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Zápisnica z online zasadnutia Výboru mestskej časti JUH 
konaného dňa 11.07.2022 v online priestore 

softvérovej platformy Microsoft Teams na hyperlinku 

https://surl.ms/A9H 

Prítomní poslanci:  Hostia: 
Dominik Gabriel  

RNDr. Svorad Harcek, PhD.  

Patrik Žák, B.S.B.A.  

Bc. Mária Machová  

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

 

Neprítomní poslanci:  Prítomný garant VMČ Juh: 

 Ing. Peter Ondruš 

  

 
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, zdôvodnil zmenu spôsobu konania zasadnutia z prezenčnej 
formy na dištančnú, otvoril zasadnutie výboru, informoval o programe, skonštatoval, 
že výbor je uznášania schopný a dal hlasovať o programe. 
 

Hlasovanie o programe: 

ZA 7 predseda VMČ Gabriel, viceprimátor Žák, poslankyňa 
Machová, poslanec Harcek, viceprimátor Forgáč, poslanec 
Ronec, poslanec Hošták 

PROTI 0  
ZDRŽAL SA 0  

Výsledok hlasovania: Program bol schválený 
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2. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia - jún 2022 
• 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) 

Odpoveď MHSL: Stromy sú zaradené do orezov a naplánované na výrub vo 
výrubovom období. Poškodená zeleň bude upravená do konca októbra 2022 

• 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) 

Odpoveď ÚSaŽP: Nádoba na psie exkrementy bude osadená medzi bytové 
domy s.č.2878 a 2399 (Halalovka 44). Na Vami navrhované miesto nad bytové 
domy nádobu nemôžeme umiestniť najmä preto, že komunikácia pri garážach nie 
je mestská.  Ďalšia nádoba na psie exkrementy sa nachádza pri Halalovke 50. 
Ročný náklad na vývoz 1 nádoby na psie exkrementy predstavuje 50 €. Výkaly 
psov je možné vhadzovať aj do polopodzemných kontajnerov na zmesový 
komunálny odpad. 

• 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" 

Odpoveď MHSL: Orezy sú zaradené v poradovníku. 

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

Odpoveď MHSL: Orezy sú zaradené v poradovníku. 

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

Odpoveď MHSL: MHSL má opravu schodiska zaradenú v pláne opráv. 

• 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." 

Odpoveď Patková Katarína JUDr.: "Odpovede na požiadavky a podnety 

občanov a poslancov z VMČ nie sú anonymné. Zodpovední za prípravu,  

vypracovanie a odoslanie odpovedí sú vedúci zamestnanci útvarov mestského 

úradu a riaditelia organizácií zriadených mestom. Vedúci zamestnanec je za 

znenie odpovede na požiadavku plne zodpovedný aj v prípade, že vypracovaním, 

príp. zabezpečením riešenia podnetu poveril iného zamestnanca. Zároveň v 
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prípade doplňujúcich otázok k odpovedi je potrebné kontaktovať príslušného 

vedúceho zamestnanca." 

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

Odpoveď ÚSaŽP, MHSL: Uvedené nebolo povoľované rozkopávkovým 
rozhodnutím, ale sa jednalo o havarijný stav, s realizátorom opravy sme v 
kontakte a bol vyzvaný na okamžitú nápravu 

• 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) 

Odpoveď MHSL: Celkové vyčistenie parcely máme v pláne až vo výrubovom 
období / od októbra/ , nakoľko je nutné realizovať primárne orez a výrub 
niektorých krov . V tomto husto zarastenom sektore sa zdržujú osoby, ktoré 
vytvárajú skládky odpadu najrôznejšieho druhu a pokiaľ neodstránime príčinu 
nezmizne natrvalo ani dôsledok 

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

Odpoveď ÚIS: Termín nie je možné stanoviť vzhľadom k tomu, že je realizácia 
podmienená schválením financií v rozpočte mesta poslancami v mestskom 
zastupiteľstve. V schválenom rozpočte roka 2022 sa daná položka nenachádza. 

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

Odpoveď MHSL: Osadenie stĺpika budeme realizovať do konca tohto mesiaca 
jún. 

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

Odpoveď MHSL, ÚM: MHSL má úlohu rozobrať dlažbu a zatrávniť plochu 
zaradenú v pláne činností pre údržbu verejnej zelene pre rok 2022.   

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

Odpoveď ÚM: Požiadavka z mája 2022 bola zaslaná zmluvnému partnerovi na 
realizáciu v júnovej objednávke. Zmluvný partner zväčša objednávky vyrieši do 
jedného mesiaca. Presný dátum ale nepoznáme. 

• 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. 

Odpoveď MHSL: Čistenie vpustí v tejto lokalite je objednané u dodávateľa,  
ukončenie výkonu nebolo doposiaľ prebraté. 

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

Odpoveď ÚM: Práce boli objednané ešte v zime, kedy sa vodorovné značenie 
nerealizuje z poveternostných dôvodov. Je pravdepodobné, že vodorovné 
značenie dodávateľ zabudol doznačiť, preto sme mu túto nedokončenú záležitosť 
pripomenuli. 

• 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 
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dopravnej značky ktorá upozorňuje na platené parkovanie tak ako to orezali 
naposledy ale po celej dĺžke príjazdovej cesty." 

Odpoveď MHSL: Orezy sú zaradené v poradovníku. 

• 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) 

Odpoveď ÚSaŽP: Vývoz tetrapakov bol zrealizovaný s pár dňovým oneskorením 
z technických dôvodov (pokazené vozidlo), preto nastala situácia, že nádoby na 
tetrapak boli na viacerých miestach preplnené. Vývozy tetrapakov v meste boli už 
zrealizované v 23. týždni a boli vyzbierané tetrapaky aj mimo nádoby. 

• 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) 

Odpoveď MHSL, ÚM: Žiaľ sklon chodníka nie je možné zmeniť, nakoľko zároveň 
tvorí vjazd do garáží - výška cesty a garáží sú dané a chodník danú výšku musí 
plynulo prekonať. Zmena priečneho sklonu by bola možná iba v prípade, že by sa 
zároveň upravili vjazdy do garáží, čo je pomerne nákladná investícia. Vo 
všeobecnosti je na Halalovke potrebné vybudovať stovky metrov nových 
chodníkov, keďže architekt sídliska na ne asi zabudol. Práve z toho dôvodu je 
ulica označená ako obytná zóna a teda chodci môžu na chôdzu využívať okrem 
chodníkov aj celú šírku cesty. So zjednosmernením cesty sme sa zaoberali pri 
vyznačovaní parkovacích miest, napokon sme však od myšlienky upustili, 
nakoľko k ulici neexistuje blízka paralelná trasa. šírka cesty však v niektorých 
miestach dosahuje iba 4,5m, čo je nedostatočné pre obídenie dvoch nákladných 
vozidiel, ale postačujúce pre obídenie dvoch vozidiel osobných. Preto je zo 
spodnej strany do ulice zakázaný vjazd nákladných vozidiel, čím de facto vznikla 
jednosmerka pre vozidlá nad 3,5 tony. Význam zjednosmernenia pre ostatné 
druhy dopravy nevidíme. 

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

Odpoveď MHSL: MHSL má lokálne opravy výtlkov zaradené v pláne údržby pre 
tento rok. Rekonštrukciu vybraných úsekov komunikácie budeme navrhovať do 
zoznamu investičných akcií pre budúci rok 2023. 

• 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) 

Odpoveď MHSL: "MHSL realizuje kosenie verejnej zelene prostredníctvom 
dodávateľov. Kosenie prebieha 21 dní mimo nedieľ a cirkevných sviatkov a môže 
byť predĺžené o dni, kedy nie je výkon možný / dážď/. Druhé kosenie tento rok na  
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MČ stred bolo spustené 27.5. 2022 s ukončením a prebratím prác 23.6.2022. Váš 
podnet , ako aj tie predošlé boli vždy v čase výkonu kosenia kedy práce neboli 
ukončené. Nie je teda pravda, že si niekto neplní svoje povinnosti. " 

 

3. Nové požiadavky poslancov a občanov 
• 1453 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Z topoľa pred BD Halalovka 20 

odlomený mohutný konár, padol na zaparkované auto. Prosím o zváženie 
jeho úplneho odstránenia a nahradenia inou výsadbou, alebo prinajmenšom 
jeho dostatočným orezom, aby neohrozoval životy a majetok." (priložené foto) 

• 1454 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "V lokalite Západná ulica neďaleko 
potravín Terno (48°52'26.8"N 18°02'29.1"E) žiadam o vyasfaltovanie úzkeho 
pásu časti chodníka nadväzujúceho na novovybudovaný chodník. Jestvujúci 
stav pravdepodobne vznikol po rekonštrukcií inžinierskych sietí, ale nebol 
obnovený povrch." (priložené foto) 

• 1455 p. Smejkalová: žiada o opravu 2ks chodísk nad predajňou Koruna na 
Saratovského ulici v začiatočnom štádiu poškodenia. Predseda VMČ Juh p. 
Gabriel dopĺňa požiadavku a žiada preverenie, či predmetné nedávno 
realizované schodiská nie je možné opraviť v rámci reklamácie. (priložené 
foto) 

• 1456 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o opätovnú opravu schodiska 
v blízkosti autobusovej zastávky Gen. Svobodu otoč (48°52'29.7"N 
18°02'57.0"E). Schodisko bolo v minulosti opravované, dlaždice a okraje 
schodov sa však znovu rozpadávajú. Prosím o zváženie iného technického 
prevedenia, alebo úplnej rekonštrukcie." (priložené foto) 

• 1457 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Na požiadanie od občanov prosím o 
osadenie lavičky v blízkosti autobusovej zastávky Mateja Bela (v smere z 
mesta)." (priložené foto) 

• 1458 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o orez kríkov v okolí BD 
Halalovka 20, 22 a 24." (priložené foto) 

• 1459 občan p. Babič: upozorňuje na nebezpečné prvky v blízkosti nového 
podniku 911 08 na Juhu, na ktorých bola v minulosti umiestnená lavička Žiada 
ich odstrániť. (priložené foto) 

• 1460 poslankyňa p. Machová: "Prosím osadiť smetné nádoby pre psíčkarov 
v lokalite lesíka na Východnej" 

• 1461 občan p. Doval: žiada opraviť poklopy a odpadové vpuste na ul. 
Šafárikova. "Robila sa rekonštrukcia ale na cestu pod garážami neboli tieto 
poklopy a vpuste opravené. (priložené foto) 

• 1462 občan p. Mendel: v súvislosti s požiadavkou 1315 resp. odpovede na 
požiadavku 1423 žiada zverejniť do akého dátumu je povinný realizátor 
rozkopávky vrátiť pozemok do pôvodného stavu, nakoľko tak nebolo urobené 
ani do 11.7.2022 

• 1463 občan p. Mendel: žiada osadenie výstražných tabúľ s nápisom "Zákaz 
kŕmenia mačiek" v blízkosti detských ihrísk, nakoľko kŕmené mačky v blízkosti 
DI s ID 425 - 428 sú opakovane znečisťované ich výkalmi. 

• 1464 občan p. Mendel: v súvislosti s požiadavkou 1324  resp. odpovede na 
požiadavku 1428 žiada o informáciu termínu realizácie nakoľko tak nebolo 
urobené ani do 11.7.2022 
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• 1465 občan p. Mendel: v súvislosti s požiadavkou 1243  resp. odpovede na 
požiadavku 1429 žiada o informáciu termínu realizácie nakoľko tak nebolo 
urobené ani do 11.7.2022 

• 1466 občan p. Mendel: v súvislosti s požiadavkou 1193  resp. odpovede na 
požiadavku 1430 žiada o zjednotenie realizovaného dopravného značenia, 
nakoľko vyznačený počet parkovacích miest vodorovným dopravným 
značením (3 miesta) nesedí s osadeným zvislým dopravným značením (2 
miesta) 

• 1467 občan p. Mendel: v súvislosti s požiadavkou 1431  resp. jej odpovede 
žiada o bezodkladný termín orezu (nie plánovaný v poradovníku), nakoľko 
krovie okrem prerastania do cesty už zakrýva aj dopravné značenie a verejné 
osvetlenie. 

• 1468 poslanec p. Hošták: žiada o informáciu odborné útvary ohľadom údržby 
zelene v lokalite revalitalizovaného vnútrobloku na ulici Východná a či 
jestvujúci stav zelene je prevádzkové optimum alebo sa dá s tým niečo robiť 

 

4. Rôzne, diskusia a záver 
 

Predseda VMČ Juh Dominik Gabriel otvoril bod programu a vyzval prítomných 
o diskusiu a príspevky k bodu programu. Do diskusie sa nikto neprihlásil a ani nikto 
nevystúpil s príspevkami a tak predseda VMČ JUH Dominik Gabriel uzavrel bod 
programu. 

 
Na záver predseda VMČ JUH Dominik Gabriel poďakoval prítomným za účasť. 
Nasledujúce zasadnutie sa bude konať dňa 05. septembra 2022 o 17,30 hod. 

v zmysle pozvánky. 
 
Zapísal: Ing. Peter Ondruš                                    
V Trenčíne, 11.07.2022               
  

       Dominik Gabriel                         
                                                                               predseda VMČ JUH 


