
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Juh 

konaného dňa 2.8.2010 v Kultúrnom stredisku Juh Trenčín. 

 

Prítomní:                                                                Neprítomní: 
Ing. Anton  Boc                                                       p. Branislav  Zubričaňák 
Ing. Ján  Bezák 
MUDr. Ľubomír  Sámel 
MUDr.Stanislav  Pastva 
Ing. Dušan  Gálik 
p. Eduard  Hartmann 
 
Hostia:                                                                     Občania: 
Bc. Ján Kováčik  - MsP                                           podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Rôzne /prerokovanie žiadostí z útvarov MsÚ, interpelácie, pripomienky 

a žiadosti občanov/ 
3. Záver 

 
1. Ing. Anton Boc, predseda VMČ Juh privítal prítomných a otvoril zasadnutie 

VMČ. 
 

2. Rôzne 
 
Prerokovanie žiadostí MsÚ - Ekonomického útvaru 
 
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2004 o pravidlách času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín Vám predkladáme na prerokovanie žiadosť 

o povolenie   prevádzkového času letnej terasy: 

 Názov prevádzkarne:           Country hostinec   

 adresa prevádzkarne:  Gen. Svobodu 3071, Trenčín   

 prevádzkovateľ:   Zdenko Vranák, Trenčín 

 navrhovaný prevádzkový čas letnej terasy:     pondelok až nedeľa od 11.00 hod. do 24.00 

hod. 
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Letná terasa je zriadená k existujúcej prevádzke s povoleným prevádzkovým časom pondelok 

až štvrtok od 11.00 hod. do 24.00 hod., piatok, sobota od 11.00 hod. do 02.00 hod., nedeľa 

od 11.00 hod. do 24.00 hod. V zmysle VZN môže byť letná terasa v tejto mestskej časti 

prevádzkovaná max. do 24.00 hod. po prerokovaní vo VMČ. 

V prípade kladného stanoviska VMČ bude prevádzkový čas povolený skúšobne na dobu dvoch 

mesiacov, v rámci ktorých bude sledované dodržiavanie podmienok stanovených v povolení. 

Poslanci odporú čajú prevádzkový čas na letnej terase do 22,00 hod. Po 
sťažnostiach ob čanov na rušenie no čného k ľudu z  letných terás na sídlisku 
Juh poslanci navrhujú jednotný prevádzkový čas na terasách do 22,00 hod. 
celoplošne.  

                                         za  5                                   zdržal sa  1  

Ing. Boc  - predložil žiadosť SVB M.Bela na opravu terénnych schodov, o ktorú 
žiadajú od r.2005. Jedná sa o terénne schodisko na svahu pod bytovým domom, 
ktoré je rozpadnuté a predstavuje pre obyvateľov nebezpečenstvo úrazu. Žiadajú 
kompetentné útvary MsÚ o urýchlenú opravu /viď žiadosť/. 

Ing. Boc žiada ÚIS a ÚŽPD, aby v tejto záležitosti urgentne konali. 

Ing. Boc – občania zo Saratovskej ul.č.12 majú pri bytovke rozpadnuté betónové 
lavičky. Požadujú opraviť a dať nové drevené dosky na sedenie. 

Ing. Gálik  – na žiadosť majiteľa Slamenného hostinca požaduje prehodnotiť 
stanovisko k prevádzkovému času  hostinca. 

Ing. Boc  požiadal poslancov o opätovné hlasovanie poslanecké ho návrhu Ing. 
Gálika na stanovenie prevádzkového času vo vnútri prevádzky ako bol platný 
doteraz a na  letnej terase do 22, 00 hod.   

Vzhľadom na opakované sťažnosti občanov na rušenie nočného kľudu od 
Slamenného hostinca do okolitých bytoviek  Halalovky odporúčajú poslanci letnú 
terasu do 22,00 hod. Súčasný prevádzkový čas v prevádzke hostinca je povolený 
skúšobne na dobu dvoch mesiacov, v rámci ktorých bude sledované dodržiavanie 
podmienok stanovených v povolení. 

                                      za  5                                     zdržal sa   1 

p. Hartmann – sťažuje sa na neporiadok okolo smetných nádob, veľkorozmerový 
odpad je stále na stanovištiach. Za ten neporiadok by mali zodpovedať aj správcovia 
bytov, ktorým nádoby patria, ľudia by si mali odsledovť kto ten neporiadok robí. 
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Požaduje od Útvaru právneho stanovisko aké sú občiansko-správne možnosti 
postihovať týchto správcov za neporiadok na stanovištiach prípadne to zapracovať 
do VZN mesta O odpadoch.                                                                                                         

MsP - fi.Pedersen vyváža  veľkorozmerový odpad každý párny štvrtok. Je dohodnutý 
s referentom ÚŽPD, že v deň vývozu odpadu  pozrú a odfotia stanovištia ako 
vyzerajú po odvoze. 

Poslanci VM Č Juh požadujú stanovisko k tejto problematike. 

Pripomienky a požiadavky ob čanov : 

p.Siváňová - Radové garáže Šmidkeho 22 sú v havarijnom stave, mesto nedáva 
možnosť užívať jej majetok, kedy chce mesto riešiť túto situáciu 
- ako môže byť vyhradené  parkovacie miesto na jej streche garáže a akým 
spôsobom ho má mať označené 
- pýta sa či musí Spoločenstvo vlastníkov bytov odsúhlasiť výrub stromov, a ktoré 
stromy sa môžu vyrúbať prípadne orezať 
Ing. Boc     -  preveriť orezanie stromov na schodisku a chodníku, ktoré bránia 
prechodu pri bytovke  Šmidkeho č.16   

- otázka na kompetentné útvary, koľko je vydaných a kde sa nachádzajú 
vyhradené parkovacie miesta  na sídlisku Juh 

- od vlastníkov garáží chceme stanovisko, ktorí chcú nadstavovať a ktorí 
nie a potom mesto rozhodne o oprave 

-   
VMČ Juh požaduje stanovisko ku garážam na sídlisku Juh  od ÚŽPD a ÚAÚP. 
 
Občan – je možné prenajať  si verejné parkovacie miesto, akým spôsobom a ako je  
               označené. 
p. Benko  -Halašu č.14 na parkovanie na komunikácii je potrebné realizovať   
                 vodorovné dopravné značenie 
              -  keď sa realizoval chodník nad Južankou smerom ku škole neboli vhodné   
                 podmienky a teraz sú tam už bubliny 
              -  pri obchode bezdomovci robia neporiadok, taktiež vyhadzujú odpad  
                 z kontajnerov, polícia by ich mohla častejšie upozorňovať 
               - fi. Pedersen neupratuje okolo kontajnerov , sú nespokojní s prácou, nech   
                 mesto kontroluje ich prácu  
              - od ihriska na  Šmidkeho ul . sú schody v dezolátnom stave, treba ich   
                opraviť  
Ing. Boc  - na sídlisku Juh sa postupne začalo realizovať dopravné značenie 
 
p. Pisca  – fi. Pedersen necháva neporiadok, má to zdokumentované, okrem iného 
sa  potom upchávajú kanalizačné vpuste, kvalita ich práce je veľmi zlá. 
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Občan   - budú sa rekonštruovať radové garáže na Šafárikovej ul ? 
Keď mesto nemá financie na opravu, nech si zoberie úver a spláca ho. 

- keď sa realizuje vodorovné dopravné značenie, nech ho nerobia cez 
jamy, nech najprv opravia výtlky 

Ing. Boc  - táto investičná akcia nebude tohto roku realizovaná, i keď akcia bola 
v rozpočte, bola naplánovaná, ale nie sú finančné prostriedky.  
MUDr. Sámel  – mesto má ohraničenú úverovú zaťaženosť  
 
Občan - mohlo by mesto vyznačiť a prenajímať parkovacie miesta na strechách 
garáží a zo získaných peňazí realizovať opravu asfaltu nad garážami? 
MUDr.Sámel  - bez súhlasu vlastníkov garáží nemôžu hocikomu prenajať parkovacie 
miesto, problém je na styku asfaltu a strechy garáží 
Ing. Boc  - treba pouvažovať, či netreba dať zákaz stánia nad garážami v havarijnom 
stave 
  
p. Brúsil - ako sa pokračuje na prácach na projekte Ihrisko Východná? 
Ing. Boc  - vybavuje sa stavebné povolenie na stavbu  
 
p. Pisca  - je potrebné vyčistenie kanalizácie na Východnej ul. Od náletovej zelene 
v smere od kotolne vyrastá zeleň z kanalizácie. Na konci Východnej sú vysypané 
smeti, je upchatá kanalizácia a je funkčná až pri Základnej škole.  
                     Urgentne ju treba da ť vyčisti ť ! 

- niektoré kontajnery na odpad na Východnej ul.  sú nad kanalizačnými 
vpusťami, treba ich premiestniť 

- nerobí sa údržba po zime na Východnej ul.  
- na konci Východnej sú kamióny z areálu kotolne 

Bc. Ková čik  - v súčasnosti majiteľ odpratáva vozidlá, prebieha demontáž a odvoz do 
Kovošrotu a dohliadne aj na očistenie cesty. 
p.Pisca      -  bolo by dobre dať retardér na  Východnú ul., motorkári si tam organizujú    
                    preteky 

- odbočenie z Východnej ul. na gen. Svobodu bolo neprehľadné kôli 
vysokej zeleni, volal na MsP, nebola vhodná odozva 

- kosenie bolo neskoro, vysoká tráva, nechávajú kopy trávy, tá hnije, 
páchne a neodvezená tráva upcháva kanalizáciu, pýta sa za čo sú 
platený pracovníci za plochu alebo za čas?  

- kedy budú označené nízkopodlažné autobusy v cestovnom poriadku, 
aby si mohli naplánovať cesty,nech mesto garantuje  aspoň jeden 
doobedu a jeden poobede. Je možnosť sklopenia plošiny ? 

- niektorí šoféri nevedia jazdiť s týmito busmi, ostávajú medzery medzi 
chodníkom a schodíkmi 

- budú semafory na križovatke pri Kauflande a kedy? 
- kedy sa začne realizovať nový most? 
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Ing. Boc   -   je vypracovaná projektová dokumentácia na križovatku ako dočasné 
riešenie a mesto ju bude realizovať 

- výstavba mosta je zaradená medzi prioritné stavby štátu  
Občan    -    prečo sa musí na preukážku na autobusovú dopravu fotiť na SAD 

- prečo sa musí platiť autobusová doprava do Laugarícia a Tesca, keď 
bola doteraz zadarmo 

- nie je prechod pre peších z Halalovky na Gen. Svobodu, možné riešenie 
by bolo vybudovať prechod na M.Bela č. 30 – 40 

- nech sa realizujú spomaľovače na Ul. Gen. Svobodu oproti prevádzkam 
p. Siváňová  -  aký bude prístup k plavárni na Ostrove zo Zamaroviec, bude tam  
                        lávka? 
Ing. Boc  – prechody pre peších na Ul. gen. Svobodu boli už viackrát navrhované, ale 
neboli schválené po dopravnej stránke 

- je projekt na lávku od Zamaroviec na Ostrov, mesto muselo odkúpiť časť 
pozemku na Ostrove, ktorý patril Zamarovciam, aby mohlo vybudovať 
mestskú plaváreň 

 
         
Ing. A.Boc,predseda VMČ Juh poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie VMČ Juh. 
 
 
                                                                                            Ing. Anton  B O C 
                                                                                           predseda VMČ Juh 
 
 
  
 
Zapísala: Ing. arch. Vladimíra  Ležatková, dňa 5.8.2010          
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