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Zápisnica z online zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 06.12.2021 v online priestore softvérovej 

platformy SKYPE na hyperlinku 

https://join.skype.com/OKeH3qLZicBN 

 

 

Prítomní poslanci:  Hostia: 
Dominik Gabriel  

Bc. Mária Machová  

MBA Peter Hošták, PhD.  
Mgr. Ján Forgáč  
Lukáš Ronec  

 

Neprítomní poslanci:  Prítomný garant VMČ Juh: 

Patrik Žák, B.S.B.A. Ing. Peter Ondruš 

RNDr. Svorad Harcek, PhD.  

  

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

1. Otvorenie 
Na úvod predseda Výboru mestskej časti JUH Dominik Gabriel privítal 

všetkých prítomných, ospravedlnil z neúčasti viceprimátora Žáka a poslanca 
Harceka, otvoril zasadnutie výboru, informoval o programe, skonštatoval, že výbor je 
uznášania schopný a dal hlasovať o programe. 
 

Hlasovanie o programe: 

ZA 5 predseda VMČ Gabriel, poslankyňa Machová, poslanec 
Hošták, viceprimátor Forgáč, poslanec Ronec 

PROTI 0  
ZDRŽAL SA 0  

Výsledok hlasovania: Program bol schválený 

 
 

2. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia - október 2021 
• 158/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: "Žiadam o výmenu sietí za 

bránkami na ihrisku SLSP na Západnej ulici, prípadne ich výmenu za kovové 
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siete za bránkami z dôvodu ich pravidelného poškodzovania. Takto 
popretŕhané siete nespĺňajú účel." (viď. foto) 

Odpoveď MHSL: Výmenu sietí máme naplánovanú ešte tento rok. 

• 159/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: "K akým ďalším opatreniam 
mesto pristúpilo (okrem osadenia prevádzkového poriadku) v súvislosti s 
prevádzkou spomínaného ihriska SLSP na Západnej? Akým spôsobom mesto 
vyhodnotilo požiadavku VMČ Juh o zabezpečenie uzamykania ihriska 
prostredníctvom dohodára/brigádnika/dobrovoľníka v zmysle odpovede Mesta 
Trenčín na petíciu - Petícia na zabezpečenie poriadku na ihrisku za bytovým 
domom Západná 2501/5,7,9" 

Odpoveď MHSL: MHSL hľadá prostredníctvom oznamu na ihrisku osobu z 
blízkeho okolia na výkon údržby areálu. 

• 160/2021 občianka p. Kubičková, Západná: "Špina, neporiadok je aj na 
ďalšom ihrisku na Západnej, ktoré je tiež letným sídlom narkomanov, 
alkoholikov, asociálov. Jedna sa o ihrisko, postavené za účasti Slov. 
Sporiteľne. Je zanedbané, špinavé. Neslúži  na účely, pre ktoré bolo 
postavené.  Prosíme, žiadame Vás o obhliadku a  vyčistenie týchto priestorov.  
Ani na jednom ihrisku sa nič takéto nedeje." (poloha 48.874685, 18.042665) 

Odpoveď MHSL: MHSL zabezpečuje čistenie verejných priestorov v spolupráci s 
útvarom interných služieb, ktorý realizuje výkon prostredníctvom programu 
verejno prospešných prác, príčom sa snažíme o čo najväčšie využitie v rámci 
možností s prihliadnutím na obmedzenia a rôzne nariadenia spojené s 
pandemickými opatreniami, kedy sa nedá program využívať v plnej miere. 

• 161/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: "Žiadam s odstupom času o 
aktuálnu informáciu k stave požiadavky č. 140 zo zoznamu požiadaviek 
11/2020 VMČ JUH, a prípadný odhad termínu realizácie. Posledná informácia 
od vás z 21.6.2021 bola v tomto znení: Vzhľadom na množstvo požiadaviek a 
nastavené kapacity verím, že požiadavku zrealizujeme ku koncu vegetačného 
obdobia ešte v tomto roku." 

Odpoveď MHSL: Úpravu priestoru medzi BD na Mateja Bela 2497/10,12 a BD  č. 
14,16. ,máme zaradenú v pláne údržby verejnej zelene ešte v tomto roku. Ak sa 
práce nezrealizujú do konca roka presúvame ich na začiatok budúceho 2022 

• 162/2021 občianka p. Kubičková, Západná: "Vlastníci bytov Západná, 
rodiča malých detí, prosíme a žiadame Vás o odpratanie špiny, neporiadku po 
asociáloch a rómoch na ihrisku Západná ul. p. viceprimátorovi Žákovi bola 
zaslaná komplexná, vyčerpávajúca sťažnosť. Zamestnanci mestskej polície 
síce prisľúbili budúce leto častejšie kontroly. Ale špina, neporiadok po nich 
zostala. V letnom období sa okrem toho bordelu nachádzali v priestoroch 
ihriska sklenené rozbite poháre od piva, špaky, zvyšky jedál. Žiadame, 
prosíme Vás o odpratanie, vyčistenie priestorov tohto ihriska a umiestnenie 
smetného koša. Tá špina, bordel je tam od začiatku leta. Nevieme, kto je 
povinný udržiavať ihriská, odpratať špinu po grázloch. Zarážajúce je, že ani po 
opakovaných sťažnostiach sa nezjednala náprava.. " (poloha 48.873553, 
18.041646) (viď foto) 

Odpoveď MHSL: MHSL zabezpečuje čistenie verejných priestorov v spolupráci s 
útvarom interných služieb, ktorý realizuje výkon prostredníctvom programu 
verejno prospešných prác, príčom sa snažíme o čo najväčšie využitie v rámci 
možností s prihliadnutím na obmedzenia a rôzne nariadenia spojené s 
pandemickými opatreniami, kedy sa nedá program využívať v plnej miere. Ihrisko 
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na Západnej ulici vyčistíme a navrhneme umiestnenie odpadovej nádoby s 
pravidelným vývozom. 

• 163/2021 občan p. Lichvár, Liptovská: "Ako máme postupovať, ak chceme 
aby developer vybudoval za liptovskou aj takéto ihrisko? Keď sa to dalo za 
mostami, pri menšej zástavbe? Mimochodom, mesto si to nemohlo dať ako 
podmienku?" (viď foto) 

Odpoveď UUP: Spoločnosť Monolit plánuje v súvislosti s výstavbou v lokalite 
Halalovka, pod ul. Južnou, vybudovať detské ihrisko a oddychovú zónu. 
Odpoveď USaŽP: Na meste Trenčín práve prebiehajú rokovania o vybudovaní 
detského ihriska v predmetnej lokalite. 

• 164/2021 občianka p. Kubičková, Západná, vchod k BD č. 18: "Prosím o 
zabezpečenie vypuklín a nerovností asfaltu na chodníku pred BD Západná 18. 
Evidujeme na tomto mieste niekoľko incidentov, najmä starších osôb, ktoré o 
tieto nerovnosti zakopávajú. Žiadame o ich odstránenie, a v prípade 
nemožnosti ich odstránenia žiadame o ich zviditeľnenie a označenie 
farebným-reflexným náterom/sprejom." (poloha 48.874005, 18.041679) (viď 
foto) 

Odpoveď MHSL: Správca miestnych komunikácií určí spôsob opravy po 
obhliadke chodníka. Oprava bude zaradená do zoznamu objektov stavebnej 
údržby pre rok 2022. 

• 165/2021 občan p. Ďurovec: žiada o prehodnotenie ustanovení, že majitelia 
psov nemusia mať pri venčení svojho psa na vôdzke a niesť tak plnú 
zodpovednosť za ich pohyb a správanie sa na verejnom priestore, nakoľko má 
zlé osobné skúsenosti, (viaceré príbehy zaslané e-mailom), že voľne 
pobehujúci pes znečisťuje verejné priestranstvo, ohrozuje cyklistov, 
kolebežkárov a cestnú premávku alebo obťažuje ostatných psov, ktorí sú na 
vôdzke, pričom majiteľ voľne behajúceho psa túto skutočnosť ignoruje a 
odvoláva sa ustanovenia, že nemusí mať psa na vôdzke. 

Odpoveď MsP: Mestská polícia pravidelne vykonáva kontrolu dodržiavania VZN 
č. 3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín, pričom sa zameriava 
najmä na dodržiavanie čistoty  a kontrolu voľného pohybu psov bez dozoru. 
Vzhľadom k platnej legislatíve, nie je voľný pohyb psov bez vôdzky priestupkom, 
pri splnení podmienok určených vo VZN. Zmena týchto nariadení je možná jedine 
zmenou zákona a následne úpravou VZN. 

• 166/2021 poslankyňa p. Machová: žiada o úpravu (očistenie a 
premaľovanie) oplotenia materskej školy na ul. Šmidkeho (viď foto) 

Odpoveď ŠZMT: po dohode s riaditelkou mš sa bude táto renovácia plota 
realizovať na jar/leto 2022 

• 167/2021 občan p. Babič: opätovne žiada na možnosť vybudovania 
osvetlenia nad futbalovými a basketbalovými ihriskami do času realizácie 
revitalizácie detských ihrísk vo vnútrobloku Halalovka a zároveň aj na 
nacenenie takéhoto rozsahu investície. 

Odpoveď UI: Opätovne informujeme, že útvar územného plánovania mesta má 
vypracovanú štúdiu, ktorá sa venuje revitalizácií celého verejného priestoru s 
ihriskami a športovými plochami vrátane osvetlenia, medzi ulicami Halalovka /M. 
Bela. Mesto nebude investovať nemalé finančné prostriedky na vybudovanie 
verejného osvetlenia v oblasti, ktorá sa bude v dohľadnej dobe revitalizovať a 
meniť. 

• 168/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: žiada o možnosť účasti 
poslancov VMČ Juh pri plánovaných aj pripravovaných funkčných využití 
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územia sídliska Juh (ÚPN), samotných štúdií revitalizácií vnútroblokov a 
detských ihrísk formou účasti na stretnutiach pri predstavení zámerov. 

Odpoveď UUP: Rovnako ako kolegom z jednotlivých odborných útvarov bude aj 
poslancom VMČ Juh  zasielaná pozvánka na prerokovanie jednotlivých stupňov 
PD, týkajúcich sa revitalizácii vnútroblokov v MČ Juh. 

 

3. Nové požiadavky poslancov a občanov 
• 169/2021 predseda VMČ JUH, pán Gabriel: "Žiadam o údržbu MK a opravu 

3ks výtlkov a sieťového rozpadu časti komunikácie na ulici Halalovka v lokalite 
48°52'21.5"N 18°02'59.3"E. (viď foto)" 

 

4. Rôzne, diskusia a záver 
 

V rámci tohto bodu sa prihlásil poslanec Hošták, ktorý vyslovil požiadavku aby 
na najbližšom zasadnutí bola zástupcom ÚM alebo ÚI podaná aktualizovaná 
informácia ohľadom prípravy projektovej dokumentácie na 3. etapu cyklotrasy 
pod Juhom, aké sú tam výhľadové termíny jednotlivých procesov vrátane 
doprojektovania. 

Po poslancovi Hoštákovi sa ujal slova viceprimátor Forgáč, ktorý vyslovil 
obdobnú požiadavku a síce, aby na najbližšom zasadnutí bola zástupkyňou ÚÚP p. 
Kuľhovou  podaná aktualizovaná informácia ohľadom prípravy projektovej 
dokumentácie pre revitalizáciu vnútrobloku Západná. 

Predseda VMČ JUH Dominik Gabriel poďakoval za oba návrhy a požiadal 
garanta VMČ Juh zabezpečiť účasť vyžiadaných zástupcov na najbližšom zasadnutí 
a zároveň o zaradenie do programu najbližšieho zasadnutia. 
 
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť.  
 

Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 10. januára 2022 o 17,30 hod. 
v zmysle pozvánky. 
 
 
Zapísal: Ing. Peter Ondruš                                    

        
V Trenčíne, 08.12.2021               
  

       Dominik Gabriel                         
                                                                               predseda VMČ JUH 

 


