
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
05.11.2012 v Kultúrnom stredisku na Juhu 

 
 
 
 
Prítomní poslanci:  
Ing. Peter Gašparovič,  MUDr.Stanislav Pastva, JUDr. Milan Kováčik, Patrik Žák, Eduard Hartmann   
 
Neprítomní poslanci:  
Branislav Zubričaňák, Ján Babič 
 
Prítomní: 
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh 
 
Hostia: 
Ing. Ján Kováčik – MsP 
Bc. Eva Hudecová - ÚMM 
Občania podľa prezenčnej listiny 
 
 
 
Na úvod Ing. Gašparovič, predseda VMČ Juh, privítal všetkých prítomných, hostí, 
oboznámil prítomných s programom zasadnutia a otvoril zasadnutie výboru.  
 
 
Program VMČ Juh: 
 
1.  Otvorenie 
2.  Prerokovanie materiálu predkladaného ÚMM a MHSL 
3.  Odpovede na požiadavky občanov z minulého zasadnutia VMČ 
4.  Požiadavky poslancov a občanov 
5.  Rôzne a diskusia 

 
   
K bodu 2. – prerokovanie materiálu predkladaného ÚMM a MHSL: 
 
     Mesto Trenčín má v súčasnosti uzatvorenú Zmluvu o podmienkach umiestnenia a 
prevádzkovania reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na mestských pozemkoch  so 
spoločnosťou euroAWK, spol. s r.o. Bratislava. Na základe viacerých rokovaní medzi Mestom 
Trenčín a uvedenou spoločnosťou a z dôvodu zjednodušenia a zosúladenia zmluvy s platnou 
legislatívou v súvislosti s umiestnením a prevádzkovaním prístreškov a reklamných zariadení 
spoločnosti na mestských pozemkoch sa pripravuje návrh na uzatvorenie Zmluvy o podmienkach 
výstavby prístreškov na autobusových zastávkach a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní 
reklamných zariadení, stavieb  pre reklamu a reklamy na mestských pozemkoch. V zmysle 
predmetného návrhu zmluvy Mesto Trenčín súhlasí s:  

• výstavbou 92 ks autobusových prístreškov, z toho do dnešného dňa je postavených 88 ks – 
potrebné dostavať 4 ks 

• umiestnením 46 ks reklamných panelov, z toho je do dnešného dňa je osadených 42 ks – 
potrebné osadiť 4 ks 

• umiestnením 46 k osvetlených samostatne stojacich CLV, z toho do dnešného dňa je 
osadených 19 ks – potrebné osadiť 27 ks 

• umiestnením 92 ks CLP v prístreškoch, z toho do dnešného dňa je osadených 89,5 ks – 
potrebné osadiť 2,5 ks 

     Zástupkyňa spoločnosti sa zúčastnila na spoločnom rokovaní komisie finančnej a majetkovej 
a komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania, kde informovala 



prítomných s podmienkami predmetnej zmluvy a odpovedala na otázky poslancov. Komisia 
finančná a majetková zaujala stanovisko – berie na vedomie a žiada dopracovať pripomienky do 
zmluvy a takto prepracovanú ju opätovne dať prerokovať na ďalšom zasadnutí finančnej 
a majetkovej komisie.  
     Na základe uvedeného žiada ÚMM o vyjadrenie sa k prenájmu pozemkov za účelom umiestnenia 
prístreškov na zastávkach a reklamných zariadení. VMČ Juh jednohlasne odporúča prenájom týchto 
zariadení.  
 
MHSL predkladá žiadosť o stanovisko k prenájmu garážových boxov v priestoroch CO krytov a to 
na ul. Saratovskej: 

1. Dagmar Žideková, K. Šmidkeho 6, 911 08  Trenčín v cene za prenájom boxu 40,00 €/1 
mesiac. 

na ul. Gen. Svobodu: 
1. Branislav Jambrich, Východná 7, 911 08  Trenčín, v cene  za prenájom boxu 40,00 €/1 

mesiac. 
2. Ján Žitňan, Kyjevská 8, 911 08  Trenčín, v cene za prenájom boxu  40,00 €/1 mesiac. 

Odôvodnenie: 
Na základe vyhláseného zámeru organizácie v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 258/2009 
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa prihlásili 3 záujemcovia.  
Všetci prihlásení záujemcovia naplnili výšku ceny prenájmu platného VZN 12/2011 o určovaní cien 
za prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín a preto organizácia navrhuje umiestniť 
všetkých záujemcov. VMČ Juh jednohlasne odporúča prenájom všetkých garážových boxov. 
 
 
       
K bodu 3. – odpovede na  požiadavky občanov a poslancov: 
 
p. Babič – požaduje určiť správcu zveriny v lesoparku Brezina. Stanovisko MHSL: Nakoľko Lesopark 
Brezina je nepoľovný revír, z dôvodov zvýšenej návštevnosti, rekreačnej, športovo oddychovej 
funkcie a umiestnenia v blízkosti ľudských obydlí, nie je mi celkom jasné aké právomoci a význam, 
by mal správca zveriny v Lesoparku. V lesoparku nie je ani samostatná zvernica a o prikrmovanie 
zvery, ktorá sa v Lesoparku nachádza, sa v minulosti starali zamestnanci správy lesov a v 
súčasnosti sa o to starajú poľovníci z najbližšieho poľovného revíru Ostrý vrch v Soblahove, ktorým 
boli povolené aj tri spoločné poľovačky z dôvodu zníženia stavov premnoženej diviačej a líščej 
zveriny. Čo sa týka odstrelu a odstránenia poranenej a chorej zvery, podalo MHSL  Trenčín žiadosť 
na obvodný lesný úrad o celoročné povolenie odstrelu tejto zveriny. V súčasnej dobe prišlo 
vyrozumenie z OLÚ o začatí jednania v tejto žiadosti. Ďalším dôvodom pre ktorý chce p. poslanec 
Babič zriadiť funkciu správcu zveriny, je údajné pytliactvo na Brezine, ktoré však nebolo preukázané 
a nikto podobný jav ani nenahlásil na políciu SR. Ak by aj k pytliactvu došlo nemôže ani údajný 
správca zveriny zasiahnuť, ale musí zavolať na oddelenie polície SR, lebo k prípadnému zákroku 
nemá ani žiadne právo podľa zákona o poľovníctve. V Lesoparku a jeho okolí sa pohybuje Lesná 
a Poľovná stráž, ktorá má aj právo na zákonné kroky v prípade zistenia pytliactva. 
Nevieme teda čo by bolo pracovnou náplňou správcu zveriny v Lesoparku Brezina a preto 
považujeme návrh na zriadenie tejto funkcie ako neopodstatnený. 
  
            - vyslovil nespokojnosť s odpoveďami z ÚIS, napr. obnova mestského mobiliáru nie je 
investičná akcia. Stanovisko UIS:  Neviem kde zo strany UIS našiel p. poslanec informáciu o tom, že 
obnova mestského mobiliáru je investičná akcia a taktiež všeobecné vyjadrenie na nespokojnosť 
s odpoveďami UIS treba konkretizovať. Taktiež by som sa rád vyjadril k príspevku p. poslanca 
Babiča v istom fóre na moju osobu, ktorý znie: Pán Lisáček – tým, že nekosíte a nesvietite chránite 
majetok mesta ?  Úlohou Mesta je vyhovieť požiadavkám občanov. Pán poslanec veľmi rád Vás 
uvítam v mojej kancelárii, do ktorej som Vás už pár krát pozýval aby som Vám vysvetlil stav 
pridelených financií, ktoré mimochodom ako poslanec  v rozpočte schvaľujete a možnosti, ktoré 
môžeme z pridelených financií realizovať. Taktiež veľmi rád uvítam návrh riešenia ako realizovať 
napr. 3 a 4-té kosenie z pridelených financií, ktoré postačia na 2 kosenia. Pre informáciu uvádzam 
ešte raz pre porovnanie financie na zeleň v roku 2010 oproti roku 2012, 2 milióny/320 000, 
komunikácie 1 900 000/640 000. Do kosenia a výrubov bolo zapojené MHSL, bez ktorého si neviem 



predstaviť súčasný stav, ktorý samozrejme nie je ideálny, ale vzhľadom k prideleným financiám by 
bol ďaleko horší. Taktiež si pokladám za povinnosť vyjadriť sa k redukcii verejného osvetlenia: do 
dnešného dňa som zaregistroval iba jednu otázku (nie sťažnosť), z toho vyplýva, že moje nočné 
analýzy VO a výsledná redukcia bola zvolená veľmi citlivo, nezasiahla rezidenčné časti a mesto šetrí 
25 000 € ročne. Záverom zhrniem základný fakt, ktorým je priama úmera kvality starostlivosti 
o zeleň, komunikácie a verejné osvetlenie od množstva pridelených financií. Rozpočet je 
o kompromisoch napr., namiesto plánovaného zastrešenia tržnice môžeme 2x pokosiť väčšinu 
Trenčína, príp. namiesto Jazzového koncertu môžeme opraviť chodník na M. Bela... Z našej strany 
každoročne idú požiadavky na dostatok financií na kvalitnú starostlivosť o zeleň, komunikácie a iné, 
avšak konečné schvaľovanie je v kompetencii mestského zastupiteľstva a ako som písal je 
výsledkom kompromisov a niekoľkomesačných rokovaní.  
 
p. Kováčik – tlmočil požiadavku p. Hartmanna ohľadom vyriešenia kosenie v okolí 3 nových 
panelákov pred ZŠ Východná  ( nakoľko sa nejedná o mestskú plochu) Stanovisko ÚSŽPDaI: Plocha 
v okolí bytoviek na Východnej ul. je vo vlastníctve mesta TN. Plocha vedľa školy nad bytovkami 
patrí inému vlastníkovi (VIGOR a.s., Palackého, Trenčín), ktorý bol vyzvaný na úpravu pozemku, 
v termíne do 15.11.2012 
 
p. Mendel – rozhorčene opätovne poukázal, že doteraz nie je vykonaný orez stromov na ul. Gen 
Svobodu 9 ( lipy a borovice) a požaduje zabezpečiť VO, ktoré je týmito stromami zatarasené. 
Stanovisko UIS: Orez 3 drevín (2borovice a 1 lipa) bol v objednávke 09/2012. Situáciu sme si boli 
overiť:  dreviny boli rezom upravené. V prípade, ak požadujete orezať iné dreviny, s presnou 
špecifikáciou sa prosím obráťte na správkyňu verejnej zelene p. Omachelovú 0902 925 003. 
                - požaduje preveriť a zverejniť počet oprávnených vydaných parkovacích povolení na 
sídlisku Juh a aj konkrétne na ul. Šmidkeho. Stanovisko ÚSŽPDaI: Na sídlisku Juh je povolených cca 
120 vyhradených parkovacích miest, z toho na ul. K. Šmidkého 21. 
  
p. Kožehubová – vyslovila poďakovanie MsP za udržiavanie poriadku, ponúkla osobné umytie 
vývesnej skrinky pri CBA na Liptovskej ul. A vyzýva k umytiu všetkých vývesných skriniek, nakoľko 
sú značne zašpinené. Stanovisko MHSL: MHSL zmonitorovalo všetky vývesky na území mesta 
a v pláne je v priebehu mesiacov október a november 2012, všetky vývesky zrekonštruovať, 
vyčistiť,  poprípade vymeniť všetky poškodené časti vývesiek. 
 
p. Gálik – poukázal na nehospodárnosť v Dome sociálnych služieb na Lavičkovej ul., protestoval 
proti navyšovaniu platieb za služby v tomto zariadení, kritizoval činnosť vedúcej zariadenia p. 
Sládkovičovej a žiada tieto skutočnosti prešetriť útvarom kontroly. Stanovisko ÚK: Pánovi Gálikovi 
bolo odpovedané dňa 31.10.2012. Aj osobne navštívil náš útvar, znova mu bolo odpovedané. 
Poslanci sú informovaní o kontrole v tomto  zariadení na I. polrok 2013, aj situácii v zariadení pre 
seniorov, ktoré sme osobne navštívili a preverili daný podnet. 
 
 
K bodu 4. – nové požiadavky poslancov a občanov: 
 
p. Hartmann – žiada vyčistenie žľabov na Východnej ul.  
                    - žiada o výrub borovice na Východnej ul. 2426, ktorá narúša schodisko 
                    - žiada o informáciu o príprave nových prechodov pre chodcov na sídlisku Juh UIS 
 
p. Mendelová – žiada vyriešiť umiestnenie odpadových kontajnerov na ul. gen. Svobodu 7 a 9, 
nakoľko sú teraz umiestnené v križovatke. Navrhuje vybudovanie prístrešku v zeleni pred týmito 
vchodmi. ÚSŽPDaI 
 
p. Mendel – požaduje odstránenie zostatkov vyrúbaného stromu na ul. gen Svobodu MHSL 
 
p. Drhová – písomne kritizovala: nevyhovujúci stav chodníkov a schodov  na Novomeského ul., 
znečistené detské ihriská na Juhu I. UIS  
                - cestovný poriadok MHD 
                - požaduje, aby  zasadnutia VMČ Juh sa uskutočnili na ZŠ Novomeského VMČ 
 



 
p. Kováčik – oznámil, že p. Drhovej písomne odpovedal. Cestovný poriadok mali možnosť občania 
pripomienkovať priamo na SAD. Čo sa týka ostatných pripomienok VMČ Juh o nich vie a zaoberá sa 
nimi. 
 
VMČ Juh jednohlasne odporučil, aby rokovanie v januári 2013 sa uskutočnilo na ZŠ Novomeského. 
                 
 
 
 
 
 
Na záver Ing. Gašparovič poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh 
V Trenčíne 05.11.2012 
                
 
                                                                                            
 
                                                                                        Ing. Peter Gašparovič 
                                                                                            Predseda VMČ Juh 
                                                                                       
                             
 


