia v okolí pripravovanej stavby. 

O 18,30 hod. sa na zasadnutie dostavil p. viceprimátor Forgáč. 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 

 
ZA                         – 0                                                 
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 5, Bc. Eduard Filo, Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel,  
                                     Mgr. Ján Vojtek, Patrik Žák, B.S.B.A. 

  
Bod číslo 3 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
 

Poslanci: spresnenie 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.  

Odpoveď: Predpokladaná realizácia doasfaltovania chodníka je plánovaná v 
období do 11/2018. 

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. 

Odpoveď: P. Valovú sme spolu s MsP kontaktovali. Bol jej vysvetlený postup 
a taktiež sme ju spojili s SOS mačky, ktorí tiež prisľúbili pomoc pri odchyte. Žiaľ 
doposiaľ sa v danej lokalite mačky odchytiť nepodarilo.  

P. poslanec Žák: pri nových schodoch na ul. Šmidkeho 3 chýba odvodnenie 
po stranách.  

Odpoveď: Požiadavku sme zaradili do zásobníka opráv, predpokladaný 
termín realizácie je v r.2019. 

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

Odpoveď: Vyčistenie schodiska zrealizujú pracovníci MHSL v rámci údržby. 
P. poslanec Hošták: pož. č. 168/ 6. 8. 2018 - oprava povrchu na ihrisku 

Žihadielko - bola už reklamácia podaná a kedy bude vybavená? 
Odpoveď: Reklamácia bola podaná, zhotoviteľ podložia uznal vinu a oprava 

je v riešení, predpoklad opravy do konca septembra 2018. 
P. poslanec Gabriel: prosí o odstránenie zlomeného konára z lokality 

Halalovka 56. Prosí o uvedenie termínu. 
Odpoveď: Nakoľko strom je v zlom stave, bude odstránený  celý  -  termín : 

do konca 9/2018. 
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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. 

Odpoveď: Nakoľko v tesnej blízkosti pod cestou prebieha rozsiahla výstavba, 
možno očakávať zmeny v podloží a nevylučujeme dohodu so stavbou na riešení 
opravy cesty. Situáciu monitorujeme a sme pripravení riešiť odtok vody vybudovaním 
vsakovacích jám. Požiadavka je zaradená do zásobníka opráv. 

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. 

Odpoveď: Lavička bude opravená do konca 9/2018. 
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. 

Odpoveď: Opravy výtlkov na MK budú riešené v rámci údržby komunikácií . 
Termín 10/2018. Je potrebné dodať, že výtlky mimo jazdných pruhov nespadajú pod 
údržbu MK, ak sa nachádzajú v nájazdoch do garáží, tieto si musia zrealizovať ich 
vlastníci. 

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

Odpoveď: Oprava odvodnenia na parkovacej ploche pred vchodom na ul. 
Halalovka 22 bude zrealizovaná do 29. 9. 2018. 

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. 

Odpoveď: Prebieha súťaž na dodávateľa stavebných prác. Po ukončení 
súťaže budú riešené aj chodníky v tejto časti. 

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.  

Odpoveď: Prebieha súťaž na dodávateľa stavebných prác. Po ukončení 
súťaže bude riešený aj tento objekt. 

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

Odpoveď: Polopodzemné kontajnery na triedený odpad sa vyvážajú každých 
10 dní, na komunálny odpad 2 x do týždňa. Na ul. J. Halašu sa vybudovaním 
polopodzemných kontajnerov výrazne znásobil objem pre ukladanie triedeného 
odpadu. Pôvodne boli v tejto lokalite  1 ks 1100l plasty, 2 ks 1100l papier a 1 ks 
1300l sklo. Momentálne je pre túto lokalitu pridelený objem:  5m³ (čo je cca 5 ks 1100 
l nádob) pre plasty, 5m³ pre papier,  3 m³ pre sklo, kovy a VKM (tetrapaky).  

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? 

Odpoveď: Nadrozmerný odpad sa v zmysle VZN vyváža len zo stojísk nádob 
na odpad, to zn. že na uvedené miesto už nie je možné ukladať nadrozmerné 
odpady. Pre dané bytové domy  je určené nové stojisko s polopodzemnými 
kontajnermi, na ktoré je možné vyložiť nadrozmerné odpady, ale len v predvečer dňa 
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vývozu, a to je na sídlisku JUH streda večer párny týždeň. Ukladanie odpadu na 
iné miesto a v iným termín než je určené vo VZN je priestupkom, za ktorý je možné 
uložiť pokutu až do výšky 1 500 €. V záujme udržiavania čistoty a poriadku okolia by 
mali byť občania všímaví a bezodkladne sa obrátiť na Mestskú políciu ak spozorujú 
niekoho, kto vyhadzuje odpady na miesto kde to nie je určené a v iný termín ako je 
pre danú lokalitu stanovený. 

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? 

Odpoveď: Zberová spoločnosť Marius Pedersen nemá za povinnosť čistiť 
poklopy na polopodzemných kontajneroch. Do dnešného dňa neboli zaznamenané 
žiadne podobné podnety, kde by sa občania sťažovali na znečistené poklopy, pričom 
2 stojiská sú v mestskej časti SEVER vybudované už 3 roky. Bežné znečistenie 
nádob zmyje dážď a v prípade nejakej výnimočnej situácie, ak by došlo k 
neobvyklému znečisteniu, bude sa vec riešiť individuálne. 

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

Odpoveď: Podnet sme zaradili do zásobníka opráv. Predpokladaný termín 
realizácie je do 11/2018. 

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

Odpoveď: Podnet sme zaradili do zásobníka opráv. Predpokladaný termín 
realizácie je do 11/2018. 

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

Odpoveď: Sídlisko bolo bohužiaľ naplánované bez chodníkov, nakoľko v čase 
keď sa stavalo pripadlo na 50 bytov jedno auto. Dnes je situácia iná, a dostavba 
chodníkov nie len na Juhu, bude trvať roky. 

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

Odpoveď: Areál detského ihriska za KC Juh je v správe MHSL m.r.o., ktoré 
sa malo pôvodne starať aj o zber odpadu. Od 15.9.2018 bol vývoz odpadu z 2 
nádob, ktoré sa tam nachádzajú dohodnutý so spoločnosťou Marius Pedersen. 
Vývoz sa bude robiť  2x týždenne ( utorok a štvrtok ). 

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. 

Odpoveď: Viceprimátor Forgáč na otázku už odpovedal. 
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.  

Odpoveď: Čistenie dažďových vpustí objednávame u dodávateľa služby 
Marius Pedersen a všetky priame objednávky realizuje do 3 pracovných dní. Aj na 
základe terajšieho podnetu sme vyčistenie zadali a je potvrdená realizácia. Okrem 
toho žiadame obyvateľov blízkeho okolia, aby pri prerábkach bytov nevylievali 
lepidlá, farby a iné do dažďových vpustí! 

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? 
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Odpoveď: 3-4 m bol vykonaný urgentný orez z dôvodu neviditeľnosti 
dopravného značenia. Ostatný orez bude vykonaný do konca 2018. 

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

Odpoveď: Na chodníku momentálne prebieha celková rekonštrukcia, 
dokončenie 10/2018. 

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

Odpoveď: Oprava povrchu mostíka bude zrealizovaná do 20.10.2018. 
P. Mendel: dá sa urobiť niečo s chodníkom na križovatke ul. Gen. Svobodu a 

Saratovská? Chodník býva zaplavený, žľab je neustále upchatý. 
Odpoveď: Vyčistenie žľabov a odtokových kanálov bolo už urobené. 
P. Mendel: od apríla poukazuje na parkovacie miesto pre ZŤP pred Šmidkeho 

8. Prečo táto vec ešte nie je vyriešená? Kedy bude značka odstránená? 
Odpoveď: Majiteľ značky túto po porade s právnikmi odmietol odstrániť a celý 

proces obštruuje. Mesto ju teda odstráni na vlastné náklady, čo je však 
komplikované, nakoľko sa jedná o súkromný majetok. 

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? 

Odpoveď: Oprava lavičiek je zaradená v harmonograme prác a lavičky budú 
opravené do konca 9/2018. 
 

Bod číslo 4 – Nové požiadavky poslancov a občanov 

P. poslanec Filo: žiada v mene Rady školy o zrekonštruovanie okien v MŠ J. 
Halašu. 

P. Piffl: žiada o orez kríkov na mieste, kde sa schádza z mosta smerom ku 
Gymnáziu Ľ. Štúra. Kríky zasahujú do cesty a pri schádzaní z mosta nie je vidno na 
chodca, ktorý stojí pri priechode. 

P. Piffl: žiada o orez kríkov na mieste z Inoveckej ulice smerom ku kruhovému 
objazdu. 

P. Piffl: je možné očistiť od buriny parným strojom aj nový chodník na 
Saratovskej ulici vedľa cintorína? 

P. Piffl: opakovaná požiadavka č. 64/3.4.2018 - na KC Juh je odpadnutý veľký 
kus omietky. Oprava mal abyť uskutočnená v máji. Kedy bude? 

P. Piffl: žiada o posun kontajneru spol. Humana na ul. M. Bela 8. Kontajner 
stojí v ceste. 

P. Ličko: sa pýta, kedy sa budú opravovať schody vedúce smerom od 
cintorína na ul. J. Halašu. 
 
 
Bod číslo 5 – Rôzne, diskusia, záver   
 

V rámci diskusie poďakoval p. Sapáček poslancom za spoluprácu, za 
zrealizované projekty či už na Juhu, alebo aj v rámci mesta. 

P. Šabo poďakoval za vybudovaný chodník na ul. M. Bela. 
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Na záver predsedajúci poďakoval poslancom i garantke za spoluprácu, 
občanom za záujem a podnety. 
 

 
Nasledujúce zasadnutie sa bude konať v termíne podľa nového 

harmonogramu, ktorý bude vytvorený po komunálnych voľbách. 
 
 

Zapísala: Lenka Vojtasová                                      
 
V Trenčíne, 2. 10. 2018                                          

                                                     
                                                                              Bc. Eduard Filo 
                                                                           predseda VMČ JUH 

 
 

 
 
    


