
Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa 
08.04.2013 v kultúrnom stredisku na Juhu 

 
 
 
 
Prítomní poslanci:  
Ing. Peter Gašparovič,  MUDr. Stanislav Pastva, JUDr. Milan Kováčik, Patrik Žák,  
 
Neprítomní poslanci:  
Eduard Hartmann – ospravedlnený, Ján Babič, Branislav Zubričaňák 
 
Prítomní: 
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh 
 
Hostia: 
JUDr. Rastislav Kudla – viceprimátor, Ing. Ján Kováčik – MsP Juh 
 
Na úvod Ing. Gašparovič, predseda VMČ Juh, privítal všetkých prítomných a hostí,  
oboznámil ich s programom zasadnutia a otvoril zasadnutie výboru.  
 
Program VMČ Juh: 
 
1.  Otvorenie 
2.  Prerokovanie materiálov predkladaných ÚSŽPDaI a ÚMM  
3.  Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého zasadnutia 
4.  Nové požiadavky  poslancov 
5.  Diskusia a záver 

   
   
K bodu 2. – prerokovanie materiálov predkladaných ÚSŽPDaI a ÚMM:   

 
 

Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií  žiada o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej 
terasy v meste Trenčín, v zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 1/2013 o 
podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta Trenčín pre žiadateľa: 
Počta Zdeněk - Vinéria, Halalovka 2347/51, 91108 Trenčín, prevádzka Vinéria, Gen. Svobodu 1, 
Trenčín.  
VMČ Juh jednohlasne tento zámer odporučil. 
  
Útvar majetku mesta  podal VMČ Juh informáciu:  Dňa 4.2.2013 bola na rokovaní VMČ JUH 
predložená žiadosť spoločnosti ZINO  s.r.o. o zámenu pozemkov, za účelom vybudovania 
viacúčelovej športovej haly a vysporiadania pozemku pod komunikáciou. Zástupcovia spoločnosti 
ZINO s.r.o. prezentovali investičný zámer, t.j. výstavbu športového komplexu, pričom bolo 
deklarované, že objekt bude napojený na jestvujúcu  cestnú komunikáciu, ktorá sa v rámci tejto 
výstavby zrekonštruuje na dvojsmernú. V rámci výstavby sa má vytvoriť 32 nových parkovacích 
miest pre potreby haly ako aj okolia, z toho 22 miest má byť na zrekonštruovanej komunikácii. 
Výbor mestskej časti odporučil zámenu pozemkov v zmysle žiadosti.  
Následne  na pracovnom rokovaní zástupca spoločnosti ZINO s.r.o. oznámil, že výstavba bude 
pozostávať z dvoch etáp. Prvá etapa bude pozostávať z výstavby športovej haly a druhá z výstavby 
parkovísk a  detského ihriska. Na základe týchto skutočností sa mení aj výmera zamieňaného 
pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín C-KN parc.č. 2315/626  (pôvodná parc.č. 2315/4) a to 
z výmery 2442 m2 na výmeru 1908 m2. Finančné vyrovnanie v prospech Mesta Trenčín je vo výške 
3.191,58 €. 
 
 



VMČ Juh jednohlasne odporúča, aby bola výstavba ihriska zrealizovaná podľa pôvodného zámeru, 
ktorý bol odprezentovaný 04.02.1013 zástupcom firmy ZINO  s. r.o., a ten bol navrhovaný v jednej 
etape výstavby. 
   
 
K bodu 3. –  odpovede na požiadavky poslancov a občanov z minulého 
zasadnutia VMČ: 
 
Ing. Gašparovič – prečítal písomnú požiadavku Služieb pre bývanie ohľadom vybudovania nového 
detského ihriska v lokalite okolo novovybudovaných obytných domov na Liptovskej ul. 1A a 1B . 
Žiadosť bola postúpená ÚSŽPDaI, ktorý sa k nej písomne vyjadrí. 
vyzýval  majiteľov, ktorí sú zodpovední za pozemky v  okolí 3 vybudovaných domov na Východnej 
ul. (oproti ZŠ Východná ) za udržiavanie starostlivosti o zeleň a čistotu Stanovisko ÚŽPDaI: Vlastník 
pozemku za bytovkami na Východnej ulici vedľa ZŠ bude opätovne upozornený na jeho úpravu 
(pravidelné kosenie a orezanie konárov stromov presahujúcich na susedné pozemky) 
a dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení. 
 
p. Kollárová  - požaduje orez stromov na Západnej ul. za SLSP ( podá žiadosť písomne ). 
Stanovisko UIS: Na základe podanej žiadosti bude vykonaná obhliadka, posúdi sa stav drevín 
a navrhne riešenie. 
                   - požaduje opravu chodníka okolo SLSP na Juhu. Stanovisko UIS: požiadavka je 
zaradená do zoznamu prác – opráv na tento rok 
 
p. Pfifl -  žiada opravu zničeného chodníka na ul. M. Bela 12, 14. Stanovisko UIS: požiadavka je 
zaradená do zoznamu prác – opráv na tento rok 
 
          -  pýta sa ohľadom vodorovného dopravného značenia na ul. M. Bela na termín úplneho 
dokončenia na celej tejto ulici. Stanovisko UIS:  obnova VDZ na JUHu bude realizovaná v letných 
mesiacoch tohto roka 
          -  chce vedieť kedy bude vybudovaný chodník alebo zóna pre chodcov na Východnej ul. 
hneď za križovatkou z ul. gen. Svobodu. Stanovisko ÚSŽPDaI: Na rok 2013 nie je plánovaná 
investičná akcia vybudovanie chodníka. Mesto sa snaží uprednostňovať v rámci svojich finančných 
možnosti tie komunikácie, ktoré sú v kritickom stave.  
 
p. Solín -  chce vedieť aká bola situácia v okolí kotolne na biomasu v noci z 25. na 26. februára 
2013, nakoľko nebolo možné ani otvoriť okná na bytoch, lebo všade sa šíril kyslý dym a zápach. 
Stanovisko ÚSŽPDaI: O uvedenej situácii ÚSŽPDI nebol informovaný, pôvodca znečistenia ovzdušia 
v danom čase a lokalite nám nie je známy. Na základe oznámenia p. Solína z 28.02.2013 
adresovanému OÚŽP Trenčín, vykonal tento ako príslušný orgán ochrany ovzdušia v kotolni na 
Liptovskej ul. spaľujúcej biomasu šetrenie s negatívnym výsledkom, zdrojom dymu a zápachu 
pravdepodobne nebola  táto kotolňa.  
 
p. Hartmann – žiada čistenie mesta od zimného posypu. Stanovisko UIS: v týchto dňoch - už druhý 
týždeň  postupne zabezpečujeme čistenie mesta od zimného posypu (námestia, chodníky a cesty, 
ktoré sú vo vlastníctve a v správe Mesta Trenčín) 
 

p. Babič – žiada osadenie dopravnej značky povolená rýchlosť 20 km na Južnej ul. Stanovisko 
ÚSŽPDaI: Miestna komunikácia ul. Južná je slepá ulica dĺžky cca 220m.Osadenie dopravného 
značenia so zníženou rýchlosťou na danej ulici považujeme za neúčelné. 
 
            - žiada o informáciu, či bola na križovatke ul. Liptovskej a Južnej  zmena dopravného 
značenia, nakoľko tam zostali hliníkové tyče ako zvyšky po dopravných značkách. Stanovisko 
ÚSŽPDaI: Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií  preverí  priamo na mieste, či 
nebolo odstránené nejaké dopravné značenie na  križovatke ulíc gen. Svobodu a Južná. V prípade, 
zistenia chýbajúceho dopravného značenia, bude dopravné značenie doplnené alebo nadbytočný 
dopravný  stĺpik odstránený.   
 



             - žiada zákaz parkovania na konci Južnej ul. tak, aby bola umožnená mobilita obslužných 
vozidiel a vývozu komunálneho odpadu. Stanovisko ÚSŽPDaI: Miestna komunikácia ul. Južná je 
slepá ulica. Má šírku 5,98m, pozdĺž komunikácie sa nachádza na jednej strane chodník šírky 1,20m. 
Podľa Zákona o cestnej premávke vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom 
rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty. Pri státí musí zostať voľný aspoň 
jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy (tzn. pri obojsmernej komunikácii 
musí zostať celková šírka komunikácie min. 6 m). Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden 
jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy. Pri státí vodič vozidla nesmie obmedziť 
pohyb chodcov ani cyklistov.  
Podľa zákona o cestnej premávke vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu  ak ide 
o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m. Ulica 
Južná nemá dostatočnú šírku, na zastavenie a státie vozidla. V prípade, že vodiči uvedené 
nedodržiavajú je potrebné kontaktovať mestskú políciu.  
 
 
JUDr. Kováčik – požaduje informáciu ohľadom vysypaného piesku na tráve na otoči Liptovskej ul. 
pri predajni Zdroj VOPO, ktorý zaberá verejnú zeleň. Stanovisko ÚSŽPDaI:  
Mesto nevydávalo rozhodnutie na záber verejnej zelene v tejto lokalite. MsÚ – ÚSŽPDI preverí 
vyššie uvedenú skutočnosť.  
 
 
K bodu 4. – Nové požiadavky poslancov a občanov: 
 
 
MUDr. Pastva – tlmočil písomnú požiadavku obyvateľov bytového domu Panoráma zo Saratovskej 1 
na zmenu parkovacích miest z pozdĺžnych na šikmé z dôvodu zvýšenia kapacity parkovacích miest. 
Písomná žiadosť bola postúpená ÚSŽPDaI. 
 
Ing. Gašparovič – tlmočil požiadavky RSDr. Grupáča ohľadom opravy nevyhovujúceho stavu 
schodov pri MŠ za garážami na konci Šafarikovej ul. UIS 

- žiada zmenu osadenia dopravnej značky „Pozor deti!„ pri vchode do ZŠ 
Novomeského od vchodu nad Južankou, nakoľko nie je dobre viditeľná. ÚSŽPDaI 
 

JUDr. Kováčik – navrhuje, aby bola uskutočnená spoločná obhliadka poškodených schodov 
a chodníkov do konca mesiaca apríla s prizvaním zodpovedných pracovníkov, príp. zástupcov firmy, 
ktorá bude opravy realizovať a spoločne sa určia priority opráv. ÚSŽPDaI + UIS 
 
p. Krušpán – požaduje posúdiť a presne stanoviť dopravné značenie v hornej časti Partizánskej ul. 
– panelová cesta na Juh. Určiť túto časť ulice ako pešiu zónu, alebo riešiť kolízne situácie osadením 
dopravnej značky „ Zákaz vjazdu“  mimo áut dopravnej obsluhy. ÚSŽPDaI 
 
p. Pfifl – požaduje čistenie krajov komunikácií po zimnom posype UIS 
         -  žiada vyčistenie dažďovej vpuste na križovatke z Východnej ul. na ul. Svobodu smerom do 
mesta UIS 
 
Na záver predseda Ing. Gašparovič poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh 
V Trenčíne 08.04.2013 
                
 
                                                                                            
 
                                                                                        Ing. Peter Gašparovič 
                                                                                            Predseda VMČ Juh 
                                                                                                                



 
 
                                                                                       
                             
 


