
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
07.01.2013 v zasadačke ZŠ Novomeského Juh 

 
 
 
 
Prítomní poslanci:  
Ing. Peter Gašparovič,  MUDr.Stanislav Pastva, JUDr. Milan Kováčik, Patrik Žák, Ján Babič   
 
Neprítomní poslanci:  
Branislav Zubričaňák, Eduard Hartmann - ospravedlnený 
 
Prítomní: 
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh 
 
Hostia: 
Mgr. Richard Rybníček – primátor mesta 
JUDr. Rastislav Kudla – viceprimátor mesta 
Mgr. Ján Forgáč – vedúci ÚSŽPDaI 
Ing. Jarmila Maslová – referent pre koncepciu dopravy 
Ing. Ján Kováčik – MsP Juh 
Občania podľa prezenčnej listiny 
 
Na úvod Ing. Gašparovič, predseda VMČ Juh, privítal všetkých prítomných a hostí,  
oboznámil ich s programom zasadnutia a otvoril zasadnutie výboru.  
 
Program VMČ Juh: 
 
1.  Otvorenie 
2.  Prerokovanie materiálov predkladaných ÚMM a MHSL 
3.  Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého zasadnutia 
4.  Nové požiadavky občanov a poslancov 
5.  Diskusia a záver 

   
   
   
K bodu 2. – prerokovanie materiálov predkladaných ÚMM a MHSL 

 
ÚMM žiada o vyjadrenie sa k žiadosti spoločnosti Akzent Media, s.r.o. Bratislava, ktorá požiadala 
o prenájom časti pozemkov za účelom umiestnenia reklamných zariadení – billboardov v k.ú. 
Trenčín: 

• časť C-KN parc.č. 2189/220 – Ul. Saratovská (obojstranný billboard) 
• časť C-KN parc.č. 2189/216 – Ul. Saratovská (obojstranný billboard) 
• časť C-KN parc.č. 2337/50 – Ul. Gen. Svobodu (obojstranný billboard) 

Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií a útvar hlavného architekta s prenájmom 
predmetných pozemkov dňa 09.11.2012 nesúhlasil a odporučil pokračovať v konaniach smerujúcich 
k ich odstráneniu. VMČ Juh toto odporučenie jednohlasne schvaľuje. 
 
Ďalším materiál ÚMM sa týkal vyjadrenia sa k žiadosti spoločnosti NUBIUM – Ing. Ladislav Strašil, 
Nitra, ktorá požiadala o prenájom časti pozemkov za účelom umiestnenia reklamných zariadení – 
billboardov v k.ú. Trenčín: 

• časť C-KN parc.č. 2237/7 – Ul. Gen. Svobodu  
• časť C-KN parc.č. 2237/21 – Ul. Gen. Svobodu  

Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií a útvar hlavného architekta s prenájmom 
predmetných pozemkov dňa 09.11.2012 nesúhlasil a odporučil pokračovať v konaniach smerujúcich 
k ich odstráneniu. VMČ Juh aj toto odporučenie jednohlasne schválil. 



 
 
MHSL žiada o stanovisko k prenájmu garážového boxu v priestoroch CO krytov a to 
na ul. gen. Svobodu v Trenčíne pre: 
Doc. PhDr. Oľgu Bočákovú, PhD., Halalovka 14/12, Trenčín v cene 43,00 €/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 prihlásila 1 záujemkyňa, ktorá 
ponúkla cenu v súlade s platným VZN. Organizácia navrhuje záujemkyňu umiestniť. VMČ Juh 
jednohlasne odporučil tento prenájom. 
 
K bodu 3. – odpovede na požiadavky poslancov a občanov z minulého 
zasadnutia VMČ 
 
p. Nitschneider – ako zástupca obyvateľov SVB Západná č. 10, 12, 14 podal písomné požiadavky: 
- vykonať orezy stromov do výšky VO, tak, aby bolo účelné. Stanovisko ÚIS: Pri uvedenej bytovke 
zo strany od  ul. gen.Svobodu bol jeden pás stromov v minulosti asanovaný. V novembri bola 
vykonaná obhliadka ďalších stromov (2. pás drevín) za účasti Ing. Kuľhovej , z ktorých viaceré 
budú navrhnuté na výrub za účelom presvetlenia priestoru pri bytovke. Tým sa vyrieši aj problém 
funkčnosti VO z tejto strany domu. Zo strany od ul. Západnej  budú stromy ponechané bez zmeny, 
výrub  ani orez nebude vykonaný.  Orezaná bude lipa z bočnej strany domu pri vchode č. 10.  
- opraviť chodník od detského ihriska za SLSP k domu na Západnej ul. č. 14. Stanovisko ÚIS:túto 
požiadavku zaraďujeme do zoznamu prác pre rok 2013 
- vyčistiť uličné vpuste od napadaného lístia. Stanovisko ÚIS: čistenie vpustí bude realizované za 
vhodného počasia a zaraďujeme ho do zoznamu prác na najbližšie obdobie (január – marec 2013) 
- vykonať orezy stromov v parku v smere od Saratovskej medzi novou bytovkou a podnikom 
Amman, kde sú schody do parku až k asfaltovému chodníku v parku. Stanovisko ÚIS: Táto lokalita 
nepatrí do správy VZ (  p.č. 2237/408 aj p.č. 2193/2  ),    údržbu  daných plôch  musia  zabezpečiť 
ich vlastníci 
- vykonať orezy kríkov okolo SLSP k autobusovej zastávke. Stanovisko ÚIS: Obhliadka bola 
vykonaná 10.12.2012, boli vytipované  kry a stromy na orez.  Orez bude vykonaný za priaznivých 
poveternostných podmienok do 31.12.2012, príp. v priebehu  januára 2013. 
- osadiť tabule „ Zákaz vodenia psov „ na detské ihriská a zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu. 
Stanovisko ÚIS: Otázku osadenia tabúľ  budeme môcť riešiť  až  na jar, vzhľadom k priebehu 
počasia. Kontrola  dodržiavania tohto  zákazu je v kompetencii MP. 
- vyviezť všetok piesok z detských ihrísk a nahradiť ho novým. Stanovisko ÚIS: Finančné 
prostriedky na údržbu DI, t.j. aj pieskovísk  sú veľmi obmedzené a výmena piesku značne 
nákladná. Zabezpečiť čistotu piesku na všetkých DI nie je vzhľadom k prideleným financiám 
v našich silách. Financie rozpočtu r. 2013 budú postačovať na výmenu piesku   len na niekoľkých 
spádových DI. Táto operácia bude môcť byť vykonaná až po skončení zimného obdobia 
a zabezpečí ju MHSL. 
- vymeniť poškodené latky na lavičkách okolo ihriska. Stanovisko ÚIS: Na jar budú latky vymenené 
prostredníctvom MHSL. 
 
p. Babič - žiada, aby VO na ul. Ku Štvrtiam bolo funkčné do 24.00 hod. Stanovisko ÚIS: VO na ul. 
Ku Štvrtiam sa dá časovo regulovať iba za predpokladu vysokej finančnej investície. Vzhľadom 
k tomu, že sa v danej lokalite pohybujú obyvatelia často neoznačení a málo viditeľní 
pristupujeme k sprevádzkovaniu daného VO počas zimného obdobia. Pre informáciu ročné náklady 
na VO danej ulice predstavujú sumu 1818,42 € 

- uviesť zdroje ušetrenej sumy 25.000.- €, ktorá bola získaná úspornými opatreniami ÚIS. 
Stanovisko ÚIS: Zdrojom ušetrenej sumy je celkové vypnutie 181 kusov VO, ako aj 
vypínanie VO na hrádzi (92 ks) od 24 do 5 hod. Taktiež posunutie zapínania a vypínania VO 
o 15 min. 

- uviesť účel, na aký bola ušetrená suma použitá. Stanovisko ÚIS: ÚIS nevie určiť načo použil 
útvar ekonomický ušetrené financie, predpokladáme, že z nich boli uhradené 
nepredvídateľné výdavky iných útvarov, príp. organizácií, napr. nedoplatok 
na kúrení na niektorých ZŠ.... 



 
K bodu 4 a 5 -  nové požiadavky občanov a poslancov a diskusia 
 
p. Hrotková – poukázala na nedostatok parkovacích miest na Šafarikovej ul. ako aj na celom 
sídlisku Juh. 
 
Mgr. Rybníček – reagoval na podnet a vysvetlil prítomným zámer mesta, ktoré sa touto 
problematikou zaoberá a pokúša sa ju vyriešiť prostredníctvom Prvej parkovacej spoločnosti a.s. 
Bola vykonaná pasportizácia parkovacích miest na pozemkoch v meste a sú vytvorené podmienky 
pre vyhlásenie verejnej súťaže na vyriešenie statickej dopravy a parkovania v celom meste. 
Podmienkou výhercu súťaže bude  investovanie do vytvárania aj nových parkovacích miest 
v takýchto problematickým lokalitách akými je aj sídlisko Juh. V otázke parkovania v meste je 
potrebné vybudovať systém, ktorý tu zatiaľ nie je. 
 
JUDr. Kováčik – nadviazal na túto tému tým, že týmto problémom sa mesto dávno zaoberá, aj 
vytypovalo pozemky, ktoré by slúžili tomuto účelu, avšak nakoľko sú tieto v súkromnom vlastníctve, 
majitelia pozemkov sú proti zámerom budovania parkovacích miest, resp. domov. 
 
p. Sapáček – kritizoval nepriepustnosť cesty na Šafarikovej ul., ktorá je spôsobovaná nedisciplínou 
vodičov a žiada, aby MsP takýchto vodičov pokutovala. 
 
p. Kováčik – MsP – hovoril o práci MsP, ktorá neustále rieši priestupky a vykonáva prácu v teréne. 
Z kapacitných dôvodov nestíha hliadkami obsiahnuť celý obvod. 
 
Mgr. Rybníček – poukázal na nedostatok kompetencií MsP, ale aj vyzdvihol náročnosť ich práce. 
 
p. Gálik – opätovne vyjadril nespokojnosť s navyšovaním platieb za služby v sociálnom zariadení na 
Lavičkovej ul. 
 
Mgr. Rybníček – je informovaný o tomto probléme, ktorý je stále v riešení. Bol vymenovaný nový 
riaditeľ MRO Podniku sociálnych služieb mesta p. Pavlík, ktorého úlohou je vypracovať celkovú 
analýzu  v spolupráci so sociálnou komisiou mesta a kontrolórkou mesta. Primátor prisľúbil osobnú 
návštevu zariadenia vo februári so zodpovedaním otázok súvisiacich s touto problematikou. 
 
p. Bezáková – žiada vyriešiť havarijný stav podmytej a prepadnutej komunikácie na Západnej ul. 
UIS 
 
p. Zemanovič – opýtal sa, či mesto neuvažuje vybudovať chodník zo Saratovskej ul. na Partizánsku 
ul. okolo záhradiek a poukázal na zneužívanie detských ihrísk k stretávaniu sa neprispôsobivých 
občanov. 
 
Mgr. Rybníček – vyslovil prísľub vybudovania tohto chodníka v roku 2014 a čo sa týka detských 
ihrísk je v pláne vytypovanie spádových ihrísk a ich oplotenie. 
 
Ing. Gašparovič – informoval prítomných o príprave cyklotrasy v meste. 
 
Mgr. Spišák – poukázal na nevyhovujúci stav schodov nad Južankou a požaduje vyčlenenie 
finančných prostriedkov na ich opravu UIS 
                   -  požaduje opravu MK pri vstupnej bráne do areálu ZŠ UIS 
 
Ing. Gašparovič – informoval prítomných o plánovanej GO poškodených schodov na sídlisku Juh. 
 
Mgr. Rybníček – informoval prítomných o presťahovaní kotolne na biomasu z Liptovskej ul. na 
Východnú ul. 
 
p. Drhová – vyslovila poďakovanie poslancom za pomoc pri riešení a odstraňovaní problémov 
občanov na sídlisku Juh. 
 



p. Šťastný – položil otázku, či projekt „Trenčín si Ty“ by bolo možné rozšíriť na celé územie mesta – 
nie len centrum mesta. 
 
Mgr. Rybníček – vysvetlil, že tento projekt je na prípravu územného plánu Centrálnej mestskej 
zóny, ktorý by mal byť ukončený v r. 2014. Jeho hlavný cieľ je zapojiť verejnosť do rozvoja mesta, 
do zmeny jeho vzhľadu a charakteru. Nový územný plán definuje úlohu tohto priestoru. Mesto 
zatiaľ nemá financie, aby takýto projekt vybudovalo pre celý Trenčín. Zároveň poukázal na webovú 
stránku odkazprestarostu.sk , ktorá ponúka priestor pre nahlásenie problémov v okolí. Podnety  sú 
komunikované so samosprávou a ich riešenia sú s pomocou občanov pod drobnohľadom verejnosti. 
 
p. Beták – predložil prítomným poslancom materiál „ Chceme areál pre všetkých Trenčanov, nie pre 
pár golfistov“, v ktorom ponúkajú starostlivosť a rekultiváciu okolia Váhu v predmetnej lokalite. 
 
Mgr. Rybníček – vysvetlil prítomným, že toto miesto je zadefinované novým Územným plánom ako 
oddychová a relaxačná zóna a 2 návrhy na využitie tohto priestoru budú predložené a posudzované 
poslancami mesta. 
 
JUDr. Kováčik – tlmočil požiadavku obyvateľov z ul. M.Bela na vybudovanie 1 – 2 ks VO za KS 
Aktivity na Juhu a vedľa neho po ľavej strane pri stanici TVS. UIS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Na záver Ing. Gašparovič poďakoval prítomným za účasť. 
 
       
Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh 
V Trenčíne 07.01.2013 
                
 
                                                                                            
 
                                                                                        Ing. Peter Gašparovič 
                                                                                            Predseda VMČ Juh 
                                                                                       
                             
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
                             
 


