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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Juh 

konaného dňa 7.6.2010 v Kultúrnom stredisku Juh Trenčín 

 

Prítomní:                                             Nepríto mní:  

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

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

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

VMČ. 
 

2. Rôzne:  
 
Prerokovanie žiadostí ÚMM 

Žiadame Vás o vyjadrenie sa k žiadosti Kultúrno-informačného centra Trenčín, n.o., 
ktoré požiadalo o výpožičku pozemkov: 

• časť parc.č. 2180/302 – Ul. gen. Svobodu 
• časť parc.č. 2180/281 – zadný vchod do OC Južanka 

za účelom umiestnenia propagačných stojanov, ktorých plochy budú využívané na 
umiestňovanie informácií propagujúcich podujatia alebo                                                                            

produkty výlučne z oblasti kultúry a cestovného ruchu (ponuka kultúrnych, športových 
či spoločenských aktivít a pod.). 

Útvar architektúry a územného plánovania a útvar životného prostredia a dopravy 
dňa 25.05.2010 odporučil výpožičku predmetných pozemkov na dobu neurčitú. 

 



 

2 

 

Poslanci  odporú čajú výpoži čku pozemkov v zmysle predloženej žiadosti 

                              za  5                         proti  0  

 

Žiadame Vás o vyjadrenie k predĺženiu prenájmu pozemku pod novinovým stánkom 
nachádzajúcim sa na ul. Halalovka, časť parc.č. 2337/49 v k.ú. Trenčín o výmere 4 
m2, pre UNILUX s.r.o.. 

Ide o pozemok na ul. Halalovka. 

Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania  
dňa 27.4.2010 odporučil prenájom pozemku na dobu neurčitú. 

Poslanci odporú čajú pred ĺženie prenájmu pozemku v zmysle predloženej 
žiadosti 

                               za  5                         proti  0 

Prerokovanie žiadostí 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: 

 Názov prevádzkarne:           Omega disco club – prevádzkovanie   
                                             diskob aru  
 adresa prevádzkarne:  Západná 1, Tren čín   
 prevádzkovateľ:   Peter Vašek, Trenčín 

 navrhovaný prevádzkový čas:                                                                                 
                           pondelok až štvrtok od 16.00 hod. do 02.00 hod. 
                                    piatok, sobota          od 16.00 hod. do 05.00 hod.  

                          nedeľa                      od 16.00 hod. do 02.00 hod.  
      
Jedná sa o zmenu prevádzkovateľa. Prevádzka sa nachádza v  suteréne nákupného 
strediska -  CO kryt. V uvedených priestoroch boli v minulosti prevádzkované 
požadované typy prevádzok, s podobným prevádzkovým časom. 
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 pod ľa predloženej žiadosti 
                         za  5                              proti  0       



 

3 

 

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: 
 Názov prevádzkarne:           Herňa - Club „7“  
 adresa prevádzkarne:  Gen. Svobodu 3065, Tren čín   
 prevádzkovateľ:   Andrej Sapáček, Trenčín 
 navrhovaný prevádzkový čas:     non - stop       
Jedná sa o zmenu prevádzkovateľa. Predchádzajúci prevádzkovateľ mal povolený  
prevádzkový čas  od 12.00 hod. do 04.00 hod. 
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 pod ľa predloženej žiadosti 
                        za 4                               zdržal sa  1 
                                                                                      

Ing. A. Boc 
-  Informoval o rokovaní so štátnou políciou  ohľadne problémov na sídlisku 

Juh. Jednalo sa najmä o dopravu na sídlisku Juh, rušenie nočného kľudu, 
devastáciu ihrísk staršou mládežou a pod. 

- informoval o investičných akciách mesta Park pod Juhom, Detského 
ihriska na Východnej ul., otázka opravy garáží na Šafárikovej ul., betónová 
plocha po Škrupinke 

- odpoveď ÚŽPD na otázku vybudovania chodníka vedľa požiarnej 
komunikácie Halalovka – Východná: 

V súčasnosti bude vybudovaná časť chodníka pozdĺž trasy uvedenej účelovej 
požiarnej komunikácie, ktorý bude súčasťou plánovaného Detského  ihriska 
Východná. Avšak neuvažuje sa s jeho vybudovaním v celej trase,tento návrh 
bude evidovaný ako požiadavka pre budúce obdobia. 
 
Pripomienky a požiadavky ob čanov sídliska Juh:  
 
- zateká strecha na ZŠ Východná, aspoň min. úprava odvodňovacieho 

zariadenia strechy, zabezpečiť údržbu 
preveriť na ÚŽPD 
- deti sa hrajú na ihrisku pri , ZŠ Východná a ničia fasádu, treba opraviť aj 

skelet budovy 
Ing. A.Boc   - pred 4 rokmi bola daná požiadavka na Eurofondy na rekonštrukciu ZŠ . 
Na ZŠ Východná bola vypracovaná projektová dokumentácia, ale neprešla 
realizácia. Realizovali sa školy na Zámostí, VII.ZŠ, Novomeského. Postupne sa budú 
rekonštruovať aj ďalšie školy.  

- nad Južankou sa vybudoval chodník, vykopaná zemina  ostala na tráve 
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- pri MŠ Šafáriková je neporiadok, špina,,odpad,prečo nezamestnaní 
neupratujú 

 Ing. A.Boc  – treba dať požiadavku cez  UIS na fi. Pedersen, aby to dali do poriadku. 
Čo sa týka aktivačných prác, pre mesto by to bolo finančne náročnejšie ako keby to 
urobila firma.                                                                                                                                                          
          -    fi. Pedersen vzbudzuje pohoršenie u občanov, nerobí tak, ako    
               by   sa  malo, úprava mesta nie je dobrá, čo sa týka odpadu   
               a kosenia, asfaltovania. kto kontroluje tieto práce, za všetko by   
              mal byť  zodpovedný určitý pracovník 

- ako je to s rekonštrukciou garáží na Ul. Šafárikova 
Ing. A.Boc  – prehodnocuje sa v investičnom pláne mesta ako sa bude postupovať 
pri garážach na Juhu, je to v štádiu rokovaní.  
Na Juhu sa kosilo hneď ako prestalo pršať na základe objednávky mesta. UIS 
objednáva práce u  fi. Pedersen a potom tieto práce má kontrolovať. 

- pán Grupáč dal žiadosť o výrub na 2 stromy pod ZO Halalovka, výrub bol 
podpísaný, prečo sa tieto stromy nevyrúbali, sú nebezpečné, môžu 
padnúť. 

- pán Opát, firma  asfaltovala chodník nad Gen. Svobodom, pri 
otoči,smerom  ku zastávke priamo na blato, nekvalitne urobené práce, kto 
za to zodpovedá 

- schodíky z Bazovského taktiež nekvalitne realizované 
- rozkopávka po UPC pri Škrupinke nedorobená 
- nekvalitne pokosené trávniky, treba viac pracovníkov, keď je pekné 

počasie 
- na ihriskách na Ul. Bazovského mládež je hlučná a ničí zariadenia ihrísk, 

prečo ich mestská polícia nekontroluje 
Ing. A. Boc  – objednávka na kosenie je  3 - 4x do roka.  
Rokoval aj so štátnou políciou, tiež budú kontrolovať sídlisko.  

- pani požaduje upraviť zelenú plochu nad zdravotným strediskom nad 
modrou bytovkou. Jediná rovná plocha vhodná pre starších ľudí na 
prechádzky,či by sa nemohli vybudovať chodníky a osadiť lavičky aj pre 
invalidných občanov. 

ÚAÚP – v rámci revitalizácie zelene sídliska Juh na tejto ploche je plánovaný parčík 
so sadovými úpravami, mobiliárom, lavičkami a herné plochy  pre hry vekovo starších 
obyvateľov. 
                                                                             

- Mgr. M. Rečičárová informovala poslancov o projekte cezhraničnej 
spolupráce regionálnych rád mládeže v SR a ČR. Cieľom projektu je 
vybudovať sieť spolupráce v oblasti práce s mládežou ako prevenciu 
sociálno – patologických javov.                                                                                      
Skupina deviatakov zo ZŠ Novomeského v dňoch 16.-18.6.2010 
zrevitalizujú priestor átria školy. Problémy so správaním mládeže sú veľmi 
vážne, bolo by vhodné osadiť kamery na ich kontrolu. 
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Ing. Boc  - po ďakoval za informáciu a požaduje da ť do rozpo čtu mesta 
financovanie kamier do objektu školy. 
  

- p. Urbanovský sa opätovne pýta ako sa budú riešiť strechy garáží na Ul. 
Šafárikovej, kde je havarijný stav konštrukcie garáží. /odpoveď Ing. Boc/ 

 
 
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 14.06.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           


