
1 
 

Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 4. 2. 2019 v Kultúrnom stredisku na Juhu 

 
Prítomní poslanci:    Hostia:  
Mgr. Ján Forgáč    Zajaček Igor - MsP 
Dominik Gabriel    Ing. Róbert Hartmann - ÚM 
RNDr. Svorad Harcek   Bc. Eva Hudecová - ÚMM 
Bc. Mária Machová        
Patrik Žák, B.S.B.A.  
 
Neprítomní poslanci: 
MBA Peter Hošták, PhD. 
Lukáš Ronec 
 
Prítomná: 
Lenka Vojtasová – garant VMČ Juh  
 
Program VMČ Juh: 
 

1. Otvorenie 
2. Návrh harmonogramu zasadnutí VMČ JUH v roku 2019 
3. Požiadavka obyvateľov na revitalizáciu časti sídliska ul. Západnej a 

Saratovskej 2 
4. Správa o zimnej údržbe 
5. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
6. Nové požiadavky poslancov a občanov 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Záver 

 
Na úvod predseda Dominik Gabriel privítal všetkých prítomných a hostí a 

otvoril zasadnutie výboru, informoval o programe a skonštatoval, že výbor je 
uznášaniaschopný. Zároveň navrhol doplniť do programu bod Prerokovanie 
materiálu ÚMM. 
 

Hlasovanie o navrhnutom bode: Prerokovanie materiálu ÚMM 
 

ZA                         – 5,  Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, RNDr. Svorad  
                                      Harcek, Bc. Mária Machová, Patrik Žák, B.S.B.A.                                                       
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 
Hlasovanie o programe v znení: 

 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálu ÚMM 
3. Návrh harmonogramu zasadnutí VMČ JUH v roku 2019 
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4. Požiadavka obyvateľov na revitalizáciu časti sídliska ul. Západnej a 
Saratovskej 2 

5. Správa o zimnej údržbe 
6. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
7. Nové požiadavky poslancov a občanov 
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Záver 

 
ZA                         – 5,  Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, RNDr. Svorad  
                                      Harcek, Bc. Mária Machová, Patrik Žák, B.S.B.A.                                                       
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 
Bod číslo 2 – Prerokovanie materiálu ÚMM 
 

Bc. Eva Hudecová z Útvaru majetku mesta predložila požiadavku o vyjadrenie 

sa k žiadosti Henricha Horňáčka, ktorý požiadal o odkúpenie pozemku v k. ú. Trenčín 

– časť CKN parc. č. 2315/449 zast.pl., nachádzajúceho sa na Ul. Halalovka 2881 v 

Trenčíne, za účelom vykonania stavebnej úpravy, a to zmeny okna na balkónové 

dvere a vybudovanie zasklenej terasy. 

Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ v 
Trenčíne a Útvar územného plánovania Mesta Trenčín predmetnú žiadosť dňa 
23.10.2018 prerokovali a odpredaj časti vyššie uvedeného pozemku odporučili.  

 
Hlasovanie o predloženom materiáli: 
 
ZA                         – 5,  Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, RNDr. Svorad  
                                      Harcek, Bc. Mária Machová, Patrik Žák, B.S.B.A.                                                       
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 
 

 Ďalším predloženým materiálom bola žiadosť o vyjadrenie k predaju 

nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Trenčín  na ulici Saratovská:  

- novovytvorená C-KN parc.č. 2237/529 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 
m2, odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 2237/7 zapísanej na 
LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, 
pre vlastníkov bytov zapísaných na LV č. 9183 do podielového spoluvlastníctva, 

za účelom vybudovania stojiska pre smetné nádoby pre obyvateľov priľahlého 

bytového domu s.č.7388 na ulici Saratovská. 

V minulom roku požiadali vlastníci bytov o zámenu predmetného pozemku, 

ktorá bola odporučená  Výborom  mestskej časti JUH dňa 05.02.2018. Vzhľadom k 

tomu, že pozemok, ktorý mal prejsť na Mesto Trenčín bol zaťažený viacerými 

záložnými právami a jeho odťaženie by bolo finančne ako aj administratívne 

náročné, vlastníci bytov požiadali o odkúpenie pozemku, ktorý mal byť predmetom 

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

Trenčíne a Útvar územného plánovania Mesta Trenčín dňa 08.12.2018 odporučili 

predaj pozemku.  

Hlasovanie o predloženom materiáli: 
 
ZA                         – 5,  Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, RNDr. Svorad  
                                      Harcek, Bc. Mária Machová, Patrik Žák, B.S.B.A.                                                       
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 
Treťou predloženou vecou bola požiadavka o vyjadrenie k žiadosti spoločnosti 

MONOLIT Slovakia s.r.o. k zámene a prenájmu pozemkov v k. ú Trenčín 

nasledovne: 

- pozemky vo vlastníctve spoločnosti MONOLIT Slovakia, s.r.o. nachádzajúce 
sa na Ul. Liptovská C-KN parc.č. 2180/334 o výmere 136 m2, C-KN pac.č. 
2342/39 o výmere 97 m2, C-KN parc.č. 2342/7 o výmere 1962 m2, C-KN 
parc.č. 2354/83 o výmere 321 m2, C-KN parc.č. 2354/81 o výmere 50 m2 a 
C-KN parc.č. 3395/32 o výmere 7 m2, celková výmera predstavuje 2573 m2 

za  

- pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín nachádzajúce sa na Ul. Halalovka 
novovytvorené  C-KN parc.č. 2315/646 o výmere 1399 m2, C-KN parc.č. 
2315/620 o výmere 1669 m2 a C-KN parc.č. 2315/15 o výmere 2600 m2, 
celková výmera predstavuje 5668 m2  

Zámena sa uskutoční s finančným vyrovnaním v prospech Mesta Trenčín. 

Účelom zámeny je : 

- odovzdanie novovybudovanej komunikácie Ul. Liptovská na pozemkoch C-KN 
parc.č. 2180/334, 2180/542 a 2180/362 

- majetkovoprávne doriešenie územia  za Ul. Liptovská (pozemky, na ktorých 
budú vybudované komunikácie, ktoré budú po kolaudácii odovzdané do 
vlastníctva Mesta Trenčín) 

- vytvorenie vhodného územia pre bytovú výstavbu na Ul. Halalovka  
 
Žiadosť o vyjadrenie k prenájmu pozemkov ( po ich nadobudnutí do 

vlastníctva Mesta Trenčín, ktoré sú predmetom zámeny)  a to C-KN pac.č. 2342/39 

o výmere 97 m2, C-KN parc.č. 2342/7 o výmere 1962 m2, C-KN parc.č. 2354/83 o 

výmere 321 m2, C-KN parc.č. 2354/81 o výmere 50 m2 a C-KN parc.č. 3395/32 o 

výmere 7 m2, pre MONOLIT Slovakia, s.r.o., za účelom vybudovania komunikácií v 

súvislosti so stavbou „Bytové domy 1-9, Za Liptovskou ulicou Trenčín – Juh“, ktoré 

budú po kolaudácii odovzdané do vlastníctva Mesta Trenčín. Prenájmom pozemkov 

si nájomca zabezpečí dostatočne iné právo k pozemkom v zmysle § 139 ods. 1 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z.n.p.  

Prenájom pozemkov bude na dobu určitú a to odo dňa nadobudnutia  predmetných 

pozemkov do vlastníctva Mesta Trenčín do  doby ukončenia stavby uvedenom v 

stavebnom povolení, v prípade, že v stavebnom povolení nebude uvedený termín 
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ukončenia stavby, doba nájmu sa uzatvára maximálne na dobu 2 rokov odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. 

V rámci diskusie k danému bodu navrhol p. viceprimátor Mgr. Forgáč 

stretnutie s p. Ing. Lančaričom, popr. aj s projektantom. Na stretnutí by boli 

odkomunikované sporné body, zadefinovalo by sa, aké sú presné požiadavky zo 

strany Mesta a na nasledujúcom zasadnutí VMČ JUH by daný materiál bol opäť 

predložený k vyjadreniu. 

Hlasovanie o zámene pozemkov: 

ZA                         – 0   
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 5, Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, RNDr. Svorad  
                                      Harcek, Bc. Mária Machová, Patrik Žák, B.S.B.A.  

 
Na základe hlasovania o zámene pozemkov nedošlo ku hlasovaniu o prenájme.  
 

Posledným predloženým materiálom z Útvaru majetku mesta  bola žiadosť 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, časť C-KN 

parc.č. 2315/628 o výmere 100 m2 a časť C-KN parc.č. 2315/456 o výmere 8 m2, za 

účelom rozšírenia jestvujúcich komunikácií a vytvorenia vjazdu – SO 06 Komunikácie 

a spevnené plochy. 

Ide o pozemky vrátane spevnenej plochy – komunikácia Ul. Mateja Bela, zeleň 

a časť spevnenej plochy 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. 

 

P. viceprimátor Mgr. Forgáč: „ Dňa 9.11.2018 sa na MsÚ uskutočnilo stretnutie 

zástupcu fy. ZINO s p. Ing. Kubišovou – vedúcou Útvaru stavebného a životného 

prostredia a s p. Ing. Hartmannom – vedúcim Útvaru mobility. Na stretnutí bolo zo 

strany Mesta predložených niekoľko požiadaviek ku zmene projektovej 

dokumentácie. Tieto požiadavky však neboli zohľadnené a dokumentácia nebola 

zmenená.“ 

P. Ing. Zelenák (ZINO) prisľúbil iniciovanie nového pracovného stretnutia za 

účelom dosiahnutia dohody s Mestom. 

 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 

ZA                         – 0   
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 5, Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, RNDr. Svorad  

                                                Harcek, Bc. Mária Machová, Patrik Žák, B.S.B.A.  
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Bod číslo 3 – Návrh harmonogramu zasadnutí VMČ JUH v roku 2019 
 

Predseda VMČ JUH D. Gabriel predložil návrh harmonogramu zasadnutí na 
rok 2019.  
4. marec –   pondelok – 17,30 hod. – ZŠ Novomeského 
1. apríl –   pondelok – 17,30 hod. – KC Juh 
6. máj -   pondelok – 17,30 hod. – KC Juh 
3. jún -   pondelok – 17,30 hod. – ZŠ Novomeského 
1. júl -   pondelok – 17,30 hod. – ZŠ Východná 
5. august -   pondelok – 17,30 hod. – ZŠ Východná 
2. september - pondelok – 17,30 hod. – KC Juh 
7. október -  pondelok – 17,30 hod. – ZŠ Novomeského 
4. november -  pondelok – 17,30 hod. – KC Juh 
2. december -  pondelok – 17,30 hod. – KC Juh 
 

Hlasovanie o harmonograme: 
 
ZA                         – 5,  Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, RNDr. Svorad  
                                      Harcek, Bc. Mária Machová, Patrik Žák, B.S.B.A.                                                       
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 
Bod číslo 4 – Požiadavka obyvateľov na revitalizáciu časti sídliska ul. Západnej  
                       a Saratovskej 2 
 

Na zasadnutie bol pozvaný p. Ing. Prekop, ktorý prostredníctvom mailov 
predložil niekoľko požiadaviek zo strany obyvateľov  časti Západná a Saratovská. 

Prvou požiadavkou bolo určenie poslanca pre túto oblasť. Poslanca, ktorý 
bude občanom k dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni. Mgr. Forgáč na požiadavku 
odpovedal, že nie je reálne možné túto požiadavku splniť. Vo výbore je 7 poslancov, 
ktorí sú občanom k dispozícii buď telefonicky alebo prostredníctvom mailových 
schránok, ktoré sú verejne dostupné na stránke trencin.sk. 

Ďalšou požiadavkou bolo zaradiť do finančného plánu revitalizáciu vnútrobloku 
ul. Západná a Saratovská. Mgr. Forgáč odpovedal, že táto vec nie je v kompetencii 
Výboru mestskej časti Juh. 

K revitalizácii žiada p. Ing. Prekop vykonať výber projektanta, s ktorým budú 
občania konzultovať projekt. Dovtedy žiada zrušiť vydané stavebné povolenie, 
ktorým boli povolené parkovacie miesta. Stavebné povolenie žiada vydať až po 
odobrení obyvateľmi danej mestskej časti. Mgr. Forgáč odpovedal, že dané stavebné 
povolenie je platné, nakoľko bolo preskúmané nadriadeným orgánom, ktorý jeho 
platnosť potvrdil. Čo sa týka revitalizácie vnútrobloku, budú poslanci presadzovať 
spustenie prípravy tejto investičnej akcie, rozhodujúce slovo má však mestské 
zastupiteľstvo ako celok.  
 
Bod číslo 5 – Správa o zimnej údržbe 
 
 Správu o zimnej údržbe predniesol Ing. Róbert Hartmann – vedúci Útvaru 
mobility. V r. 2018 bolo na zimnú údržbu vyčlenených 350 000 Eur. V r. 2019 bola 
táto suma navýšená na 700 000,- Eur, nakoľko pribudlo na údržbu 200 km 
chodníkov.  
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Cesty aj chodníky boli rozdelené do 3 skupín. V 1. skupine  sú cesty, ktoré 
musia byť odhrnuté do 3 hodín od skončenia sneženia, v 2. skupine do 6 hodín a v 3. 
do 12 hodín. Chodníky: 1. skupina – do 24 hodín od skočenia sneženia, 2. do 24 
hodín a 3. skupina do 48 hodín.  

Odpratávanie snehu v meste zabezpečuje firma Marius – Pedersen, a.s. a 
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. Počas zimnej údržby bolo zatiaľ 
minutých 600 ton kameňa, 400 ton soli. Niektoré chodníky sa dajú odhŕňať 
mechanizmami, niektoré však iba ručne. 

P. poslankyňa Bc. Machová sa pýtala, ako je to riešené s odhŕňaním 
autobusových zastávok. Ing. Hartmann podotkol, že odhŕňanie zastávok by malo byť 
urobené do 3 hodín. Je to však komplikované, nakoľko mechanizmus, ktorý odhŕňa 
cestu, nahrnie sneh na chodník a naopak ten, ktorý odhŕňa chodník, nahrnie sneh na 
cestu. Zastávky musia byť dočisťované ručne.  
 P. Mendel podotkol, že na niektorých úsekoch mechanizmy poškodili 
obrubníky, rozjazdili trávu. Ing. Hartmann posunie sťažnosť riaditeľovi Marius 
Pedersen, a.s. a firma musí škodu nahradiť.  
 
Bod číslo 6 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
 

Odpovede na požiadavky poslancov a občanov je možné nájsť na stránke 
www.trencin.sk/98503 . Taktiež sú zverejnené v každej zápisnici na webovej stránke 
a vo vývesných tabuliach na ul. Gen. Svobodu, Saratovská, Halalovka, Kyjevská a 
Bazovského. 

P. poslanec Gabriel: upozorňuje na výtlk v celej šírke komunikácie na  mieste 
v lokalite Lavičková - Domov sociálnych služieb a odbočka ku kostolu. Prosí o 
uvedenie termínu opráv.  

Odpoveď: Porucha MK je zaradená do zásobníka opráv na stavebnú údržbu. 
Napriek tomu, že bola plánovaná jej oprava v minulom roku, z kapacitných dôvodov 
nebola zrealizovaná a museli sme ju presunúť do r. 2019. Predpokladaný termín 
opravy je 5-7/2019. 

P. poslanec Gabriel: Žiada opravu časti chodníka a úpravu vedľajšej 

trávnatej plochy, ktorý prepája ulice M. Bela a Lavičkovú (smerom na námestie Sv. 

Rodiny), v ktorom je neustále blato, alebo voda, jazdia po ňom autá. Prosí o 

uvedenie termínu opráv.  

Odpoveď: Minulosť nám potvrdila, že oprava trávnatých plôch mala 
krátkodobý účinok, pokiaľ nebolo vyriešené parkovanie a obchádzanie 
zaparkovaných vozidiel cez trávnik. Efektívne riešenie bude možné až po 
zregulovaní parkovania v danej lokalite. Oprava chodníka: Takéto miesta si vyžadujú 
plošnú opravu povrchu a v r. 2019 MHSL na takýto typ opravy nemá vyčlenené 
finančné prostriedky. Je nutné to riešiť ako investičnú akciu. 

P. poslanec Gabriel: Žiada informáciu, či bude možné v roku 2019 z 
prostriedkov bežnej údržby opraviť celý úsek komunikácie pred panelákom M. Bela 
37- 41 aj s priľahlým križovaním cesty a chodníka. V prípade ak nie, žiada o opravu 
výtlkov v tejto lokalite. Prosí o uvedenie termínu opráv.  

Odpoveď: V r. 2019 MHSL nemá možnosť vykonať plošnú opravu úseku 
chodníka, teda opravíme jednotlivo havarijné výtlky. Stav evidujeme v zásobníku 
opráv.  

P. poslanec Gabriel: Žiada vybudovanie múrika alebo iné riešenie, ktoré by 
zabránilo rozfukovaniu odpadkov v okolí plochy, kde boli umiestnené kontajnery - 
Lavičková 2925/12. Tie tam boli presunuté po vybudovaní parkovacích miest a 

http://www.trencin.sk/98503
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obnovení komunikácie. Za nimi sa nachádza svah, ktorý obyvatelia bytového domu 
udržiavajú ako záhradku. Nepriaznivé počasie však odpad v okolí kontajnerových 
nádob rozfúkava a vzniká neporiadok.  

Odpoveď: To, či sa budú odpadky nachádzať mimo nádob na odpad, je iba v 
rukách občanov, ktorí tam odpad vynášajú. Je nutné odpad vkladať iba do nádob a 
nie vedľa, iba tak je možné zabrániť rozfúkavaniu odpadkov po okolí. Pokiaľ sa 
občania nebudú správať uvedomelo, nepomôže v tomto prípade ani múrik, ani živý 
plot. 

P. poslanec Gabriel: Žiada o preverenie možnosti riešenia nedostatočnej 
kapacity polopodzemných stojísk kontajnerov pred bytovým domom - Halalovka 6. 
Nové kontajnery začali využívať obyvatelia aj z ďalších okolitých bytových vchodov a 
tak sa tu sústreďuje nadmerné množstvo odpadu - najmä papier a plasty. Navrhuje: 
1.)Polopodzemnú nádobu na kovy a sklo odstrániť a zameniť za papier a plast. Išlo 
by to jednoduchou výmenou veka/vrchných častí nádob. A obnoviť pôvodné stojisko 
pred bytovým domom - Halalovka 14, avšak iba o pôvodný typ nádoby na sklo a na 
kov. 2.) Zvýšiť frekvenciu vývozu odpadov (najmä papier a plasty) v tejto lokalite. 

Odpoveď: K uvedenému problému bolo odpovedané poslancom VMČ JUH aj 
osobitným mailom, v ktorom dostali podrobné informácie. Na Halalovke boli 
vybudované 2 stojiská. Problémom vyzerá byť, že občania jednotlivých bytových 
domov nevyužívajú stojisko, ktoré im je určené. Na stojiská budú osadené tabule s 
informáciou, pre ktoré bytové domy je stojisko určené. Občanom do schránok budú 
roznesené aj letáky s touto informáciou. Zároveň treba občanov upozorňovať, že 
odpad treba stláčať, trhať, minimalizovať. Aj na tomto znečistenom stojisku nebola 
nádoba na papier tak plná, hoci okolo nádoby bolo kopec nerozložených kartónov, 
ktoré keď sa potrhali sa do nádoby zmestili. Ďalším problém bolo, že na stojisku boli 
povyhadzované obrovské kartóny zrejme z nejakej rekonštrukcie. Takýto odpad má 
byť odvezený do zberných dvorov. Nádoby na odpad na stojiskách slúžia na bežný 
odpad z domácností. 

P. poslanec Gabriel: Žiada o úpravu novovybudovaného chodníka a 
zabezpečenie bezbariérového prístupu (zrezanie obrubníka) v lokalite Mateja Bela 
21. 

Odpoveď: Požiadavku evidujeme a bezbariérové ukončenie chodníka 
plánujeme urobiť v mesiacoch 4-7/2019. 

P. poslanec Gabriel: Žiada o umiestnenie umelých zábran na parkovacie 
miesta v lokalite T. Vansovej 1. V súčasnosti autá, ktoré parkujú priečne, pozdĺž 
celého parkoviska zasahujú do chodníka tak, že tam vzniká komplikovaný prechod 
chodcov. Obdobné riešenie bolo realizované v lokalite Kyjevská 5-7.  

Odpoveď: Šírka tohto chodníka je cca 2m, šírka cesty činí 11m, z toho 4,5m 
kolmé parkovacie miesta(minimálna hodnota s previsom vozidla nad chodník 0,5m), 
4,5m jazdný pruh (minimálna hodnota pre priľahlé kolmé parkovacie miesta) a 2 m 
pozdĺžne parkovacie miesta (minimálna hodnota). Ak by sme ku chodníku umiestnili 
parkovacie zábrany, bude nutné zrušiť parkovacie miesta na protiľahlej strane cesty 
v počte asi 11 ks, alebo tieto vysunúť čiastočne na protiľahlý chodník šírky 2m – čím 
by sme ale zúžili priechodnú šírku chodníka na 1,5m a problém len presunuli na 
protiľahlú stranu + skomplikovali vodičom parkovanie . Voľná priechodná šírka 
chodníka má zostať 1,5m, čo by malo byť pri previse vozidiel 0,5m teoreticky 
splnené. Ak nechceme rušiť parkovacie miesta, parkovacie zábrany umiestniť nie je 
možné. 

P. poslankyňa Machová: požiadavka - list - viď príloha. 
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Odpoveď: Mestská polícia o uvedenom probléme, týkajúcom sa vjazdu 
vozidiel rodičov do areálu Základnej školy na ul. Východná vie a už niekoľkokrát sme 
vykonali kontrolu dodržiavania dopravnej značky B1 - Zákaz vjazdu a riešili vodičov. 
V poslednom období sme opätovne vykonávali kontroly, avšak v čase keď sa na 
mieste nachádza hliadka, tak rodičia zastavujú vozidlá na ul. Východná a do areálu 
nevstupujú. S takýmito problémami sa opakovane stretávame aj v iných areáloch 
základných škôl na území mesta. Riešením by bolo buď uzatváranie vstupnej brány 
vedúcej do areálu školy alebo osadenie závorového systému, čo je však nákladné. 
Avšak obidve tieto riešenia by boli prínosom k zvýšeniu bezpečnosti detí v areáli 
školy.               

P. Piffl: sa pýta, či firma, ktorá zabezpečuje odpratávanie snehu, má taký 
prostriedok, ktorý je široký ako chodník. V súčasnosti sa pri odhŕňaní snehu 
rozrývajú trávnaté plochy, ničí sa trávnik.  

Odpoveď: Pri snehovej kalamite vodič zhŕňača niekedy len ťažko môže určiť 
presné hranice trasy chodníka. Po skončení zimnej údržby vyžiadame dodávateľa 
zimnej údržby o navrátenie trávnikov do pôvodného stavu. 

P. Piffl: žiada o opravu chodníka od kruhového objazdu až k otoču na Gen. 
Svobodu. 

Odpoveď: Poškodené úseky chodníka máme zaradené v zásobníku opráv a 
boli prenesené z minulého roka. Opravu zrealizujeme v období  5-7/2019 

P. Piffl: žiada orez kríkov na križovatke ulíc Východná - Gen. Svobodu v 
mieste, kde sa Východná napája na Gen. Svobodu a pretína sa  s cyklochodníkom. 
Je tam nedostatočný rozhľad. 

Odpoveď: Vykonáme obhliadku lokality a  navrhneme  formu úpravy.  Orez 
bude môcť byť zrealizovaný až v období mimo mrazov. 

P. Piffl: žiada o dorobenie chodníka pri cintoríne smerom dolu k Domu 
smútku. 

Odpoveď: Na stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie, predpoklad 
vybudovania je marec/ apríl podľa poveternostných podmienok. 

P. Piffl: sa pýta, kto má na starosti posyp chodníkov na cintoríne. Pokiaľ to nie 
je mesto, žiada o upozornenie nájomcu, aby chodníky posypal. 

Odpoveď: Posyp a všeobecne zimnú údržbu na cintorínoch má na starosti 
prevádzkovateľ cintorínov Pohrebníctvo Dvonč s.r.o., ktorého zamestnanci posýpajú 
a čistia chodníky postupne na všetkých 12tich cintorínoch. Na podnet bol upozornený 
a bola zjednaná náprava. 

P. Piffl: upozorňuje na nedokončenú izoláciu na KC JUH na konci ako je park. 
miesto vedľa knižnice. 

Odpoveď: Izolácia bude dokončená realizačnou firmou za vhodných 
poveternostných podmienok. 

P. Nitschneider: žiada o poriešenie parkovania áut na ul. Západná 12, 14, 16. 
Autá parkujú často na chodníku, vodiči nerešpektujú žltú čiaru. 

Odpoveď: V danej lokalite vykonáva Mestská polícia v rámci hliadkovej 
služby kontroly, pričom za porušenie ustanovenie § 25, ods. 1, písm. q zák. č. 8/2009 
Z.z.  - parkovanie na chodníku, na uvedenej ulici bolo v uplynulom období riešených 
cca 30 priestupkov, avšak nie je v silách MsP kontrolovať predmetnú ulicu každý 
deň. Určite sa situácia výrazne zlepší zavedením parkovacej politiky aj na sídlisko 
JUH, ktorej spustenie je plánované na tento rok.   

P. Nitschneider: pri bytovke na ul. Západná 16 je vytvorené miesto pre 
občana ZŤP, ktoré zasahuje do chodníka. Žiada o jeho posunutie o jedno park. 
miesto. 
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Odpoveď: Žiadne parkovacie miesto ZŤP na ulici Západná nezasahuje do 
priechodnej šírky chodníka. 

P. Nitschneider: žiada o orez stromov na ul. Západnej v blízkosti detských 
ihrísk. Stromy zasahujú do cesty, do osvetlenia. 

Odpoveď: Vykonáme obhliadku lokality a  navrhneme  formu úpravy.  Orez 
urobíme vo vhodnom období. 

P. Mendel: na parkovisku na ul. Šmidkeho 2 bolo vyhradené miesto pre 
občana ZŤP a 2. miesto vedľa je vyšrafované. Pre koho je toto miesto určené? Nie je 
označené tabuľkou.  Doposiaľ na tomto mieste mohli parkovať dve autá, teraz tam 
neparkuje ani jedno.  

Odpoveď: Meno žiadateľa o vyhradené parkovacie miesto vám poskytnúť 
nemôžeme z dôvodu ochrany osobných údajov. Žiadateľ mal parkovacie miesto 
označiť dopravným značením s číslom platného parkovacieho preukazu. Úrad overí, 
prečo tak nebolo učinené a prečo sa parkovacie miesto nevyužíva. Pokiaľ nám 
nebudú dané okolnosti žiadateľom ozrejmené, parkovacie miesto máme právo zrušiť. 
Na danej ploche nemôžu byť v žiadnom prípade vyznačené 2 parkovacie miesta – 
samotné parkovacie miesto má šírku 2,53 m a dopravný tieň (šrafa) 1,97m. Pri 
minimálnej šírke parkovacieho miesta 2,4m sa tam 2 miesta jednoducho oficiálne 
vyznačiť nedajú. Naviac mesto eviduje množstvo žiadostí obyvateľov, aby sa pred 
vchodmi nechával voľný priestor pre prístup záchranárskych zložiek. Túto 
požiadavku sme konzultovali aj so záchranármi a hasičmi, ktorí nám správnosť 
požiadavky potvrdili. Preto je na tomto mieste pred vchodom vyznačený dopravný 
tieň (šrafa). 

P. Mendel: hore Juhom smerom od kostola nie sú vyznačené jednotlivé park. 
miesta. Je tam jeden súvislý pruh. Môžu tu parkovať autobusy? 

Odpoveď: Autobusy a vozidlá nad 3,5t tu môžu parkovať v čase od 6:00 do 
21:00. V ostatnom čase je tu (a v podstate takmer v celom meste) parkovanie 
takýchto vozidiel zakázané zónovými dopravnými značkami, ktoré sú umiestnené na 
všetkých vjazdoch do mesta.  

P. Mendel: pri MŠ Šmidkeho na novovybudovanom chodníku počas dažďa 
stojí voda. Chodník treba opraviť.  

Odpoveď: Podnet máme zaradený v zásobníku opráv. Predpokladaný termín 
opravy je 5-7/2019. 

P. Majcher: opakovane žiada o vybudovanie chodníka za domom na ul. 
Halalovka 33, 35, 37, 39.  

Odpoveď: Opakovane odpovedáme: Mesto Trenčín neplánuje v danej lokalite 
výstavbu nového chodníka. Vychodenie chodníkov neznamená nárok na ich 
spevnenie/výstavbu. Ekvivalentom vychodeného chodníka je chodník zo zámkovej 
dlažby pod Slameným Hostincom vedený okolo modrej bytovky. 

P. Majcher: opakovane upozorňuje na zlý stav chodníka na ul. Východná od 
Alcatrazu až po križovatku pri ZŠ Východná. Žiada o jeho urýchlenú opravu. 

Odpoveď: Na tomto úseku chodníka sme v minulom roku odstránili problémy 
so stojacou vodou. Havarijné poruchy budú odstránené po ukončení zimnej údržby. 

P. Majcher: Kedy bude spustená parkovacia politika na Juhu? 
Odpoveď: Regulované parkovanie na Juhu sa spustí v druhom polroku 2019, 

po dokončení parkovacích miest na ul.Novomeského, Halašu, Západná, Liptovská, 
Šmidkeho a M. Bela. 

P. Majcher: sa pýta, ako sa bude riešiť parkovanie dodávok na Juhu. V 
súčasnosti na mnohých miestach zasahujú do cesty, bránia vodičom vo výhľade. 
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Odpoveď: Parkovanie dodávok bude riešené so spustením regulácie 
parkovania tak, ako v iných častiach mesta, kde už regulácia bola spustená. Keďže 
zákon 8/2009 nerozlišuje medzi dodávkami a osobnými autami – všetko sú to vozidlá 
do 3,5t – mesto rozhodlo, že parkovacie karty predáva len pre vozidlá do dĺžky 5,3m. 
Dodávky, ktorých dĺžka presahuje 5,3m teda parkovaciu kartu nedostanú a budú 
musieť platiť hodinové parkovné, alebo zaparkovať na bezplatných miestach, ktoré 
budú umiestnené mimo vnútroblokov sídliska.  

P. Majcher: na ul. Východná boli niektoré kanály prerobené, niektoré nie. 
Plánuje sa pokračovať v týchto opravách? 

Odpoveď: Kanalizačné poklopy a ich opravu má na starosti ich správca, čo je 
TVK. Podľa ich prísľubu mestu majú ďalej v opravách pokračovať aj v r. 2019. 

P. Majcher: sa pýta, čo sa bude ďalej diať so starým cestným mostom. 
Prebehli nejaké čiastkové opravy, bude sa riešiť aj komplexnejšia oprava? 

Odpoveď: Starý cestný most (resp. súmostie) patrí štátu (Slovenskej správe 
ciest), a ten zatiaľ nevyčlenil financie na nejakú komplexnejšiu opravu. Na tento účel 
nie je vypracovaná ani len projektová dokumentácia. Primátor mesta niekoľkokrát 
rokoval ohľadne opravy mosta s ministrom dopravy, avšak zatiaľ takáto investícia nie 
je v pláne s odôvodnením finančného poddimenzovania Slovenskej správy ciest, 
ktorá most spravuje. V najbližšom období je plánovaná výmena preklenovacej dosky 
medzi mostom ponad Váh a mostom ponad železnicu – táto výmena si s veľkou 
pravdepodobnosťou vyžiada úplne uzavretie mosta. 

P. Repová:  sa pýta, prečo zo Šafárikovej chodia voliť do Kultúrneho strediska 
a rodičia, ktorí bývajú na Západnej ulici, chodia hore do školy. 

Odpoveď: Pre každé voľby primátor mesta nanovo utvára volebné okrsky a 
určuje volebné miestnosti v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb tak, aby 
okrsok zahŕňal spravidla 1 000 voličov a  prihliada na to, aby do volebnej miestnosti 
mali čo najľahší prístup aj zdravotne postihnutí voliči. S požiadavkou o zmenu 
volebných miestností na sídlisku JUH  sme sa stretli už niekoľkokrát. Tento rok nás 
čakajú dvoje voľby (voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu). Pre 
voľby prezidenta SR nie je možné požiadavke vyhovieť, pretože volebné okrsky už 
boli určené a nie je možné ich akýmkoľvek spôsobom meniť.  Zmeny nestihneme 
urobiť ani vo voľbách do Európskeho parlamentu, pretože tie budú vyhlásené už vo 
februári 2019. Plánujeme však po voľbách do Európskeho parlamentu, aj vzhľadom 
na viaceré podnety, kompletnú revíziu volebných okrskov a zmeny riadne prerokovať  
na úrovni jednotlivých výborov mestských častí.   

 
Bod číslo 7 – Nové požiadavky poslancov a občanov 

P. poslanec Gabriel: pož. 22/7.1.2019 - v odpovedi je uvedené, že na tomto 
úseku boli odstránené problémy so stojacou vodou. Problémy so stojacou vodou 
však na viacerých úsekoch v dĺžke celého chodníka na Východnej ulici pretrvávajú. 
Žiada o opravu tohto havarijného stavu. 

P. poslanec Gabriel: žiada o preverenie šírkových pomerov komunikácie na 
ul. Halalovka 2343. Občania žiadali vybudovať chodník poza bytový dom, na čo 
dostali zápornú odpoveď. Obyvatelia však nemajú chodník ani pred domom. Nie je 
možné chodník dobudovať, ak by šírka komunikácie pred domom bola vyhovujúca? 

P. poslanec Gabriel: žiada osadiť zábradlie na schodisku pred bytovým 
domom Halalovka 18.  
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P. poslanec Gabriel: žiada o opravu (popr. reklamáciu) prepadajúceho sa 
podložia zámkovej dlažby na oboch nových stojiskách polopodzemných kontajnerov 
na ul. Halalovka.  

Odpoveď: II.viceprimátor Žák, B.S.B.A.: kontajnerové stojiská sú už v 
reklamácii. S opravou sa začne ihneď, keď bude stabilné pekné počasie. 

P. poslanec Harcek: žiada o preverenie podložia na ul. Šmidkeho 4, 6, 8. 
Kontajnery vraj stoja na hline. 

P. poslankyňa Machová: žiada o úpravu terénu ostrovčeka na ul. J. Halašu 
9, ktorý narušili počas zimy (snehu) odparkované autá. Zároveň žiada o informáciu, 
na základe čoho bola zvolená veľkosť ostrovčeka.  

P. Mihálik: na ul. Liptovská 1 sa pri zadnom vchode bytového domu prepadá 
chodník. Daná vec bola niekoľkokrát konzultovaná so zamestnancami úradu, od r. 
2016 sa však nič nedeje. Občania nemajú problém opraviť chodník, aj tak už raz 
urobili, ale chodník bol opäť poškodený vodou stekajúcou z Breziny.  

P. Mihálik: žiada o vybudovanie prístupu ku zadnému vchodu na ul. Liptovská 
1 z dôvodu problematického prístupu napr. pre sanitky, autá v prípade sťahovania a 
pod. 

Odpoveď: Ing. Hartmann: záchranári potrebujú priestor o šírke 75 cm na 
prechod s nosidlami. Bolo by zbytočné vytvárať priestor o šírke 3 m na prechod so 
sanitkou. Viceprimátor Mgr. Forgáč: prístupové chodníky ku vchodom sa 
nerozširujú na šírku vhodnú pre prístup s autom - jedine vo výnimočných prípadoch. 

P. Sapáček: žiada o orez borovice, ktorá zasahuje do chodníka na križovatke 
ulíc Gen. Svobodu a Vansovej.  

P. Majcher: sa pýta, či sa bude prerábať MŠ na ul. J. Halašu. 
Odpoveď: Viceprimátor Mgr. Forgáč: pripravuje sa dokumentácia na 

žiadosť o financovanie prostredníctvom Eurofondov. Čaká sa na najbližšiu výzvu, 
ktorá by mala byť v lete t.r. 

P. Chropeň: sa pýta, prečo si nemôže  v rámci parkovacej politiky zakúpiť 
parkovaciu kartu na parkovanie pred domom. Má 6 m dlhú dodávku, ktorú používa aj 
na výkon živnosti aj na súkr. účely. 

Odpoveď: Ing. Hartmann: parkovacie karty sa vydávajú na autá s dĺžkou do 
5,3 m. Problémom je, že dodávka p. Chropeňa meria 6 m. Viceprimátor Mgr. 
Forgáč: je problematické predvídať, koľko miest pre dodávky by bolo potrebné 
vybudovať v rámci parkovacej politiky na Juhu. Autá majú možnosť parkovať na 
Východnej ulici. 

P. Babič: upozorňuje, že na ul. Gen. Svobodu boli inštalované nádoby na 
odpad, ktoré neboli od Vianoc resp. od Silvestra 31. 12. 2018 vyprázdnené. Zároveň 
by sa rád informoval, kto navrhol a realizoval ich umiestnenie a kto je zodpovedný za 
ich obsluhu. 

P. Babič: žiada o upratanie okolo smetných nádob na ul. Gen. Svobodu.  
P. Babič: "Pán Hartmann, nie som spokojný s odpoveďou na otázku: Je na 

všetkých uliciach so zníženou rýchlosťou úplný zákaz parkovania ? Nie je podstatné 
povolenie hry detí na ceste, ale ide o bezpečnosť pri prechádzaní motorových 
vozidiel všeobecne. Na ulici parkujú obyvatelia bývajúci na tejto ulici a to, ako ulica 
vyzerá nie je predmetom posudzovania ani z estetického ani z technického hľadiska. 
Prosím, navrhnite riešenie pre zníženie rýchlosti prejazdu a zvýšenie bezpečnosti 
chodcov, detí, zvierat pohybujúcich sa po ulici." 
Odpoveď: "Čo sa týka bezpečnosti chodcov a umiestnenia značiek, budeme vec 
konzultovať s dopravným inšpektorátom. Zo skúseností vieme, že ako prvé opatrenie 
zvyšujúce bezpečnosť chodcov bude dopravný inšpektorát k zníženiu rýchlosti 
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doplniť aj úplný zákaz parkovania (zákaz zastavenia) na ulici. Zväčša sa to riešilo 
značkou "obytná zóna", v ktorej je povolená max. rýchlosť 20 km/h a zároveň aj 
úplný zákaz státia (okrem vyznačených miest). Na takto označených uliciach je 
povolená hra detí na ceste. Otázkou zostáva, či sú obyvatelia ulice s takýmto 
opatrením stotožnení, nakoľko na ulici to v súčasnosti so zaparkovanými vozidlami 
vyzerá ako prekážková dráha - a to napriek tomu, že každý dom má vybudovanú 
garáž / garáže." 

P. Mendel: 2. lampa za Brooklynom pri chodníku vedúcom k Južanke  nie je 
označená číslom a nesvieti.  

P. Mendel: opakovane upozorňuje na nesvietiacu nahnutú lampu za 
Južankou. Do dnešného dňa nedošlo ku žiadnej náprave. 

P. Muráriková: na ul. J. Halašu 14 je v cípe na trávniku vyhodená odtrhnutá 
dopr. značka. 

P. Boleček: žiada o opravu chodníka vedúceho od ul. Vansovej k Južanke. 
Tým, že je chodník roky neopravený, je veľkým nebezpečenstvom pre starších a tiež 
maloleté deti. Nakoľko je v tesnej blízkosti Južanky, je dosť frekventovaný a smerujú 
po ňom  ľudia do ulíc Bazovského a Šafárikovej. 

P. Boleček: žiada o osadenie zábradlia ku schodom vedúcim vedľa Južanky 
smerom k parkovisku. V zimných mesiacoch sú schody namrznuté, šmykľavé. Po 
týchto schodoch schádza veľa ľudí a cesta po nich je nebezpečná aj v období sucha 
z dôvodu ich nerovnosti. 

P. Boleček: "Psíčkári prechádzajúci Námestím sv. rodiny - s tým by sa malo 
niečo robiť. Tvrdo im nariadiť, aby si na venčenie našli iné miesto. Začal by som 
miernym dohovorom pre ľudí venčiacich psov - títo ľudia sú však veľmi sebeckí a ich 
reakcia by mohla byť aj neprimeraná, napr. veď je demokracia a ja si so svojím psom 
môžem chodiť, kade chcem a čo je vás do toho. Ešte nikde som nevidel, aby sa 
okolo kostola v meste či na dedine pohybovali psíčkári. Je to veľmi neúctivé. Na Juhu 
je x-miest, kde môžu svojich psov venčiť, horšie je však, že veľmi zleniveli." 
 

Bod číslo 8 – Rôzne 

Bod číslo 9 – Diskusia 

 V rámci diskusie nedozneli žiadne príspevky. 

Bod číslo 10 - Záver 

Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť.  
 
Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 4. marca 2019 o 17,30 hod. v ZŠ 

Novomeského. 
 
Zapísala: Lenka Vojtasová                                                   
V Trenčíne 12. 2. 2019 
 

      Dominik Gabriel                                        
    predseda VMČ JUH 
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