
Zápisnica 
 

Zo zasadnutia Výboru mestskej časti Juh 
konaného dňa 2. februára 2009 v Kultúrnom stredisku Juh Trenčín. 

 
Prítomní:       Hostia: 
Ing. Ján Bezák     Mgr. Sedláčková, ÚPM 
Ing. Anton Boc     Ing. Teker 
Ing. Dušan Gálik 
p. Eduard Hartmann 
MUDr. Stanislav Pastva 
MUDr. Ľubomír Sámel    garant VMČ: Ing. Ďurech 
Neprítomní: 
p. Branislav Zubričaňák 
 
Program: 

1. Otvorenie. 
2. Prerokovanie žiadostí. 
3. Odpovede na požiadavky (interpelácie) VMČ Juh. 
4. Rôzne. 
5. Záver. 

 
Ing. Anton Boc, predseda VMČ Juh privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ. 
 
2. Prerokovanie žiadostí: 
 
Ing. Boc požiadal spracovateľku VZN Mgr. Sedláčkovú , vedúcu útvaru právneho 
a matriky o bližšie vysvetlenie dôvodovej správy, jednotlivých článkov všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Trenčín o ochrane pred zneužívaním alkoholických 
nápojov.  
 
Mgr. Sedláčková ide o materiál do Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v súlade s § 11 
ods. 4 písm. g, zákona č. 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a na základe § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov a zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb 
v znení neskorších predpisov. Tento materiál dostali poslanci VMČ na preštudovanie 
v písomnej podobe. Od jeho prerokovania na jednotlivých častiach mesta očakáva od 
poslancov  konkrétnejšie vyjadrenie a doplnenie miest, kde sú s alkoholom na verejnosti 
problémy, miestne doplnenia.   
 
MUDr. Sámel poslanci nemôžu konkrétne zakázať prevádzku v rámci VZN, musí to 
byť riešené systémovo.  
 
Ing. Teker za týmto účelom zistí názory občanov v týchto problémových lokalitách. 
 
Mgr. Sedláčková nemusí ísť o prevádzku, treba označiť miesto  v okolí tejto 
prevádzky, kde sa alkohol na verejnosti používa, problémy sú napríklad pri hlavnej 
železničnej stanici, pri Kauflande a podobne.  
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MUDr. Pastva sa spýtal, prečo je vo VZN vyčlenený čas (od 3 00 – do 5 00hod. ) termín, 
kedy sa môže alkohol na verejnosti používať.   
 
Mgr. Sedláčková termín, kedy sa na verejnosti môžu používať alkoholické nápoje je 
31. decembra a 1. januára v roku (oslavy Silvestra a Nového roku), vyčlenený čas  bol 
stanovený v čase nočného spánku. Ďalej uviedla výnimky vo verejných priestoroch 
a podujatia, kedy a kde sa na verejnosti môže alkohol používať podľa navrhovaného 
VZN.  
 
Mgr. Sedláčková ďalej doplnila, že poslankyne Mušková a Tóthová predložili návrh 
zákona, ktorým sa  novelizuje zákon 219/1996, doplňujúci a upravujúci zákaz 
používania alkoholu osôb maloletých do 15 rokov a mladistvých do 18 rokov. Tento 
zákon bol zatiaľ prijatý v 1. čítaní v NR SR a je predpoklad, že bude i celkovo prijatý. 
Obsahuje prísne pravidlá, ktoré sa týkajú i povinností obcí. Obce by mali sankcionovať 
túto mládež, respektíve ich zákonných zástupcov, realizovať s nimi priestupkové 
konania.    
 
Ing. Teker podotkol, že by bolo potrebné viac postihovať prevádzkovateľa zariadení na 
predaj alkoholických nápojov.  
 
MUDr. Sámel mesto sa vyjadruje iba k prevádzkovým hodinám týchto zariadení, 
nepostihuje predaj alkoholu mladistvým, inšpekcie, ktoré môžu dať pokuty sú pre tieto 
prevádzky malé čiastky. Napríklad kúsok od budovy mestskej polície (oproti vodníkovi) 
sa zdržuje v piatok okolo 20 00 hod. podnapitá mládež, ktorá nemá asi ani 15 rokov.  
 
Ing. Boc by navrhol zákaz popíjania alkoholických nápojov na verejných 
priestranstvách sídelného útvaru Juh.   
  
Ing. Teker zosumarizuje pripomienky občanov ohľadom používania alkoholických 
nápojov na verejnosti na sídlisku Juh a odovzdá ich za účelom prípadného doplnenia 
predmetného VZN mesta Trenčín o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 
na útvare právnom a matriky mestského úradu v Trenčíne.                                       ÚPM  
 
Ing. Boc oboznámil so stavebným povolením stavby: „Polyfunkčný bytový dom, 
Trenčín – Juh“ Stavebníkom je Vígor a.s., Trenčín. Stavba sa bude realizovať vedľa 
zdravotného strediska na sídlisku Juh. Polyfunkčný objekt bude mať 8 nadzemných 
podlaží, bude mať funkciu obchodnú a bytovú, bude tu 118 bytových jednotiek. 
V suteréne bude parkovacie stánie, je tu aj vonkajšie parkovisko.                UAUP+SSU 
   
3. Odpovede na požiadavky (interpelácie) VMČ – Juh. 
 
Ing. Boc oboznámil prítomných s odpoveďami na požiadavky (iterpelácie) VMČ Juh, 
vznesené na zasadnutiach VMČ konaných dňa 3.11.2008 a 1.12.2008. 
 
Ing. Boc informoval, že dňa 3.2.2009 bude na mestskom úrade pracovné rokovanie 
ohľadom dopravného značenia na Juhu, kompletný návrh celého Juhu, zjednosmernenie 
a úpravy najmä ulíc Halalovka, Východná, Šmidkeho a pod.                                UŽPD 
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Požiadavky poslancov VMČ – Juh. 
 
p. Hartmann požaduje vyčistiť komunikácie a parkoviská po zimnom posype drťou. 
         
Požiadavka VMČ Juh, aby spoločnosť, ktorá robí čistenie komunikácií a parkovísk –  
Marius Pedersen zabezpečila čistenie tak, aby oboznámili vodičov a bytové 
spoločenstvá, aby tu neparkovali počas čistenia a parkoviská mohli byť vyčistené 
kompletne na celom Juhu.                      UIS  
 
Ing. Boc, predseda VMČ Juh, poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 
VMČ. 
 
 
Zapísal : Ing. Ďurech 
 
 
 
         Ing. Anton Boc  
                       Predseda VMČ Juh  
                   Dňa: 02.02.2009   
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