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Zápisnica z riadneho zasadnutia Výboru mestskej časti 
JUH konaného dňa 05.09.2022 v zasadacej miestnosti 

(spojovacej chodby) ZŠ Novomeského 

 

Prítomní poslanci:  Hostia:

Dominik Gabriel  

RNDr. Svorad Harcek, PhD.  

Mgr. Ján Forgáč  
MBA Peter Hošták, PhD.  

 

Neprítomní poslanci:  Prítomný garant VMČ Juh: 

Lukáš Ronec Ing. Peter Ondruš 

Patrik Žák, B.S.B.A.  

Bc. Mária Machová  

 
Program VMČ Juh 

 
1. Otvorenie 
2. Aktuálna informácia o stave investičných akcií v roku 2022 – predkladateľ 

materiálu, vedúci Útvaru investícií  - Ján Korienek 
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, privítal všetkých prítomných, ospravedlnil z neúčasti 
viceprimátora Žáka, poslanca Ronca a poslankyňu Machovú,  otvoril zasadnutie 
výboru, informoval o programe, skonštatoval, že výbor je uznášania schopný a dal 
hlasovať o programe. 
 
Hlasovanie o programe: 
ZA 4 predseda VMČ Gabriel, poslanec Harcek, viceprimátor 

Forgáč, poslanec Hošták
PROTI 0  
ZDRŽAL SA 0  
Výsledok hlasovania: Program bol schválený
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2. Aktuálna informácia o stave investičných akcií v roku 2022 – 
predkladateľ materiálu, vedúci Útvaru investícií  - Ján Korienek 
Materiál predložil vedúci Útvaru investícií Ján Korienek, ktorý prítomným podal 

informáciu o nasledovných investičných akciách v Mestskej časti JUH: 
 

Urnové miesta Juh hotové 

Nový cintorín vyobstaraný projektant 

Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Juh hotové 
Cyklotrasa Juh-centrum - III.Etapa (cintorín - kruhový objazd pod 
Juhom) 

v procese 

Hlavný chodník nad Južankou k ZŠ Novomeského hotové 
Chodník pod Kebabizňou - prepojenie jednosmerka M.Bela - 
Kyjevská 

hotové 

Chodník pri SLSP od schodov medzi stromami vyobstaraný realizátor 

Chodník a MK Lavičkova v procese 

Chodník situácia Šmidkého - smer Južanka hotové 

Chodník vnútroblok Halalovka - Východná v pláne VO 

Chodník Východná 3.etapa pod kostolom hotové 

MK M.Bela - 2 jazdné pruhy hotové 

MK prepojenie Východná - M.Bela hotové 

MK Západná od OC Južanka k MK Saratovská hotové 

Nový priechod pre chodcov M.Bela treba doriešiť VO 

Obnova podchodu v parku pod Juhom (mestský zásah) projektuje sa 

Parkovacie miesta Halalovka hotové 

Parkovisko Šmidkeho 1 hotové 

Predsadenie priechodov pre chodcov na Ul.Gen.Svobodu hotové 

Rekonštrukcia chodníkov a schodov na sídlisku Juh v procese 

Schody, chodníky a obrubníky Juh hotové 

Statická doprava Horný Juh obstaráva sa realizátor 

Ul.M.Bela 37- 41 nový chodník a komunikácia hotové 
Rekonštrukcia povrchov chodníkov a schody v materských 
školách na Juhu 

hotové MŠ Šmidkeho a Šafárikova 

MŠ Halašu - Rekonštrukcia budovy škôlky pred odovzdaním 

ZŠ Novomeského - Sociálne zariadenia, pavilón A+D rieši ZŠ 

ZŠ Východná - Okná rieši ZŠ 

ZŠ Východná - Rekonštrukcia schodov v areáli školy v procese 

CVČ Trenčín - Rekonštrukcia okien hotové 

Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská hotové DSP 

Revitalizácia vnútrobloku Západná hotové DSP 

Detské ihriská Šmidkého, Západná - renovácia povrchov v procese 

Rekonštrukcia oplotenia a osieťovanie ihriska SLSP obstaráva sa 
Rekonštrukcia gumenného povrchu ihriska Žihadielko v parku pod 
Juhom 

rieši MHSL 

Výmena okien v Kultúrnom centre Juh v procese, hotové september 
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Nové stojisko polopodzemných kontajnerov Západná 16 v pláne VO, po vydaní stav. povolenia

Obnova podchodu v parku pod Juhom (mestský zásah) projektuje sa 

PD Lávka pre peších cez lavičkový potok hotové 

Riešenie dopravy križovatka pod Juhom v procese 

ZŠ Novomeského - vzduchotechnika  projektuje sa 

Chodník na cintoríne  v procese 

MK a chodník Šafárikova ul. hotové 

ZŠ Východná – sociálne zariadenia hotové 

 
Predseda VMČ JUH Dominik Gabriel poďakoval za informáciu a prešiel na ďalší 

bod programu. 
 

3. Odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia - júl 2022 
 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) 

Odpoveď MHSL: Strom bol orezaný na jeseň minulého roku certifikovaným 
arboristom a bol naň vyhotovený odborný arboristický posudok. Momentálne 
neuvažujeme o ďalšom zásahu ani o úplnom odstránení dreviny. Padanie 
menších konárov zo stromov je prirodzený fyziologický jav, tiež nie je možné 
zabezpečiť drevinu tak aby nepredstavovala žiadne prevádzkové riziko pri 
zhoršených poveternostných podmienkach. Každá vzrastlá drevina predstavuje 
zanedbateľné prevádzkové riziko. Orez sa môže vykonať iba ak je v súlade s 
arboristickým štandardom 1. rez stromov a nebude poškodením dreviny v zmysle 
zákona o ochrane prírody a krajiny. V prípade hlbšieho rezu tejto dreviny by sa 
jednalo o poškodenie dreviny podľa § 22 vykonávacej vyhlášky č.170/2021 Z. z. k 
zákonu č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
Je potrebné si uvedomiť, že každý rez je pre strom stresujúcim faktorom a 
neuvážený a neodborný rez spôsobí, že strom je oslabený. Vytvoria sa rany, 
ktoré sú vstupnou bránou pre patogény a následkom takéhoto neodborného rezu 
môže byť zhoršenie zdravotného stavu dreviny a zvýšenie prevádzkového rizika. 
Strom samozrejme sledujeme a pri zhoršení jeho zdravotného stavu podnikneme 
ďalšie opatrenia. 
 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) 

Odpoveď MHSL: Opravu povrchu chodníka zaradí správca miestnych 
komunikácií do poradovníka opráv. 
 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) 

Odpoveď MHSL: Schodiská nad predajňou Koruna na Saratovskej ulici dáme 
opraviť v rámci reklamácie. 
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 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) 

Odpoveď MHSL: Schodisko na ul. Gen. Svobodu opravíme doplnením 
vylomených častí schodiska. Pri oprave schodiska v roku 2020 išlo o vyrovnanie 
prepadnutého povrchu schodiska. Oprava bola prevedená podľa našich 
požiadaviek s použitím pôvodného materiálu, ktorý v tom čase nevykazoval 
známky deštrukcie. 
Celkovú rekonštrukciu schodiska zaradíme do zásobníka opráv na rok 2023. 
 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) 

Odpoveď MHSL, ÚÚP: Umiestnenie lavičky je z pohľadu dopravy nevhodné - ide 
o výstupnú zastávku, kde cestujúci vystupujú už na konečnom cieli, posledná 
zastávka je Gen. Svobodu a to je od tejto vzdialená cca 300 m. Zároveň ide vo 
vzťahu k bytovému domu o zadné vchody, objekt vybavenosti je zároveň 
súkromný, Umiestnenie lavičky tak neodporúčame.   
 1458 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o orez kríkov v okolí BD 

Halalovka 20, 22 a 24." (priložené foto) 
Odpoveď MHSL: Orez krov je zaradený  v zásobníku orezov. 
 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) 

Odpoveď MHSL: Odstránenie torza lavičky  zaradíme do zásobníka prác. 
 1460 poslankyňa p. Machová: "Prosím osadiť smetné nádoby pre psíčkarov 

v lokalite lesíka na Východnej" 
Odpoveď ÚSaŽP: V lesíku na Východnej nie sú umiestnené nádoby na psie 
exkrementy nakoľko ide o poloprírodné prostredie. Na Východnej ulici sú pozdĺž 
cesty k dispozícii 4 nádoby na psie exkrementy a niekoľko uličných nádob. Psie 
exkrementy je možné vhodiť aj do nádob na zmesový komunálny odpad. 
 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) 

Odpoveď MHSL: Opravu poklopov a vpuste  máme zaradenú v zozname pre 
stavebnú údržbu miestnych komunikácií pre tento rok 2022. 
 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 

Odpoveď MHSL: Realizátor rozkopávky bol vyzvaný na úpravu plochy do 
požadovaného stavu v termíne do 31.8.2022 
 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. 

Odpoveď MHSL: Zákazom kŕmenia túlavých zvierat na území mesta Trenčín sa 
zaoberá VZN, ak dochádza k porušovaniu nariadenia, je nutné oznámiť takéto 
konanie na MsP Trenčín. Nie je možné osádzať zákazové tabuľky čohokoľvek po 
celom meste. 
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 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 

Odpoveď ÚM: Značenie bolo odstránené v priebehu letných prázdnin 
 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 

Odpoveď MHSL: Tento žľab bol vyčistený dňa 28.6. 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) 

Odpoveď ÚM: Žiadna vyhláška ani zákon neurčuje, že zvislým dopravným 
značením musí byť vyznačené každé parkovacie miesto osobitne. Značenie je 
zrealizované v súlade so schváleným projektom a zodpovedá platným predpisom, 
teda zákonu 8/2009 a vyhláške 30/2020. 
 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. 

Odpoveď MHSL: Zeleň bude orezaná do konca augusta. 
 1468 poslanec p. Hošták: žiada o informáciu odborné útvary ohľadom údržby 

zelene v lokalite revitalizovaného vnútrobloku na ulici Východná a či jestvujúci 
stav zelene je prevádzkové optimum alebo sa dá s tým niečo robiť 

Odpoveď MHSL: Dodávateľ prác revitalizácie vnútrobloku Východná vykonáva 
práce súvisiace s údržbou zelene s termínom ukončenia do 31.8.2022. 
 

4. Nové požiadavky poslancov a občanov 
 1529 občan p. Babič: upozorňuje na novo vysadené stromy na ulici 

Halalovka v zádomí budov 12-32. Žiada o ich zálievku, nakoľko od ich 
výsadby pozoruje, že sú vyschnuté. (priložené foto) 

 1530 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Prosím o vyjadrenie k možnosti 
osadenia odpadkových košov v blízkosti nového parku medzi Východnou 
ulicou a Lavičkovým potokom, alebo priamo v priestoroch parku." 

 1531 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Opakovane žiadam o zrealizovanie 
účinného odvodnenia parkovacieho státia vo vnútrobloku ulice Halalovka 
(48°52'25.4"N 18°02'52.2"E)." (priložené foto) 

 1532 občan p. Bierovský (+421 901 918614, Lavičková 2925/12): žiada v 
zastúpení obyvateľov o realizáciu položenia asfaltového povrchu na 
predpripravený betónový podklad chodníka - pešie prepojenie vedúce od 
vchodu Lavičková 12 (bývalé fitness) po dom Sociálnych služieb na 
Lavičkovej ulici. Chodník bol zabetónovaný asi v roku 1996 a začína sa už 
droliť. O tomto probléme údajne vie aj pán Hartmann. (priložené foto) 

 1533 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o realizáciu opatrení na 
zabezpečenie stekajúceho blata zo svahu na priľahlý chodník v blízkosti 
prevádzky Alcatraz (48°52'13.0"N 18°02'37.1"E)." 

 1534 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o realizáciu opatrení na 
zabezpečenie stekajúceho blata zo svahu na priľahlý novozrekonštruovaný 
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chodník spájajúci ulice M. Bela a Kyjevskú (48°52'25.2"N 18°02'45.5"E)." 
(priložené foto) 

 1535 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Prosím o výmenu piesku na detskom 
ihrisku vo vnútrobloku na Západnej ulici." (priložené foto) 

 1536 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Prosím o zabezpečenie a poskytnutie 
farby na svojpomocné natretie prvkov na detskom ihrisku vo vnútrobloku na 
Západnej ulici (p. Nitschneider, +421 917 059179, +421 32/652 39 90)" 

 1537 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o orez konárov nad 
parkovacími miestami vo vnútrobloku na Západnej ulici. 48°52'24.2"N 
18°02'32.2"E" (priložené foto) 

 1538 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o orez kríkov pred BD 
Halalovka 20-24." 

 1539 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o zveľadenie, respektíve 
výmenu zábradlia na schodiskách medzi ul. Gen. Svobodu a ul. Západnou, v 
blízkosti autobusovej zastávky." (priložené foto) 

 1540 občan p. Mendel: v súvislosti s opakovanou požiadavkou 1431 a 1467 
a následnej odpovede, že krovie bude orezané do konca augusta, opakovane 
žiada o bezodkladný termín orezu (nie plánovaný v poradovníku). (priložené 
foto zo dňa 05.09.2022) 

 1541 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o výmenu zvetraných a 
vplyvom poveternostných podmienok znehodnotených a chýbajúcich (t.j. 
všetkých) drevených častí na lavičke v blízkosti kostola Sv. Rodiny na Juhu" 
(priložené foto) 

 1542 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o odburinenie betónovej 
plochy detského ihriska na Lavičkovej ulici." (priložené foto) 

 1543 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o odstránenie náletovej 
dreviny vrastenej do oplotenia betónovej plochy detského ihriska na 
Lavičkovej ulici." (priložené foto) 

 1544 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o orez kríkov svojím vzrastom 
presahujúcich schodisko zo zadnej strany za BD Halalovka 16 (48.873925, 
18.049255)." (priložené foto) 

 1545 predseda VMČ Juh, p. Gabriel: "Žiadam o orez výrastkov - konárov 
vyrastajúcich z pňov stromov, ktoré mesto odstraňovalo v minulom roku v 
lokalite za BD Halalovka 16-22. Prosím o zváženie úplneho odstránenia 
pozostatkov týchto stromov, kvôli zamedzeniu ich ďalšieho bujnenia." 
(priložené foto) 

 1546 občianka p. Vallová: sa v súvislosti s opakovaným napádaním na jej 
starostlivosť o túlavé mačky od občana p. Mendela, o ktoré sa stará ako 
členka Kastračného programu pýta, či môže občan samovoľne vo verejnom 
priestore osádzať tabule "Zákaz kŕmenia mačiek", narušovať ich kŕmenie a 
vylievať vodu z misiek v extrémnych horúčavách. P. Vallová sa o túlavé mačky 
stará v zmysle odporúčania a listu od Slovenského zväzu ochrany prírody, t.j. 
krmivo im nenecháva celý deň ale ho odoberie po venčení psa aby neboli 
prikrmované hlodavce. Vodu v extrémnych horúčavách ponecháva po celý 
deň. Napriek tomu p. Mendel sledujúc jej aktivity narúša kŕmenie mačiek vo 
verejnom priestore. Žiada o odpoveď, prípadne usmernenie alebo nápravu 
konania. 

 1547 občan p. Mendel:  v súvislosti s kŕmením mačiek vo verejnom priestore 
podľa p. Mendela vznikajú skládky odpadov z plastových misiek. P. Mendel 
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žiada v zmysle VZN MsP aby zakročila voči občiankam p. Vallovej a p. 
Fazekašovej ako dvoch znečisťovateliek a žiada aby MsP vyzvala občianky na 
ukončenie kŕmenia túlavých mačiek v okolí detských ihrísk. 

 1548 občan p. Mendel:  v súvislosti so znečisťovaním okolia a ponechávaním 
plastových misiek na kŕmenie túlavých mačiek žiada aby bol verejný priestor 
vyčistený od tohto odpadu správcom (MHSL), nakoľko on síce priebežne čistí 
priestor od misiek osobne ale žiada aby bol priestor vyčistený aj zástupcom 
mesta, t.j. správcom (MHSL). Taktiež žiada o deratizáciu priestoru, nakoľko sa 
v danom okolí vyskytujú hlodavce. 

 1549 občan p. Mendel: v súvislosti s neúnosnou situáciou túlavých mačiek v 
lokalite Šmidkeho, žiada o zmenu a návrh riešenia, nakoľko kastračný 
program ako nástroj na reguláciu nefunguje, pretože sa každý rok objavujú 
nové mladé mačky. V prípade odchytu a pokiaľ mu to bude umožnené, je p. 
Mendel ochotný na vlastné náklady odviezť mačku aj 100 km mimo územia 
Trenčín. 

 1550 občan p. Mendel: v súvislosti s odpoveďou na požiadavku 1465, ktorá 
súvisela s požiadavkymi 1243 a 1429 upozorňuje, že on žiadal vyčistiť 
kanalizačný vpust a nie žľab. Opakovane sa pýta, kedy bude vpust vyčistený. 

 1551 poslanec p. Harcek: žiada prehodnotiť otváracie hodiny prevádzky 
Duplex, na Kyjevskej ulici, nakoľko boli sťažnosti od občanov na hluk aj po 
zatváracej dobe. (polnoc) 

 
5. 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 03. októbra 2022 o 17,30 hod. 

v zmysle pozvánky. 
 
Zapísal: Ing. Peter Ondruš                                    
V Trenčíne, 13.09.2022               
  

       Dominik Gabriel                         
                                                                               predseda VMČ JUH 


