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Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 3. 2. 2020 v KC Juh 

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

1. Otvorenie 
2. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
3. Nové požiadavky poslancov a občanov 
4. Rôzne, diskusia a záver 

 
Na úvod predseda Dominik Gabriel privítal všetkých prítomných a hostí a 

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

 
Hlasovanie o programe: 

 
ZA                         – 5,  Dominik Gabriel, RNDr. Svorad Harcek, MBA Peter  
                                      Hošták, PhD., Bc. Mária Machová, Patrik Žák, 
                                      B.S.B.A.                                                       
PROTI           – 0 
ZDRŽAL SA          – 0 

 
Bod číslo 2 – Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia 
 
 P. poslankyňa Machová: žiada o preverenie možnosti osadenia retardéra na 
ul. Východná. Podnet prišiel od občanov tejto ulice, nakoľko tu došlo ku dopravnej 
nehode, pri ktorej rýchlo idúce auto zrazilo chlapca. 

Odpoveď: UM: Ulica Východná má 1,8 km, z toho v obývanej časti 1,3 km. 
Požiadavku je potrebné konkretizovať. Názor útvaru mobility je, že na Východnú ulicu 
spomaľovače nepatria, nakoľko chodníky sú bezpečne od cesty oddelené zeleným 
pásom a cesta tvorí okraj sídliska. Jazdné pruhy boli zúžené tak, aby vodiči boli 
nútení jazdiť predpísanou rýchlosťou. Jediné miesto, kde by ÚM odporučil 
spomaľovače je priestor mimoúrovňovej križovatky s ulicou gen. Svobodu. Dôležité 
sú tiež príčiny dopravnej nehody – či to naozaj bola rýchla jazda vozidla, 
nedbanlivosť rodičov alebo niečo úplne iné. 
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P. poslanec Hošták: žiada o orez kríkov, ktoré poškodzujú plot na ihrisku ZŠ 
Východná.   

Odpoveď: MHSL: Po obhliadke správcu zelene, bude úprava  kríkov 
zaradená do zásobníka orezov pre rok 2020. 

P. poslanec Hošták: žiada o opravu poškodenej brány na ihrisku na ul. 
Lavičková.   

Odpoveď: MHSL: Ďakujeme za podnet, bránku sme opravili . 
P. poslanec Gabriel: prosí o informáciu o aktuálnom stave plnenia 

požiadavky č.290/4.11.2019 - sú v rozpočte na rok 2020 finančné prostriedky na 
opravu povrchu skateparku? Ak áno, kedy sa bude oprava povrchu realizovať? Ak 
nie, je možné zabezpečiť lokálne opravy povrchu z prostriedkov bežnej údržby?  

Odpoveď: MHSL: Pre rok 2020 neboli rozpočtované finančné prostriedky na 
opravu asfaltového povrchu skateparku. MHSL opraví poškodené prvky, dosky, ich 
nosné konštrukcie. Opravy sú naplánované na jar tohto roka . 

P. Mendel: reakcia na odpoveď na požiadavku 337/2.12.2019: Ak je tam 
nekvalitný asfalt, ako tvrdíte v odpovedi, kto je teda zodpovedný za to, že tam je 
nekvalitný asfalt? Kto na meste takéto práce pri pokládke asfaltu prebral, keď je to 
nekvalitné? Ak ste vedeli, že je tam nekvalitný asfalt, prečo sa teda objednávalo 
striekanie dopravného značenia na takýto asfalt, keď ste vedeli, že sa tam kvalitne 
nastriekať nedá? Bohužiaľ v tomto prípade ide aj o nie celkom vhodný postup prác, 
keď sa dopravné značenie striekalo v priebehu 2 dní a podklad pod druhou 
polovicou, ktorá sa robila o deň neskôr, nebol na druhý deň dostatočne vyčistený. 
Žiadam tiež zverejniť meno dodávateľa takýchto prác a tiež aj cenu, koľko za takúto 
prácu mesto zaplatilo. A tiež aj jasnú odpoveď, či oprava dopravného značenia bude 
riešená formou reklamácie, aby sa za rovnakú vec neplatilo dvakrát. 

Odpoveď: UM: Ten asfalt je tam približne od roku 1980. Naozaj nevieme, kto 
ten asfalt v tom čase preberal. S ohľadom na dobu výstavby predpokladáme že nikto. 
Naviac životnosť asfaltu je 30 rokov, takže možno predpokladať, že je už 10 rokov po 
svojej životnosti. Čo sa týka značenia, bolo reklamované formou reklamácie. 
Dodávateľom bola spol. Getos, ktorá si chybu priznala a za nekvalitne vykonanú 
prácu sa ospravedlnila. Práce samostatne nacenené neboli – boli dodané v balíku – 
na základe upravovanej plochy cca 50 m2 možno cenu určiť približne na cca 430 Eur 
(jednotková cena 8,64 eur / m2). 

P. Mendel: reakcia na odpoveď na požiadavku 338/2.12.2019, čo bola reakcia 
na odpoveď na požiadavku 300/4.11.2019,  čo bola reakcia na odpoveď na 
požiadavku 281/7.10.2019:Jediný, kto tu niekomu závidí, že je na vozíku je vedúci 
útvaru mobility Róbert Hartmann a to je naozaj dosť nehumánne. Nehumánne je tiež 
aj to, že do odpovedí vôbec zaťahuje niekoho zdravotný stav, na ktorý sa chce 
vyhovárať. Je naozaj na zváženie nadriadených, či by vôbec mal pracovať vo 
verejnej sfére človek s takto nehumánnym správaním. A v kontexte odpovedí z 
minulého mesiaca o zodpovednosti vedúcich útvarov, by mal niesť pán Hartmann za 
takéto doslova nechutné odpovede aj zodpovednosť. V pôvodnej požiadavke totižto 
nikto žiadny zdravotný stav nikoho ani nespomínal, ani naň nebolo nikdy 
poukazované. Ak pán Hartmann chce tvrdiť, že bolo žiadané zrušenie vyhradenia 
parkovacieho miesta, kde parkuje niekto, kto je na vozíku, tiež zavádza, pretože bolo 
žiadané zrušenie vyhradenia parkovacieho miesta, kde už vyše roka neparkuje 
NIKTO. P. vic. Žák, B.S.B.A.: žiada preveriť možnosť vytvoriť z tohto miesta 
všeobecné miesto pre ZŤP občanov.  

Odpoveď: UM: Poslanci VMČ Juh boli detailne oboznámení o tomto 
špecifickom prípade a Útvar mobility bude postupovať podľa ich odporúčaní. Pokiaľ 
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poslanci neodporučia iné, parkovacie miesto zostane vyhradené pre daný parkovací 
preukaz. 

P. Mendel: reakcia na odpoveď na požiadavku 339/2.12.2019: Z odpovede 
sme sa nedozvedeli, kde majú určené miesto na státie tieto nádoby a tiež prečo tam 
teda nestoja? Taktiež doteraz neboli aj napriek odpovedi nikam presunuté a stále 
tvoria prekážku vo výhľade v križovatke. Pri takýchto prípadoch treba konať 
promptnejšie a nie čakať, až pokiaľ sa tam nestane kvôli tomu nejaká dopravná 
nehoda.   

Odpoveď: USaŽP: Marius Pedersen dostal požiadavku na presun nádob ešte 
16.12.2019 na základe návrhu útvaru mobility. Opäť sme ich urgovali a požiadavku 
do budúceho VMČ preveríme.  

P. Mendel: počas budovania nových parkovacích miest pred domom na 
Šmidkeho 3 bolo vyrúbaných niekoľko stromov, ale jeden malý ihličnatý hneď pri 
novovybudovanom obrubníku nového parkoviska tam zostal. Pri parkovaní na novom 
parkovacom mieste každý zadnou časťou auta do neho vrazí a tiež je potom 
znemožnené sa dostať do kufra zaparkovaného auta. Vzhľadom na to, že je to menší 
a mladý stromček, bolo by vhodné ho presadiť viac dozadu do trávnika, kde bude 
mať viac priestoru.   

Odpoveď: MHSL: Strom presadíme na jar tohto roku na iné vhodnejšie 
miesto . 

P. Mendel: chcel by som pochváliť, ako bola upravená zeleň a stromy na 
pozemkoch pod juhom pri novom cvičisku pre psov smerom k MHSL. Konečne to 
tam začalo vyzerať, že sa o to niekto stará. Moja otázka je, či budete v úprave 
pozemkov a zelene na nich pokračovať aj smerom na Juh, kde by to bolo potrebné 
hlavne na zostávajúcej časti parcely 2264/5 v časti, kde sa zdržujú bezdomovci.
 Odpoveď: MHSL: Pozemok 2264/5 budeme počas roka ďalej udržovať 
mulčovaním trávnatého porastu. Orez drevín na druhej strane pozemku je 
naplánovaný v tomto roku v mesiacoch október až november. 

P. Sapáček: žiada o opravu výtlku na križovatke ul. Vansovej, Šafárikovej, 
Bazovského.   

Odpoveď: MHSL: Tento výtlk MHSL opravilo dňa 15.1.2020. 
P. Sapáček: na ul. Liptovská smerom ku Domovu soc. služieb sa nachádza 

poškodená rozvodná skriňa.   
Odpoveď: UMM: Mesto Trenčín vyzve spoločnosť UPC, aby poškodenú 

rozvodnú skriňu opravila. 
P. Záhora: v súvislosti s riešením situácie na ul. Šmidkeho, prosí o 

zohľadnenie situácie s bezbariérovým prístupom za domom na ul. Šmidkeho 11. 
Rýchla zdravotnícka pomoc odmieta k tomuto prístupu chodiť, nakoľko majú na 
mieste pred garážami problematické otáčanie. Počas sviatkov došlo ku dvom 
prípadom, kedy bol potrebný zásah RZP a práve vtedy nastal problém s prístupom 
sanitky ku zadným vchodom.   
Odpoveď: UM: Na mieste sa uskutočnilo stretnutie poslancov a obyvateľov, kde boli 
prezentované rôzne možnosti riešenia. Pri návrhu definitívneho riešenia danú 
skutočnosť zohľadníme. 

P. Muráriková: pýta sa, či novopostavené ihrisko vo vnútrobloku na ul. J. 
Halašu bude nejakým spôsobom kontrolované. Bude mať ihrisko správcu, ktorý tu 
bude dozerať na poriadok?  

Odpoveď: MHSL: Správca ihriska je Mestské hospodárstvo a správa lesov 
Trenčín m.r.o., ktoré bude  mať na starosti údržbu. 
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Bod číslo 3 – 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. Mendel: Reakcia na odpoveď na požiadavku 7/13.01.2020, čo bola reakcia 
na odpoveď na požiadavku 339/2.12.2019.Z odpovede sme sa stále nedozvedeli, 
kde majú určené miesto na státie tieto nádoby a tiež prečo tam teda nestoja? Žiadam 
zverejniť presné miesto, kde je určené umiestnenie týchto smetných nádob. Prečo, 
ak žiadosť na presun nádob bola podľa poslednej požiadavky odoslaná na Marius 
Pedersen ešte 16.12.2019, neboli tieto nádoby do dnes (3.2.2020) stále presunuté? 
Stále tvoria prekážku vo výhľade v križovatke. Pri takýchto prípadoch treba konať 
promptnejšie a nie čakať, až pokiaľ sa tam nestane kvôli tomu nejaká dopravná 
nehoda.   

P. Mendel: Žiadam preveriť MsP odstavené autá na parkovisku pri kostole, na 
ktoré sa odbáča z ulice Gen. Svobodu, kde dlhodobo stoja vraky áut, ktoré podľa 
verejne dostupných informácii majú pravdepodobne prepadnutú STK a EK a takéto 
autá by nemali blokovať verejné parkoviská. Jedná sa hlavne o autá šedý fiat ŠPZ 
TN587EP, Zelený jeep ŠPZ TN852CZ, bledý volkswagen ŠPZ TN141GD.  
 P. Babič: pýta sa na termín realizácie osvetlenia Halalovky.      
 P. Babič: opätovne žiada o riešenie odvozu odpadu a počtu nádob a o 
kontrolu triedeného odpadu.   

P. Babič: žiada o vyriešenie kolízneho miesta na ul. Halalovka 25, kde je 
neprehľadná situácia pre chodcov a šoférov.   

P. Babič: pož. 169/6.8.2018 - úprava chodníkov a trávnikov prisľúbená zač. r. 
2019 nebola uskutočnená. Kedy sa bude realizovať?    

P. Babič: žiada o stretnutie zástupcov Útvaru mobility, zástupcu Dopravného 
inšpektorátu a poslanca VMČ Juh, na ktorom bude prerokované dopravné značnie 
na križovatke Gen. Svobodu, Liptovská, Južná, kde dochádza ku kolíznym situáciám. 
Žiada, aby sa toto stretnutie uskutočnilo do 29. 2. 2020.  P. Babič: 1. časť dohody o 
úpravách vo veci výstavby obytného súboru "Suchý dub" je splnená. Výškový 
regulatív bol upravený. Ako je to s 2. časťou dohody o zmene územného plánu?
 Odpoveď na VMČ: II. viceprimátor Žák, B.S.B.A.: podklady ku zmene 
pripravuje UHA. 

P. Svečulová: upozornila na dopravnú situáciu na ul. Gen. Svobodu. 
Parkovacie miesta sú blízko priechodov pre chodcov a často vznikajú kolízne 
situácie, keď deti nemajú dostatočný rozhľad a vybehnú priamo pod auto.  
 P. Svečulová: podsvietenie priechodov pre chodcov na ul. Gen. Svobodu 
skôr oslepuje vodičov, ako by ich malo na chodcov upozorniť. Svetlá zhora sú v 
poriadku, ale blikajúce dolné pri jazde hore kopcom vodičov oslňujú.   

P. Svečulová: pož. 249/2.9.2019 -  pýta sa, či bola zaradená do plánu 
príprava projektu na spevnenie svahu na ul. M. Bela. Ak by sa takýto projekt 
pripravoval, žiada, aby do projektu bolo zakomponované aj riešenie prístupu ku 
vchodom, chýba chodník, zároveň aby sa riešil aj prístup ku vchodom pre imobilných 
občanov. Žiada, aby pri príprave projektovej dokumentácie boli oslovení aj občania 
tejto ulice a mohli projekt pripomienkovať a konzultovať. Taktiež žiada preveriť 
možnosť čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ na danú vec.    

http://www.trencin.sk/98503
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P. Svečulová: žiada, aby mesto vyzvalo majiteľa garáže na ul. M. Bela 18-22, 
ktorý tu parkuje stroje na zimnú údržbu k oprave svojej garáže, z ktorej opadáva 
fasáda.  

P. Svečulová: žiada o orez kríkov na ul. Východná vzadu smerom ku komínu. 
Nedá sa použiť chodník.   

P. Michalík: na ul. M. Bela dolu smerom ku škole sa robili nové parkovacie 
miesta, pričom bola odrazená časť múrika. Žiada o opravu múrika.    

P. Michalík: prejednával s p. Ing. Hartmannom vybudovanie 4-5 park. miest 
na ul. M. Bela pri prevádzke "Hôrka". P. Hartmann argumentoval tým, že to nie je 
možné, nakoľko sa tam nachádza vedenie. Na mieste je rozkopaný betón a vedenie 
je tam vidno, ale p. Michalík si myslí, že tie parkovacie miesta by po toto vedenie 
vyšli. Žiada o preverenie tejto možnosti.   

P. Piffl: žiada o úpravu dotokového žľabu tak, aby sa dalo cez neho bezpečne 
prechádzať obidvoma smermi. Cez daný žľab sú nútení chodiť aj zdravotne 
postihnutí občania a malé deti. Schodisko je na ulici  pred vchodom M. Bela 22. 
 P. Piffl: pož. 203/1.7.2019 - vydrolený asfalt na križovatke ul. M. 
Bela/Východná - ako daná vec pokračuje? Nič sa zatiaľ neudialo.   

P. Piffl: pož. 253/2.9.2020 - aký bol výsledok rokovania o osadení 
spomaľovača s Dopravným inšpektorátom?   

P. Piffl: opakovane žiada o odstránenie zlomeného konára v lokalite detského 
ihriska za Kultúrnym centrom.    

P. Piffl: na ihrisku na ul. M. Bela 10-12 bolo odstránené staré pletivo. Bolo by 
možné natiahnuť nové?   

P. Piffl: má mesto k dispozícii nejaký el. vyhrabávač alebo iný nástroj na 
vyhrabávanie cig. ohorkov? Medzi SLSP a zastávkou M. Bela chýbajú smetné koše a 
ľudia hádžu ohorky na zem. Prosí o vyčistenie.   

P. Sapáček: na ul. Gen. Svobodu - otoč stojí voda, býva tam bahno a  po 
odparení tam zostáva neporiadok.   

 
Bod číslo 4 – Rôzne, diskusia a záver 

 
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť.  
 

Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 2. marca 2020  o 17,30 hod. v KC Juh. 
 
 
Zapísala: Lenka Vojtasová                                    

        
V Trenčíne, 10. 2. 2020                         

       Dominik Gabriel                         
                                                                               predseda VMČ JUH 

 
    


