
                                  Z á p i s n i c a 

            zo zasadnutia Výboru mestskej časti Juh 

konaného dňa 3.5.2010 v Kultúrnom stredisku Juh Trenčín. 

 

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

1. Otvorenie 
2. Rôzne /prerokovanie žiadostí, interpelácie, pripomienky občanov/ 
3. Záver 

 
Ing. Anton Boc, predseda VMČ Juh, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ. 
 
     2. Rôzne: 
 
Prerokovanie žiadosti ÚMM 
 
Žiadame Vás o prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti Miroslava Mrázika a manž. o predaj 

nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín (Ul. Halalovka), parc.č. 2315/439 zastavané 

plochy a nádvorie o výmere 95 m2 za účelom vysporiadania pozemku užívaného ako 

predzáhradka. 

 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania 

predaj pozemku odporučili dňa 27.04.2010. 

Poslanci odporú čajú predaj pozemku pod ľa predloženej žiadosti 

                                              za  4                     proti  0 
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Prerokovanie žiadosti Útvaru ekonomického – obchod a služby 

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  zmeny prevádzkového času: 

 Názov prevádzkarne:           Herňa Léthé 

 adresa prevádzkarne:  Gen. Svobodu 2, Trenčín   

 prevádzkovateľ:   PaedDr. Pavel Filip, Trenčín 

 navrhovaný prevádzkový čas: pondelok až nedeľa   od 10.00 hod. do 24.00 hod. 

     

Prevádzkovateľ požiadal o zmenu prevádzkového času z dôvodu zmeny charakteru 

prevádzky z kaviarne na herňu. Doterajší prevádzkový čas bol povolený do 22.00 hod. Je 

potrebné Vás zároveň informovať, že ekonomický útvar MsÚ v minulosti riešil sťažnosti na 

rušenie nočného kľudu prevádzkou Kaviareň Léthe. 

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 pred ĺženie prevádzkového času na piatok a sobotu  
do 24,00 hod na skúšobnú dobu 2 mesiacov a ostatné dni do 22,00 hod. 
                                            za  4                               proti  0 
 
Ing. A.Boc 

• predložil na prerokovanie námietku občanov  voči umiestneniu stavby 
Zberný dvor na  Liptovskej ulici. Vybudovaním bytovky Monolit sa 
zmenila situácia v lokalite a zberným dvorom by sa znížila kvalita bývania 
na priľahlých uliciach. 

Doporu čuje zmeni ť umiestnenie zberného dvora na územie bývalého 
MHT, pretože zberný dvor by mal by ť blízko sídliska. Poslanci odporú čajú 
zmeni ť umiestnenie Zberného dvora na Soblahovskú  ul. č.65. 
                                    za  4                            proti  0  

Občania:  
p. Kožehubová 

• za združenie bytoviek na Liptovskej ul. – nesúhlasia s vybudovaním 
zberného dvora v určenej lokalite 

Ing. A.Boc:  

Stavebný úrad verejnou vyhláškou informuje obyvateľov o navrhovanej 

stavbe. 
p. Poulpanová 

• pozrela si návrh detského ihriska na Východnej ul. a je spokojná s návrhom 
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p. Peťovský  
•   opätovne na Kyjevskej ul.  sú kanále prikryté len doskami 

UIS Ing. Ivanko – na základe prešetrenia situácie možno konštatovať, že 

záležitosť nepatrí do pôsobnosti UIS, ide o kanalizačnú šachtu v zelenom páse 

pri bytovke 2491/6. Podľa informácie TVS opravu si musí zabezpečiť na 

vlastné náklady SVB 
p. Vavrík 

• zaujíma ho ako vyzerá projektová dokumentácia na detské ihrisko na 
Východnej ul. 

• navrhuje vybudovať chodník vedľa účelovej požiarnej komunikáciie 
medzi    
Halalovkou a Východnou  

• vybudovať chodník popri Východnej  ul. pod kostolom 

Ing. A.Boc  – v súčasnosti prebieha  majetkoprávne   vysporiadanie  pozemkov 

a potom bude vypracovaná projektová dokumentácia na chodník. 

•     do kontajnerov  na komunálny odpad na  Východnej ul. dávajú odpad 
záhradkári a firmy a potom obyvatelia bytoviek nemajú, kde dávať svoj  
KO 

•     kontajnery na BRO a veľkorozmerový odpad boli dané do 18,00, to 
nestačí  treba, aby boli dlhšie, pretože ľudia sú v práci 

ÚŽPD - Za rozkopávky pri výmenníkovej stanici na Východnej nie sú 

zodpovedné Služby pre bývanie, je to dôsledok činnosti pri výstavbe sídliska v 

minulých rokoch. Mesto Trenčín v rámci investičnej akcie Detské ihrisko 

pripravuje rekultiváciu zelene v danej lokalite. 
p. Kožehubová 

• poďakovala VMČ Juh za jeho činnosť, chváli fi. Petersen za odvoz KO 
a kosenie. 

• ihrisko na Šafárikovej ul. vo vnútrobloku malo byť európske ihrisko a teraz 
je tam blato a rozbité prvky, chce aby hliadky mestskej polície chodili pešo 
a strážili mládež, ktorá to ničí 

• dať do INFA práva psíčkárov, aby mali zakázané venčiť psov na zelených 
plochách pri ihriskách a kde ich majú venčiť / VZN  č.3/2002 o podmienkach 
držania psov v meste Trenčín/ 

• na  zelených plochách sú zátišia špiny, papierov 
• treba opraviť poškodené a rozpadnuté schodíky  
• kto má upratovať okolo obchodov a ich kontajnerov 
• pri kontajneroch ostáva veľkorozmerový odpad 
• do vchodu bytovky na Liptovskej ul. č.1 sa nedostane sanitka lebo na 

komunikácii Bazovského ul. sú zaparkované  autá 
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• podchod na Hasičskej a pri Tatre sú vo veľmi zlom stave, prečo     
     nezamestnaní neupratujú  takéto verejné priestory  
• požaduje vybudovať prístrešky na komunálny odpad aj na ďalších 

stanovištiach na Juhu 
                                                                                                            
Ing. A.Boc 

Ďakuje za podnety, ale myslí si, že kvalita života  na sídlisku sa v súčasnosti   

 zlepšuje. 

Na jej podnety má mesto Trenčín VZN O odpadoch a VZN  č.3/2002 

o podmienkach držania psov v Meste Trenčín 
Bc. Ková čik 

Sú pešie hliadky mestskej polície  a majú svoj pracovný  rozvrh vo dne a v 

noci, je pani k dispozícii k nahliadnutiu. V prípade potreby majú taktiež 

výjazdy do iných častí mesta. 
p. Brusil 
Chce sa informovať ako prebieha proces na výstavbu detského ihriska na 
Východnej ul. 
 

 
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 11.05.2010 
 
 
 
 
                                                                                                                        


