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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 7. 1. 2019 v Kultúrnom stredisku na Juhu 

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

1. Otvorenie 
2. Voľba predsedu VMČ JUH 
3. Obsadenie školských rád v MŠ, ZŠ, CVČ, ZUŠ 
4. Diskusia 
5. Záver 

 
Na úvod zástupca primátora Mgr. Ján Forgáč privítal všetkých 

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

 
Poslanec Dominik Gabriel navrhol doplnenie programu o bod : Nové 

požiadavky poslancov a občanov.  
 

Hlasovanie o navrhnutom bode: Nové požiadavky poslancov a občanov 
 

ZA                         – 6,  Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, RNDr. Svorad  
                                      Harcek, Bc. Mária Machová, Lukáš Ronec, Patrik Žák,  
                                      B.S.B.A.                                                       
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

  
 

Mgr. Ján Forgáč navrhol na základe listu od p. Ing. Jozefa Prekopa bod : 
Revitalizácia Západná ul. a Saratovská 2. 
 

Hlasovanie o navrhnutom bode: Revitalizácia Západná ul. a Saratovská 2 
 
ZA                         – 0    
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PROTI           – 6,  Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, RNDr. Svorad  
                                      Harcek, Bc. Mária Machová, Lukáš Ronec, Patrik Žák,  
                                      B.S.B.A.                                                       
ZDRŽAL SA          – 0 

 
P. viceprimátor Mgr. Forgáč na list od p. Prekopa odpovie a pozve ho na 

budúce zasadnutie VMČ JUH. 
 
Program bol schválený v znení: 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba predsedu VMČ JUH 
3. Obsadenie školských rád v MŠ, ZŠ, CVČ, ZUŠ 
4. Nové požiadavky poslancov a občanov 
5. Diskusia 
6. Záver 

 
Po úvodnej časti p. viceprimátor predstavil nových poslancov p. Bc. Máriu 

Machovú a p. RNDr. Svorada Harceka. 
 
 
Bod číslo 2 – Voľba predsedu VMČ JUH 
 

P. viceprimátor Mgr. Forgáč navrhol na post predsedu VMČ JUH p. Dominika 
Gabriela. Iné návrhy neodzneli. 
     
Hlasovanie: 
 

ZA                         – 6,  Mgr. Ján Forgáč, Dominik Gabriel, RNDr. Svorad  
                                      Harcek, Bc. Mária Machová, Lukáš Ronec, Patrik Žák,  
                                      B.S.B.A.                                                       
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 
 

 
Bod číslo 3 – Obsadenie školských rád v MŠ, ZŠ, CVČ, ZUŠ 
 

K bodu č. 3 sa  poslanci dohodli, že uznesenie prijmú na nasledujúce 

zasadnutie. 

Bod číslo 4 – Nové požiadavky poslancov a občanov 

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.  

http://www.trencin.sk/98503
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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.  

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.  

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 
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.  

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.  

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

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.  

P. poslankyňa Machová: požiadavka - list - viď príloha. 
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.  

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

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. 

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

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

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

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

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

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.  

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

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

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

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

P. Majcher: Kedy bude spustená parkovacia politika na Juhu? 
P. Majcher: sa pýta, ako sa bude riešiť parkovanie dodávok na Juhu. V 

súčasnosti na mnohých miestach zasahujú do cesty, bránia vodičom vo výhľade.  
P. Majcher: na ul. Východná boli niektoré kanály prerobené, niektoré nie. 

Plánuje sa pokračovať v týchto opravách? 
P. Majcher: sa pýta, čo sa bude ďalej diať so starým cestným mostom. 

Prebehli nejaké čiastkové opravy, bude sa riešiť aj komplexnejšia oprava? 
P. Repová:  sa pýta, prečo zo Šafárikovej chodia voliť do Kultúrneho strediska 

a rodičia, ktorí bývajú na Západnej ulici, chodia hore do školy. 
 

Bod číslo 5 – Diskusia 

P. Búryová sa na poslancov obrátila s otázkou, aká je ich koncepcia práce 

s dôchodcami. Požiadala ich o pomoc so zabezpečením priestorov pre dôchodcov 

v KC JUH. II. viceprimátor P. Žák, B.S.B.A. na danú otázku odpovedal, že predmetná 

vec je v riešení, zo strany poslancov možno očakávať podporu a výsledok bude jasný 

po zasadnutí MsZ vo februári. 

 

Bod číslo 6 - Záver 

Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť.  
Zároveň oznámil, že termín nasledujúceho zasadnutia bude spresnený 

a občania ho nájdu na webovej stránke mesta a taktiež na pozvánke vo výveskách. 
 

 
Zapísala: Lenka Vojtasová                                    

        
V Trenčíne, 15. 1. 2019                           

       Dominik Gabriel                         
                                                                               predseda VMČ JUH 

 
    


