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Zápisnica z riadneho zasadnutia 

Výboru mestskej časti JUH konaného dňa 06.06.2022 

v priestoroch KC Aktivity, Kyjevská 3183, miestnosť č. 53  

 

Prítomní poslanci:  Hostia:

Dominik Gabriel Igor Zajaček 

RNDr. Svorad Harcek, PhD. Ing. Ingrid Kuľhová 

Patrik Žák, B.S.B.A. Ing. Martin Tomáš 

Bc. Mária Machová  

Mgr. Ján Forgáč  
 

Neprítomní poslanci:  Prítomný garant VMČ Juh: 

Lukáš Ronec Ing. Peter Ondruš 

MBA Peter Hošták, PhD.  

 
Program VMČ Juh 

 
1. Otvorenie 
2. Aktuálna informácia ohľadom projektovej dokumentácie pre DI Bazovského-

Šafárikova – predkladatelia materiálu Ing. Martin Tomáš - projektant DI a Ing. 
Ingrid Kuľhová - referentka pre krajinnú tvorbu a architektúru z Útvaru územného 
plánovania 

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

Na úvod predseda Výboru mestskej časti JUH Dominik Gabriel privítal 
všetkých prítomných, ospravedlnil z neúčasti poslancov Ronca a Hoštáka, 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, viceprimátor Žák, poslankyňa 

Machová, poslanec Harcek, viceprimátor Forgáč 
PROTI 0  
ZDRŽAL SA 0  
Výsledok hlasovania: Program bol schválený
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2. Aktuálna informácia ohľadom projektovej dokumentácie pre DI 
Bazovského-Šafárikova – predkladatelia materiálu Ing. Martin 
Tomáš - projektant DI a Ing. Ingrid Kuľhová - referentka pre krajinnú 
tvorbu a architektúru z Útvaru územného plánovania 
Materiál predložili projektant DI Ing. Martin Tomáš a referentka pre krajinnú 

tvorbu a architektúru z Útvaru územného plánovania  Ing. Ingrid Kuľhová. Úvodom 
obaja predkladatelia oboznámili prítomných so zadaním, ktoré bolo vypracované 
odbornými útvarmi mesta so zámerom na komplexné riešenie daného územia, t.j. 
zeleň, komunikačné trasy, osvetlenie, odvodnenie a samotný návrh usporiadania 
herných prvkov. Projektant DI pán Tomáš, odprezentoval celý návrh riešenia 
komunikačných trás, osvetlenia a odvodnenia a usporiadania herných prvkov so 
zámerom tak aby spĺňali súčasné trendy a účelovosť, minimalizovali náklady pri 
budovaní DI s prihliadnutím na jestvujúce ochranné pásma IS. Časť riešenia zelene 
a výsadby odprezentovala p. Kuľhová v zastúpení firmy vyhotovujúcej projekt, ktorá 
uviedla, že návrh riešenia dbá na zachovanie čo najväčšieho počtu zdravých drevín, 
pričom sa počíta s výrubom len cca 5 ks drevín a 1 ks presadby dreviny. Ďalej 
uviedla, že v pláne sú aj výsadby trvaliek a tráv. (samotný návrh projektu DI je v 
prílohe) 

Predseda VMČ JUH Dominik Gabriel poďakoval za informáciu a opýtal sa na 
odhad rozpočtu výstavbu DI. p. Tomáš na túto otázku odpovedal, že pri súčasnom 
trende rastúcich cien je ťažko odhadnúť rozpočet aj z dôvodu samotnej fázy projektu, 
ktorá je len v počiatočnom štádiu DSP. 

O slovo sa prihlásil viceprimátor p. Forgáč, ktorý sa opýtal, že či je žiadúce mať 
riešenie využitia pre všetky vekové kategórie a či sa zachová aj samotná funkcia 
doterajšieho využitia ihriska. Na otázku odpovedala tvorkyňa zadávacích podkladov, 
p. Kuľhová, ktorá povedala, že priestor pre nižšiu vekovú kategóriu je vybraný 
v hornej časti a zároveň zlúčením zadania lokalít z oboch ulíc pod jedno riešenie to 
tak môže pripadať. 

Poslanec p. Harcek sa spýtal, že či sa plánuje s využitím aj zimnej prevádzky, 
napr. ako ľadová plocha a či v rámci budovania dažďovej záhrady a vodozádržných 
opatrení boli robené aj nejaké hydrogeologické prieskumy resp. hydrotechnické 
výpočty v danom území. Na prvú otázku reagovala p. Kuľhová, ktorá povedala, že 
pri súčasnom trende otepľovania by to bolo nákladné a na druhú otázku odpovedal 
p. Tomáš, ktorý povedal, že v prípade prívalových dažďov je plánované umiestnenie 
bezpečnostných vsakov s prepadom. 

 Poslankyňa p. Machová sa opätovne spýtala na význam využitia workoutového 
ihriska, nakoľko sa tento typ už vyskytuje v blízkosti tejto lokality. K tejto požiadavke 
sa pridal aj predseda VMČ JUH Dominik Gabriel, ktorý navrhol zváženie 
umiestnenia ihriska tohto typu. Do témy sa pripojil aj viceprimátor p. Žák, ktorý 
podporil návrh workoutového ihriska a zároveň sa spýtal na riešenie povrchov 
dopadových plôch a záhonovej výsadby, kde vzniká problém, že pri silných dažďoch 
sa tieto povrchy často zosúvajú na chodníky, cestu, do žľabov alebo na iné 
dopadové plochy. p. Tomáš ubezpečil viceprimátora, že projekt bude myslieť aj na 
tieto požiadavky a že štrkové dopadové plochy sa v danej lokalite neplánujú. Všade 
sú navrhnuté EPDM dopadové plochy. 

Predseda VMČ JUH Dominik Gabriel sa spýtal, v akom rozsahu bude nutná 
údržba takého veľkého komplexu a či nebude náročná. p. Kuľhová, odpovedala, že 
v prípade drevených prvkov je plánované odolné agátové drevo a že správca DI má 
s údržbou DI bohaté skúsenosti. 
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Predseda VMČ JUH Dominik Gabriel poďakoval prítomným za diskusiu a prešiel 
na ďalší bod programu. 
 
3. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia - máj 2022 

 1310 p. Smejkalová: Bude sa rekonštruovať zanedbaná zastávka na 
Hasičskej ulici smerom na stanicu? 

Odpoveď ÚM: V tomto ani budúcom roku sa s rekonštrukciou zastávky 
neuvažuje. V meste je niekoľko desiatok iných zastávok, ktoré potrebujú 
rekonštrukciu omnoho viac ako zastávky na Hasičskej ulici, ktoré boli 
rekonštruované ako jedni z prvých. Prioritne sa budeme venovať im. 
 1311 p. Smejkalová: Nedali by sa sem-tam skontrolovať zástavky aj tie 

poupratovať? Viď pri najstaršej Bille. 
Odpoveď MHSL: Pravidelné čistenie autobusových zastávok je zaradené do 
činnosti bežnej údržby . 
 1312 p. Smejkalová: Ak sa objednáva strihanie kríkov, bolo by vhodné 

objednať k tomu aj riadne vyhrabanie. 
Odpoveď MHSL: Strihanie krov realizuje MHSL, pričom si všetok bioodpad po 
tejto činnosti aj odvezie. Upratovanie odpadkov realizuje Útvar interných služieb 
prostredníctvom verejno prospešných prác. Z podnetu nám nie je jasné o ktorú 
lokalitu sa jedná. 
 1313 občianka p. Krovinová: Obyvatelia Šmidkeho 8 žiadajú o osadenie 

lavičky v blízkosti BD. Pre upresnenie miesta osadenia lavičky, prosím, 
kontaktovať pani Krovinovú 0940 146 718. 

Odpoveď ÚÚP: "V okolí bytového domu sa podľa pasportu mobiliáru, ktorý má 
mesto k dispozícii z minulého roka, nachádza 6 ks lavičiek (fialové obdĺžniky na 
mapke) – 5 ks zo strany od škôlky, 1 ks od cesty, z ktorých je dve potrebné 
opraviť – drevené časti - táto požiadavka bola zaslaná na MHSL. Termín opravy 
uvedených dvoch lavičiek je najneskôr do polovice júna t.r. Prípadné doplnenie 
nových lavičiek je závislé od finančných prostriedkov a obstarania vybraného typu 
lavičiek. Príloha – mapka s lavičkami (fialový obdĺžnik)" 
 1314 občianka p. Kuciaková: žiada o zaradenie opravy schodiska resp. 

schodov vedúcich ku zadnému vchodu do bytového domu Šmidkeho 2654/16 
do plánu opráv VMČ Juh. Schody sú v pôvodnom, značne poškodenom stave 
(priložené foto). Za susedov a vlastníkov bytov vopred ďakujem. 

Odpoveď MHSL: Opravu schodiska zaradíme do zoznamu objektov stavebnej 
údržby pre rok 2023. 
 1315 občan p. Mendel: žiada v súvislosti s požiadavkou 1242 a následnou 

opravou prasknutého vodovodu aby ÚSaŽP vyzval prevádzkovateľa opráv o 
úpravu prostredia do pôvodného stavu. Taktiež žiada o podobnú úpravu aj v 
lokalite z predchádzajúcej opravy vykonanej v minulom roku z opačnej strany 
bytového domu. 

Odpoveď ÚSaŽP, MHSL: Dňa 16.5.2022 bola vykonaná obhliadka na 
predmetnom mieste, po zistení realizátora rozkopávkových prác, bude tento 
vyzvaný na nápravu. 
 1316 občan p. Mendel: žiada upratať stavebný odpad a nadrozmerný odpad 

v lokalite parcely CKN 2264/5 k.ú. Trenčín, z požiadavky 92/2021, ktorý sa 
vyskytol po odprataní nahromadenej skládky odpadu z kosenia 

Odpoveď MHSL: MHSL zabezpečí odpratanie materiálu z nelegálnej skládky. 
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 1317 občan p. Mendel: sa pýta na most cez Lavičkový potok, ktorý bol v 
ostatnom čase uzatvorený a následne sa tam vybudoval drevený, zrejme 
dočasný most, či sa tam plánuje vybudovať nový most, trvalého charakteru. 

Odpoveď MHSL: Áno plánuje sa vybudovať nový most. 
 1318 občan p. Mendel: sa pýta, či mesto neplánuje prevádzkovať informačný 

systém mestského cintorína a hrobových miest. 
Odpoveď ÚIS: Áno plánuje. Digitálny pasport hrobových miest má už dlhšie 
nacenený, ale vzhľadom k jeho finančnej náročnosti a iným prioritám sa doposiaľ 
nezrealizoval. 
 1319 občan p. Mendel: sa pýta na úpravu cestnej zábrany na chodníku 

(stĺpik) Šmidkeho 9, ktorá bola odstránená z dôvodu výstavby na Halašu. 
Žiada o vrátenie stĺpika do pôvodného stavu. 

Odpoveď MHSL: MHSL naplánuje osadenie stĺpika na pôvodné miesto. 
 1320 občan p. Mendel: sa pýta ohľadom opravy asfaltového povrchu na 

Šmidkeho 1, že čo majú spraviť obyvatelia bytového domu Šmidkeho 3 aby sa 
aj im vymenil poškodený povrch, ktorý je v oveľa horšom stave. 

Odpoveď MHSL: "Čakať. Povrchy komunikácií sa vymieňajú podľa miery 
bezpečnosti a v neposlednom rade aj podľa objemu financií v rozpočte pre každý 
rok." 
 1321 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: sa pýta správcu komunikácií v 

súvislosti s odpratávaním vraku na Halalovka, prečo odpratanie vraku trvá tak 
dlho, pričom všetky zákonné lehoty výziev už sú údajne ukončené a treba vrak 
len odpratať. 

Odpoveď MHSL: Na odpratanie vraku  ešte neboli ukončené zákonné lehoty 
výziev, akonáhle to bude možné , vrak odstránime. 
 1322 občan p. Ondruš: sa pýta, kedy budú v lokalite Lesopark Brezina 

označené chodníky, ktoré sú vyhradené pre chodcov a ktoré pre cyklistov. 
Situácia na Brezine začína byť neprehľadná a nebezpečná nakoľko cyklisti 
jazdia v neprimeraných rýchlostiach a všade. 

Odpoveď MHSL: "Práve pre veľký nápor cyklistov sme v spolupráci s ich 
združením začali stavať nový okruh pre trailové jazdenie pre rýchle jazdiacich 
cyklistov chodník je do jednej tretiny vybudovaný a vytvoril už malý okruh pre 
cyklistov, ktorý používajú. V rámci toho keď príde k zokruhovaniu cyklo chodníka 
plánujeme úplne vylúčiť cyklistov z náučných chodníkov a nechať ich len pre 
chodcov. Hlavné trasy ciest smer hrad, Soblahov a Juh sú súčasne pre chodcov 
aj pre cyklistov a musia na nich existovať vzájomne a ohľaduplne. Na celkovej 
zmene štruktúry premávky v lesoparku sa momentálne pracuje." 
 1323 občan p. Mendel: sa pýta na miesto, ktoré vzniklo po stojisku. Je toto 

miesto určené na parkovanie? (lokalita vedľa parciel CKN 2180/139 a 
2180/142, k.ú. Trenčín) 

 Odpoveď ÚM, MHSL: Nie nie je to parkovacie miesto. Navrhneme 
Mestskému hospodárstvu, aby plochu rozobralo a zatrávnilo. Parkovacie 
miesta vo vnútornej strane oblúku nie je možné zriadiť, pokiaľ nie je 
zabezpečený rozhľad na zabrzdenie, čo v tomto prípade nie je. 

 1324 občan p. Mendel: upozorňuje na dopravné značenie vyhradeného 
parkovného miesta bez bližšej  špecifikácie. Žiada o umiestnenie dodatkovej 
tabule alebo odstránenie značenia. 

Odpoveď ÚM: Preveríme. Takéto značenie nemá opodstatnenie 
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4. Nové požiadavky poslancov a občanov 
 1417 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o orez, resp výrub stromu v 

blízkosti prevádzky AG Play (bývalý slamený hostinec) na Juhu. Strom 
zasahuje viac ako do polovice šírky chodníka a bráni v prechode peších. V 
súvislosti s realizáciou zimnej údržby tu došlo kvôli veľkému vzrastu stromu k 
zničeniu zelene v dotyku s chodníkom. Takto poškodenú zeleň (stopy po 
kolesách) žiadam upraviť do pôvodného stavu." (priložené foto) 

 1418 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "V súvislosti s odpoveďou na 
požiadavku č. 1225 z VMČ 4.4.2022 žiadam o prehodnotenie stanoviska a 
zasielam situáciu s návrhmi možností osadenia nádoby na psie exkrementy v 
lokalite Halalovka 38-44 za BD na frekventovanej trase psíčkarov. Vzdialenosť 
umiestnenia od okien bytov by bola podľa google maps minimálne 20m. 
Obdobne je takáto nádoba umiestnená medzi Halalovkou 22 a 24 so 
vzdialenosťou od BD menej ako 20m, aj naprik tomu, že o 10m je stojisko 
polopodzemných nádob kontajnerov. Prosím o zváženie." (priložená situácia) 

 1419 poslankyňa p. Machová: "Poprosím o orezy a ošetrenie drevín, opravu 
múrikov, nátery a údržbu herných prvkov v areáli Kultúrneho strediska Juh - v 
súčinnosti so správcom KC Aktivity - Svetluš Rajnincovou - 0908 210 940" 

 1420 poslankyňa p. Machová: žiada o úpravu krovín pri zábradlí na 
schodoch od domu smútku na Juhu, smerom do parku. Zeleň zasahuje do 
zábradlia 

 1421 poslankyňa p. Machová: "p. Mončeková žiada o opravu schodu - 
schodiska pri zastávke Gen. Svobodu otoč. (Od ul. Bazovského popri 
pohostinstvu)" 

 1422 občan p. Babič: "Žiadam odstrániť anonymitu odpovedí na požiadavky 
občanov. Žiadam, aby pri každej odpovedi bolo uvedené meno autora, alebo 
pôvodcu odpovede. Každá požiadavka má svojho čitateľného a adresného 
autora, preto aj odpoveď by mala mať adresného autora. V doterajšej 
anonymite nebolo možné odpovede na požiadavky ďalej spracovať a doviesť 
k uspokojivému záveru." 

 1423 občan p. Mendel: v súvislosti s požiadavkou 1315 žiada zverejniť do 
akého dátumu je povinný realizátor rozkopávky vrátiť pozemok do pôvodného 
stavu. 

 1424 občan p. Mendel: v súvislosti s požiadavkou 1316 žiada o informáciu 
termínu realizácie nakoľko sa tak ešte neudialo a zároveň upresňuje lokalitu 
(parcela C-KN 2264/178) 

 1425 občan p. Mendel: v súvislosti s požiadavkou 1318  žiada o informáciu 
termínu realizácie nakoľko sa tak ešte neudialo. 

 1426 občan p. Mendel: v súvislosti s požiadavkou 13919  žiada o informáciu 
termínu realizácie nakoľko sa tak ešte neudialo. 

 1427 občan p. Mendel: v súvislosti s požiadavkou 1323  žiada o informáciu 
termínu realizácie nakoľko sa tak ešte neudialo. 

 1428 občan p. Mendel: v súvislosti s požiadavkou 1324  žiada o informáciu 
termínu realizácie nakoľko sa tak ešte neudialo. 

 1429 občan p. Mendel: v súvislosti s požiadavkou 1243  opakovane žiada o 
hĺbkové vyčistenie kanalizačných vpustov a zároveň žiada o informáciu 
termínu realizácie nakoľko sa tak ešte neudialo. 

 1430 občan p. Mendel: v súvislosti s požiadavkou 1193  opakovane žiada o 
realizáciu vodorovného dopravného značenia parkovacích miest vyznačených 
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pri pohostinstve REMYS a zároveň žiada o informáciu termínu realizácie 
nakoľko sa tak ešte neudialo. 

 1431 občan p. Mendel: "Žiadam o orezy kríkov ktoré ktoré sú pri ceste a 
opornom múre vedúcom ku vchodom Šmidkého 1 a 3. A to nielen v okolí 
dopravnej značky ktorá upozorňuje na platené parkovanie tak ako to orezali 
naposledy ale po celej dĺžke príjazdovej cesty." 

 1432 občan p. Babič: "Nedá sa zariadiť odvoz tetrapakov z ulice Južná? 
Alebo prečo tento druh odpadu už 10 dní "krášli" túto kriżovatku?" (priložené 
foto) 

 1433 anonymná občianka: upozorňuje na nevhodný sklon chodníka 
(mamičkám ťahá sklon kočíky do cesty) na ulici Halalovka a zároveň sa pýta 
na možnosť jeho úpravy/opravy, prípadnes sa pýta na možnosť 
zjednosmernenia cesty (chodník s červenou dlažbou s vjazdami do garáží od 
ulice Halalovka) 

 1434 anonymná občianka: upozorňuje na poruchy (diery) na komunikácii 
Východná ulica a zároveň sa pýta či sa neuvažuje o položení nového povrchu 

 1435 občan p. Mendel: upozorňuje na kosenie popri plote MHSL smerom k 
Leoni. "Ako pri každom kosení aj teraz sa znovu stalo že s kosením skončili 
pri autobusovej zástavke a ďalej zase nepokračovali. Pri každom jednom 
kosení to robia rovnako vždy na tom potom upozorňujem a následne to 
dokosia aj ďalej a do vyjadrenia dostanem ospravedlnenie a že viac sa to do 
budúcna už nebude opakovať a aj napriek tomu sa to opakuje stále to isté do 
kola pri každom kosení. Preto ma zaujíma a žiadam zverejniť meno konkrétnej 
osoby ktorá je za toto zodpovedná a ako bude táto osoba za tieto problémy 
riešená keďže sa tento problém stále opakuje. Tiež ma zaujíma aké konkrétne 
nápravné opatrenia chce mesto v tejto veci spraviť aby sa daný problém viac 
neopakoval do budúcna. A tiež samozrejme treba dokosiť aj zbytok 
mestského pozemku ako vždy keď som na to upozornil" (priložené foto) 

 
5. Rôzne, diskusia a záver 
 

Predseda VMČ Juh Dominik Gabriel otvoril bod programu a vyzval prítomných 
o diskusiu a príspevky k bodu programu. 

V časti rôzne sa prihlásil o slovo Zástupca DHZ p. Lukáš Michalec, ktorý vyjadril 
nespokojnosť s hlasovaním poslancov o podpore DHZ na poslednom hlasovaní 
mestského zastupiteľstva, prezentoval prácu dobrovoľných hasičov a pripomenul 
nenahraditeľný spoločenský prínos ich činnosti. Apeloval na poslancov, aby pri 
najbližších príležitostiach uznali a ocenili prácu DHZ a podporili ich činnosť."  

 
Na záver predseda VMČ JUH Dominik Gabriel uzavrel bod programu a 

poďakoval prítomným za účasť.  
 
Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 11. júla 2022 o 17,30 hod. v zmysle 

pozvánky. 
 
Zapísal: Ing. Peter Ondruš                                    
V Trenčíne, 13.06.2022               
  

       Dominik Gabriel                         
                                                                               predseda VMČ JUH 


