
Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej 
dňa 18. augusta 2010 v na Mestskom úrade v 

Trenčíne 
 
Prítomní poslanci:  
Ján Babič,  Marta Blahová, Ľubomír Dobiaš, Janka Fabová , Juraj Holúbek 
 
Neprítomní poslanci:  
Vladimír Gavenda, RNDr. Jozef Mertan, Ing. Róbert Lifka  
 
Prítomní: 
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever 
Dagmar Porubanová, útvar kultúry a cestovného ruchu 
Eva Hudecová, útvar majetku mesta 
Ing. Marta Koptíková, útvar ekonomický 
Mgr. Petr Vojtěch, Mestská polícia Trenčín 
 
 
Na úvod p. Ján Babič, predseda VMČ Sever, privítal všetkých prítomných a otvoril 
zasadnutie výboru. Zasadnutia sa zúčastnili 5 poslanci, VMČ Sever bol 
uznášaniaschopný. 
 
Program VMČ Sever: 

1. Otvorenie a schválenie programu  
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Požadavky poslancov 
4. Rôzne 

 
K bodu 2. – Prerokovanie žiadostí  
  
 Žiadosť o prerokovanie žiadosti a stanovisko za VMČ Sever k predaju nehnuteľnosti - 
pozemku v k. ú. Trenčín parc. č. 1627/680, zast. plocha vo výmere 132 m2 pre obyvateľov 
bytovky Švermova 25 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku prístupu k 
obytnému domu. 
 Útvar životného prostredia a dopravy a útvar architektúry a územného plánovania MsÚ v 
Trenčíne predaj pozemku odporúčajú. 
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil predaj nehnuteľnosti v zmysle predloženej žiadosti. 
 
          Žiadosť o vyjadrenie k žiadosti spoločnosti SIRS – Development, a.s. Žilina o predaj 
nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, parc.č. 3316/210 o výmere 3748 m2 a parc.č. 3316/29 
o výmere 5372 m2, za účelom revitalizácie autobusovej stanice v zmysle platného ÚPN. 
        Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ 
v Trenčíne dňa 3.8.2010 odporučil predaj pozemkov. 
 
VMČ Sever hlasovaním 3 za a 2 proti žiada o doplnenie informácií a odprezentovanie tohto zámeru 
investorom na budúcom zasadnutí VMČ. 
 
-   žiadosť posunutá z júnového VMČ o vyjadrenie sa k žiadosti Kultúrno-informačného centra 
Trenčín, n.o., ktoré požiadalo o výpožičku pozemkov: 

• časť parc.č. 810/7 – Ul. Štefánikova, Billa    
• časť parc.č. 2287/1 – Námestie Dr.prof. Hlaváča 
• časť parc.č. 3239 – Ul. Štefánikova, Hotel Tatra 
• časť EKN parc.č. 2757/11 – Ul. Kubranská, oproti Kultúrnemu centru Kubra 
 



za účelom umiestnenia propagačných stojanov, ktorých plocha bude využívaná 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. 
    
VMČ Sever hlasovaním 5 proti neodporúča výpožičku pozemkov v zmysle predloženej žiadosti. 
 
        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 žiadosti 
o povolenie    prevádzkového času: 
1) Názov prevádzkarne:           Bar 31  
 adresa prevádzkarne:  Opatovská 3, Trenčín   
 prevádzkovateľ:   Rastislav Werner, Trenčín 
 navrhovaný prevádzkový čas:     pondelok až štvrtok od 09.00 hod. do 22.00 hod. 
                                                      piatok, sobota           od 09.00 hod. do 24.00 hod. 
                                                      nedeľa                        od 09.00 hod. do 22.00 hod. 
Jedná sa o existujúcu prevádzku. Prevádzkovateľ požiadal o zmenu prevádzkového času. Doterajší 
prevádzkový čas bol povolený do 22.00 hod. 
 
2)Názov prevádzkarne:            Reštaurácia u Zaja  
adresa prevádzkarne:  Opatovská 13, Trenčín   
prevádzkovateľ:            MPH Group s.r.o., Opatovská 13, Trenčín (prenajímateľ Rudolf Dobiaš) 
navrhovaný prevádzkový čas:     pondelok až štvrtok od 10.00 hod. do 24.00 hod. 
                                                      piatok, sobota           od 10.00 hod. do 02.00 hod. 
                                                      nedeľa                        od 10.00 hod. do 24.00 hod. 
                                                           
Jedná sa zmenu prevádzkovateľa. Doterajší prevádzkový čas bol povolený do 22.00 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. 
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil zmenu prevádzkového času so skúšobnou dobou dva mesiace  
v zmysle predloženej žiadosti.  
 
        Žiadosť o vydanie stanoviska k prevádzkovému času Pohostinstvo pod hruškou. Dňa 
30.06.2010 bolo vydané povolenie prevádzkového času pre prevádzku Pohostinstvo pod hruškou, 
Opatovská 387 v Trenčíne. Prevádzkový čas bol vydaný na skúšobnú dobu do 31.08.2010 a to 
v pondelok až štvrtok od 10.00 hod. do 23.00 hod., piatok, sobota od 10.00 hod. do 24.00 hod., 
nedeľa od 10.00 hod. do 23.00 hod. Počas skúšobnej doby sme obdržali štyri písomné podania, 
v ktorých sa občania bývajúci v blízkosti prevádzky sťažujú na rušenie nočného kľudu návštevníkmi 
prevádzky. 
        V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2004 o pravidlách času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín, „ak vplyvom činnosti prevádzkarne dochádza 
k rušeniu nočného kľudu a porušovaniu verejného poriadku“, môže mesto v súčinnosti s príslušným 
výborom mestskej časti prevádzkový čas upraviť. Ekonomický útvar Mestského úradu navrhuje 
upraviť prevádzkový čas Pohostinstva pod hruškou do 22.00 hod. 
 
Na základe písomne podaných stažností  VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil upraviť prevádzkový 
čas Pohostinstva pod Hruškou do 22.00 hod. 
 

Žiadosť v zmysle zmluvy – dodatok č. 1 o prevádzkovaní Centra seniorov mesta Trenčín na 
Osvienčimskej ul. č.3 o úpravu prevádzkového času nasledovne:  
pondelok – piatok 9.00 – 18.00 hod, sobota – voľná, nedeľa – 14.00 – 18.00 hod do konca 
septembra 2010. 
Dôvod žiadosti: Nakoľko v letnom období cez víkend navštevuje Centrum seniorov mesta Trenčín 
min. počet seniorov – cca do 10 ľudí v priebehu celého dňa (bolo i menej cca 3 ľudia), čo je 
spôsobené dovolenkami, starostlivosťou o vnúčatá, prácou v záhradách, na chatách atď.  



Zároveň prevádzkovateľ žiada o uvedenú zmenu otváracích hodín zapracovať do zmluvy 
nasledovne:  
október – máj :     pondelok – nedeľa    9.00 – 18.00 hod 
jún – september :  pondelok – piatok     9.00 – 18.00 hod 
                          sobota                    voľná                    
                                nedeľa                     14.00 – 18.00 hod     
 
VMČ Sever hlasovaním 4 za a 1 proti odporučil zmenu prevádzkového času do konca septembra 
a zapracovanie zmeny prevázkového času do zmluvy v zmysle predloženej žiadosti. 
     
          
K bodu 3. – Požiadavky poslancov 
 
p. Blahová: 
 
žiada  
− Nábrežná ul. a Sihoť 1- detské ihriská – nepokosené UIS  
− ul. Rázusová a Nábrežná – ostrihať konáre stromov nakoľko zakrývajú dopravné značenie 

UIS 
− na ihrisku na Nábrežnej ul. sú pozbierané konáre a neodvezené UIS 

  
p. Dobiaš 
 

− ul. Gen. Viesta č. 1669 – nepokosené v blízkosti bytového domu, občania si to museli 
pokosiť sami  UIS 

− Námestie prof. Hlaváča – patrí Rím.–kat. úradu Opatová – či mesto by nemohlo  zabezpečiť 
kosenie, za ktoré by platili. UIS  

 
 
 
p. Holúbek 
 

− Firma Noma sídliaca pri Výstavisku, patrí im pozemok , na ktorom sa nachádzajú stromy, 
ktoré zasahujú do komunikácie UŽPD 

− Oprava výtlkov aby sa robila v čo najkratšom čase, a nie aby to bolo rozrobené 4 -5 dní, na 
ul Opatovská a Žilinská – pri práci nemali ani obmedzenie rýchlosti – nastávali nebezpečné 
dopravné situácie UIS  

 
p. Babič 
 

− vodorovné dopravné značenie aby vo večerných hodinách a vo sviatky, víkendy UIS 
 
K bodu 4. – Rôzne 
 

− p. Vojtěch informoval poslancov o problémoch z bezdomovcami v Trenčíne. 
 
Zapísal: Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever, dňa 18.8.2010 
 
 
 
 
 
 
      
       Ján Babič 
                Predseda VMČ Sever 


