
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti JUH  
konaného dňa 02. apríla 2007 v Kultúrnom stredisku JUH Trenčín 

 
 

Prítomní:     Neprítomní: 
Ing. Ján Bezák     Ing. Dušan Gálik 
Ing. Anton Boc 
p. Eduard Hartmann 
MUDr. Stanislav Pastva 
MUDr. Ľubomír Sámel 
p. Branislav Zubričaňák 
 

 
Hostia: 

garant VMČ: Ing. Jozef Ďurech  p. Vaňo, zástupca primátora 
zapisovateľka: Dana Viskupičová  Ing. Vravková, MHSl, m.r.o. Trenčín 
      p. Hudecová, ÚMM MsÚ 
      Mgr. Vojtech, MsP 
 
      
Program:    

1. Otvorenie 
2. Voľba predsedu VMČ – Juh 
3. Prerokovanie žiadostí 
4. Rôzne 
5. Záver 

 
 

Tomáš Vaňo, zástupca primátora, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ. 
 
 
2. Voľba predsedu Výboru mestskej časti Juh 
  
MUDr. Sámel navrhol za predsedu VMČ Juh Ing. Antona Boca, z dôvodu bohatej anamnézy  
funkcií, ktoré sa týkajú mesta a adekvátneho vzdelania. Vyjadril názor, že nič lepšie sa pre 
Juh nemôže stať, ako keď bude predsedom VMČ práve on.  
 
Ing. Bezák skonštatoval, že bývalo zvykom, že predseda výboru mestskej časti bol poslanec 
s najväčším počtom hlasov a následne sa priklonil sa k návrhu MUDr. Sámela. 
 
 Výbor mestskej časti Juh jednomyseľne zvolil za predsedu VMČ Ing. Antona 
Boca.  
 
Tomáš Vaňo, zástupca primátor skonštatoval, že Ing. Anton Boc bol riadne zvolený za 
predsedu VMČ JUH a následne mu odovzdal slovo.  
 
Ing. Boc poďakoval a navrhol pristúpiť k bodu č. 3 Prerokovanie žiadostí. 
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3. Prerokovanie žiadostí 
 
P. Hudecová, útvar majetku mesta, predložila materiál. 
 
a) Ide o žiadosť Ing. Ladislava Strašila – Nubium, Bratislava, o predĺženie Nájomnej zmluvy 
č. 55/6/1999, uzatvorenej medzi menovaným a Mestom Trenčín, na prenájom pozemkov pod 
reklamnými billboardmi nasledovne: 
    - pozemok parc.č. 2237/7, k.ú. Trenčín, 1 ks reklamného zariadenia – Ul. Gen. Svobodu 
    - pozemok parc.č. 2237/21, k.ú. Trenčín, 1 ks reklamného zariadenia – Ul. Gen. Svobodu 

Útvar životného prostredia a dopravy a útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 15.12.2006 odporučil predĺženie nájomnej zmluvy na dobu 2 rokov, t.j. do 31.12.2008. 
 

Výbor mestskej časti Juh, hlasovaním 6 za odporučil vyhovieť žiadosti Ing. 
Ladislava Strašila – Nubium, Bratislava o predĺženie Nájomnej zmluvy č. 55/6/1999, 
uzatvorenej medzi menovaným a Mestom Trenčín v zmysle predloženého návrhu.  
 
 
 
b) Ide o žiadosť Považskej odpadovej spoločnosti a.s., o kúpu pozemku parc.č. 2180/329 
o výmere 1071 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom vybudovania zberného dvora odpadu.  
 Ide o pozemok pri kotolni na Ul. Liptovskej v Trenčíne. 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 21.09.2006 odporučil odpredaj pozemku. 
 
Ing. Bezák sa vyjadril, že je to príliš blízko obytnej zóny (vedľa je Ul. Liptovská, oproti Ul. 
Južná, je potrebné do budúcnosti rátať aj s ďalšou výstavbou). 
 
P. Zubričaňák sa priklonil k názoru Ing. Bezáka, obytný dom na Liptovskej ulici je príliš 
blízko, obyvatelia by mali zberne pod oknami. 
 
MUDr. Pastva skonštatoval, že myšlienka ako taká je dobrá, ale lokalita nie je ideálna. 
 
Ing. Boc uviedol, že v predchádzajúcom volebnom období sa hľadalo veľa pozemkov na 
predmetný odpadový dvor. Toto je jediný pozemok vo vlastníctve mesta, ktorý je zároveň 
jeden z najvhodnejších pozemkov. Prihovoril sa za to, aby to bolo odsúhlasené, bude to 
riadené, bude sa strážiť, separovať. Videl zberné dvory, ktoré sú priamo v sídliskách 
a v centrách miest a nijakým spôsobom nerušia obyvateľov.  
 
P. Zubričaňák navrhol umiestniť zberný dvor v mieste ako sú satelity, kde má mesto 2 ha 
pôdy, mala tam pokračovať výstavba bytoviek. Priestor je schovaný za budovami, satelity 
môžu byť na inom mieste, vedie tam aj prístupová cesta.  
 
MUDr. Sámel doplnil, že pozemok je v katastrofálnom stave, sú tam betónové tvárnice, pred 
ôsmymi rokmi tam bolo niekoľko podnikateľských zámerov, všetky potom skrachovali.  
 
Ing. Boc poznamenal, že keď zberný dvor umiestnime čo najďalej od ľudí, nikto ho nebude 
využívať. 
 
P. Zubričaňák podotkol, že zberný dvor niekde musia umiestniť, ale obáva sa umiestnenia na 
Liptovskej ulici. 
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Ing. Boc, predseda VMČ Juh požiadal útvar majetku mesta o preverenie 
možnosti umiestnenia zberného dvora na pozemku za satelitmi s tým, aby svoje 
stanovisko predložili na najbližšom zasadnutí VMČ. Následne stiahol predmetnú 
žiadosť z rokovania VMČ. 
 
 
 
c)    Žiadosť o povolenie prevádzkového času 
názov prevádzkarne:   CLUB ,,7“ – bar s herňou 
adresa prevádzkarne:   Ul. Gen. Svobodu 3065, Trenčín  
prevádzkovateľ:   Koloman Kričfaluši, Trenčín 
navrhovaný prevádzkový čas: pondelok až štvrtok od 10.00 h do 02.00 h 
     piatok, sobota  od 10.00 h do 04.00 h 
     nedeľa   od 12.00 h do 02.00 h 
 

Výbor mestskej časti Juh hlasovaním 6 odporučil vyhovieť žiadosti o povolenie 
prevádzkového času v prevádzkarni Club ,,7“ nasledovne: 
pondelok – štvrtok  od 10.00 h do 24.00 h 
piatok, sobota  od 10.00 h do 02.00 h 
nedeľa   od 12.00 h do 24.00 h, na skúšobnú dobu tri mesiace. 
 
 
 
 
4. Rôzne  
 
 
MUDr. Sámel sa zaujímal ako vyzerá čistenie odvodňovacích rigolov po zimnej údržbe, 
kanálové odtoky sú vždy zanesené.  
 
Ing. Bezák  sa opýtal, kedy sa začne s realizáciou statickej dopravy Juh I. a Juh II. – Ul. 
Šafárikova nad garážami a odvodnenie Ul. Bazovského a Ul. Šafárikova.  
 
Ing. Ďurech odpovedal, že akcia ,,Rekonštrukcia Ul. Šafárikova + garáže“ bola v návrhu 
rozpočtu mesta na rok 2007.  
 Stavba ,,Odvodnenie sídliska Juh – II. etapa“ – bol spracovaný projekt pre územné 
rozhodnutie pre 8 lokalít na sídlisku Juh. V roku 2007 je v pláne v rozpočte mesta 
vypracovanie projektu pre stavebné povolenie pre lokality: Lokalita A1 – Ul. Šafárikova, 
Lokalita B1 – Ul. Halalovka. 
 
MUDr. Pastva navrhol, aby sa pri prehodnocovaní investícií premietlo na samostatný 
materiál, ktoré investície sú na Juhu schválené a čo sa plánuje. 
 
Ing. Boc navrhol počkať na vyhodnotenie rozpočtu za rok 2006, kde bude jasné koľko 
finančných prostriedkov sa vyčerpalo a aký je ich stav. Potom je možnosť naplánovať akcie, 
ktoré chceme aby boli zrealizované tento rok a doplánovať ďalšie.   
 
Ing. Ďurech doplnil informáciu, že súčasne sa robí aj statická doprava – garáže Ul. L. 
Novomeského  - investičná akcia by sa mala v apríli dokončiť.  
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P. Hartmann upozornil na trčiace železá na Ul. Gen. Svobodu pri prevádzkových jednotkách 
smerom ku Country a z Ul. Halalovka pred garážami, ktoré v minulosti stavala spol. Herbaria.  
 
P. Hudecová odpovedala, že časť pozemku je v spoluvlastníctve vlastníkov garáží a časť je 
vo vlastníctve mesta. Bližšie majetkové vzťahy budú predložené na najbližšom zasadnutí 
VMČ.  
 
P. Hartmann upozornil na skutočnosť, že na Východnej ulici je nedokončený polyfunkčný 
objekt, v okolí ktorého je neporiadok, nastáva problém s množiacimi sa potkanmi. Zaujímal 
sa, či je stanovená lehota dokedy musí byť výstavba nehnuteľnosti dokončená? 
 

Výbor mestskej časti Juh požiadal Spoločný stavebný úrad so sídlom v Trenčíne 
o preverenie stavebného povolenia - kedy je zahájenie a ukončenie stavby a či je 
povolené prerušenie stavby. Taktiež je nutné upozorniť štátny stavebný dohľad o  
udržiavanie poriadku.  
 
 
 

Ing. Anton Boc, predseda VMČ Juh, poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie 
VMČ.  
 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová, ml. 
V Trenčíne, 04.04.2007       
 

 
 
 
  Ing. Anton B O C 

                           predseda VMČ JUH 
 

 Dňa: 
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