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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH konaného dňa 2. mája 2005  
________________v Kultúrnom stredisku JUH Trenčín________________ 
 
 
Prítomní:      Neprítomní: 
Ing. Ján Bezák     RNDr. Jozef Mertan 
p. Miloš Kohout     Ing. Milan Česal 
p. Oľga Lıbbová     MUDr. Ľubomír Sámel  
p. Branislav Zubričaňák     

Hostia: 
       Ing. arch. Kubica, MsÚ 
       p. Hudecová, MsÚ 
       p. Uličný, MHSL, m.r.o., TN 
       p. Vojtech, MsP 
       Ing. arch. Ján Kvasnica 
        
garant VMČ: Ing. Jozef Ďurech    
zapisovateľka: Dana Viskupičová  
 
        
Program:    

1. Otvorenie  
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Informácia – aktualizácia PD stavby ,,Chrámový areál – Trenčín Juh“ 
4. Odpovede na požiadavky (interpelácie) VMČ Juh 
5. Rôzne 
6. Pešia obhliadka sídliska Juh 
7. Záver 

     
 

Ing. Ján Bezák, predseda VMČ JUH, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ. 
 
 
 
2. Prerokovanie žiadostí    
 
P. Hudecová, útvar majetku mesta, predložila nasledovnú žiadosť: 
 
a)   Ide o žiadosť Ing. Ladislava Strašila – NUBIUM reklamy o predĺženie prenájmu 
pozemkov pod reklamnými bilboardmi v nasledujúcich lokalitách: 
 - 1 ks reklamného zariadenia na Ul. Gen. Svobodu, parc.č. 2237/1, k.ú. Trenčín 
 - 1 ks reklamného zariadenia na Ul. Gen. Svobodu, parc.č. 2237/7, k.ú. Trenčín 
 Útvar architektúry a stratégie a Útvar životného prostredia a dopravy MsÚ v Trenčíne 
dňa 19.4.2005 odporučili predĺženie prenájmu pozemkov na dobu do 31.12.2006. 
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 Výbor mestskej časti Juh hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti Ing. 
Ladislava Strašila – NUBIUM reklamy o predĺženie prenájmu pozemkov pod 
reklamnými bilboardmi v nasledujúcich lokalitách: 
 - 1 ks reklamného zariadenia na Ul. Gen. Svobodu, parc.č. 2237/1, k.ú. Trenčín 
 - 1 ks reklamného zariadenia na Ul. Gen. Svobodu, parc.č. 2237/7, k.ú. Trenčín 
 
 
b)   Ide o žiadosť o povolenie prevádzkového času v zmysle VZN č. 3/2004 o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín: 
Prevádzkovateľ: Jitka Lošáková, Martin 
Adresa prevádzkarne: Liptovská 2749, Trenčín 
Názov prevádzkarne: WILD BAR 
Navrhovaný prevádzkový čas: pondelok až štvrtok od 17.00 h do 24.00 h 
                                                 piatok, sobota          od 17.00 h do 02.00 h 
                                                 nedeľa                      od 15.00 h do 24.00 h 
 Po prerokovaní vo VMČ bude prevádzkový čas povolený skúšobne na dobu dvoch 
mesiacov, v rámci ktorých bude sledované dodržiavanie podmienok stanovených v povolení. 
 

Výbor mestskej časti Juh hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti o povolenie 
prevádzkového času v prevádzkarni WILD BAR v zmysle VZN č. 3/2004 o pravidlách 
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín, v zmysle 
predloženého návrhu s tým, že hudobná produkcia na terase bude povolená do 22.00 h. 
 
 
 
3. Informácia – aktualizácia PD stavby ,,Chrámový areál – Trenčín Juh“  
 
Ing. arch. Kvasnica informoval, že zosumarizovali projekty, ktoré boli pripravené pre celý 
Chrámový areál, ale ešte neboli zrealizované. Ide o oporné múry v časti pri garážach 
a o rozšírenie Lavičkovej ulice. Ako nové objekty boli navrhnuté parkovisko, spojovacie 
chodníky, dve detské ihriská a príslušná infraštruktúra, odvodnenie terénu, osvetlenie 
a dokončenie hlavného chodníka. Nevyhnutnou investíciou je rozšírenie Lavičkovej ulice, aby 
tam mohlo byť parkovisko. Taktiež nevyhnutné investície sú infraštruktúry, o zlacnení sa dá 
hovoriť pri ihriskách, kde jedno by bolo na voľnej ploche pod parkoviskom ako spevnená 
betónová, neskôr asfaltová plocha, ktorá by slúžila pre korčuliarov, kolobežkárov 
a trojkolkárov. Druhé detské ihrisko by bolo prírodného charakteru. Všetky tieto záležitosti 
budú mať v budúcnosti dopad na mestský rozpočet. Bolo by ideálne, keby postupne celý tento 
areál prevzala cirkev a keď vznikne plánované ekumenické centrum, by si to prevádzkovala 
sama – je takýto prísľub.  
 
Ing. Ďurech doplnil, že s aktualizovaným projektom chrámového areálu bol oboznámený 
i dekan farského úradu, ktorý vyjadril súhlas s daným riešením.  
 Ďalej informoval o zmene rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2005 pre investičné akcie na 
sídlisku Juh, ide o nasledovné akcie: 

1. Statická doprava Juh I. objekty na ulici Šafárikova a Liptovská – požiadavka občanov 
a poslancov VMČ Juh na vyriešenie nevyhovujúcej dopravnej situácie – úprava 
komunikácie a chodníka + nové parkovacie miesta. Tieto požiadavky boli vznesené 
a prerokované na zasadnutiach VMČ Juh dňa 7.2.2005 a 7.3.2005.  
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2. Chrámový areál – vyvolaná investícia prístupová komunikácia na Ul. Lavičková ku 
novo navrhnutému parkovisku v Chrámovom areáli. PD bola vypracovaná v akcii 
Statická doprava Juh II. v objekte Ul. Lavičková. Ďalej ide o dokončenie oporných 
múrov navrhnutých v I. etape stavby. Návrh na dokončenie Chrámového areálu je 
uvažovaný presun finančného objemu 5 miliónov Sk z akcie ,,Odvodnenie Juhu“, kde  
sa vzhľadom na jej rozsiahlosť v roku 2005 stihla zrealizovať len prvá časť. 

 
 
Ing. arch. Kvasnica podotkol, že keď by sa investície zrealizovali, zostali by ešte nenaplnené 
investície – budova Farského úradu, účelová budova – ekumenické centrum a parkovisko pod 
touto budovou. Pri autobusovej zástavke navrhli určitú možnosť jej vybavenosti, čo však 
nebude investícia mesta, ale prípadného záujemcu. 
 
 Výbor mestskej časti Juh zobral na vedomie informáciu o aktualizácii PD stavby 
,,Chrámový areál“ a s navrhovaným riešením súhlasí. 
 
 
5. Rôzne  
 
Ing. Bezák informoval, že jeden z občanov sa zaujímal, kedy sa začne asfaltovať parkovisko 
na Ul. M. Bela. Následne požiadal Útvar životného prostredia a dopravy MsÚ v Trenčíne o 
odpoveď, kedy sa začne s prácami na rekonštrukcii asfaltových plôch a či to bude realizovať 
MHSL, m.r.o. Trenčín.  
 
P. Löbbová sa zaujímala o záležitosť ohľadom rušenia časti záhradkárskej osady Bočkove 
sady – aké bude vysporiadanie?  
 
P. Hudecová vysvetlila, že uzatvorená bola nájomná zmluva, chatky sú dočasného 
charakteru. Chatky si budú musieť užívatelia odstrániť na vlastné náklady.  
 
P. Löbbová informovala prítomných, že sa na ňu obrátili podnikatelia, ktorí majú záujem 
postaviť čisto polyfunkčný objekt bez bytov na Východnej ulici tam, kde je Monolit 
a Konzorcium. Je to tretia inštitúcia, ktorá má o toto záujem. Žiadosť a štúdiu predložia 
Útvaru architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne.   
 Na Východnej ulici sa deti hrávajú rovno na ceste, na jej konci pri 61-tke bytovke je 
potrebné urobiť mini-ihrisko pre malé deti. Požiadal mestskú políciu o dohliadnutie a o 
upozornenie.  
 
P. Vojtech podotkol, že by sa mohli na cestu namaľovať pásy tak, ako je to okolo KaMC 
v centre mesta.  
 
P. Zubričaňák požiadal MHSL, m.r.o. Trenčín počas upratovania urobiť poriadok aj okolo 
kultúrneho strediska.  
 

Výbor mestskej časti Juh požiadal o osadenie novej vývesnej tabule nad lavičkou 
na dolnej autobusovej zástavke pri SLSP na Ul. Gen. Svobodu.  
  
 

Ing. Ján Bezák, predseda VMČ Juh, poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie. 
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 Po ukončení zasadnutia poslanci VMČ Juh vykonali pešiu obhliadku sídliska Juh za 
účelom určenia stanovíšť pre smetné nádoby pre vypracovanie PD a priebežného plnenia 
požiadaviek poslancov VMČ Juh v tomto volebnom období týkajúcich sa predovšetkým 
komunikácií, chodníkov, verejného osvetlenia a ďalších vecí, ktoré by bolo nutné riešiť pre 
lepší životný štandard na sídlisku Juh. 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová 
V Trenčíne, 16.05.2005      

 
 
 
  Ing. Ján  B E Z Á K 

         predseda VMČ JUH 
        

Dňa: 
 
 
 


