
Zápisnica 
 

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

 
Prítomní:       Hostia: 
Ing. Ján Bezák     JUDr. Bero, MsP 
Ing. Dušan Gálik     Mgr. Vojtěch, MsP 
p. Eduard Hartmann                Ing. arch. Ležatková, UAUP MsÚ 
MUDr. Ľubomír Sámel    Ing. Uličný, MHSL m.r.o. 
MUDr. Stanislav Pastva    p. Hudecová, UMM MsÚ     
p. Branislav Zubri čaňák    Ing. Teker, RS 
Neprítomní:      RNDr. Grupáč 
Ing. Anton Boc     garant VMČ Juh: Ing. Ďurech 
 
Program: 

1. Otvorenie. 
2. Informácia o činnosti MsP na sídelnom útvare Juh. 
3. Prerokovanie žiadostí. 
4. Odpovede na požiadavky (interpelácie) VMČ Juh. 
5. Rôzne. 
6. Záver. 

 
p. Branislav Zubri čaňák, poverený vedením VMČ Juh, privítal prítomných a otvoril 
zasadnutie VMČ. 
 
2. Informácia o činnosti mestskej polície na sídelnom útvare Juh. 
 
    JUDr. Stanislav Bero, ktorý pôsobí vo funkcii náčelníka Mestskej polície v Trenčíne 
od 21.1.2009, oboznámil prítomných  so svojimi zámermi a úlohami a podal krátku 
informáciu ohľadom okrsku MsP na Juhu.  Po jeho nástupe do funkcie náčelníka 
mestskej polície bolo z rôznych dôvodov, často i medializovaných prepustených 16 
príslušníkov MsP, z toho žiaľ bolo 8 zo sídelného útvaru Juh. Napriek tomu, že tu chýba 
8 ľudí, hliadková činnosť v mesiaci februári bola väčšia ako v mesiaci január. Rozhodne 
odmietol fámy, že okrsok MsP na Juhu sa bude rušiť, momentálne sú v štádiu, kedy sa 
vyhodnocujú celú činnosť tohto okrsku, vyhodnocujú počet hliadok vykonaných, 
vyhodnocujú počet spisov vypracovaných na Juhu. I napriek uvedeným skutočnostiach 
okrsok na Juhu má svoj význam, bude určite zachovaný, nevie sa teraz ešte presne 
vyjadriť v akej forme, v akom rozsahu, s akým počtom, všetko sa v súčasnosti 
vyhodnocuje, predpokladá, že bude s väčším počtom ľudí ako je teraz, rozdiel bude 
možno v tom, že rajonizácia sa posunie smerom dolu, k cintorínu, na Soblahovskú 
ulicu.   
 
Ing. Teker sa opýtal náčelníka MsP, či je presvedčený o tom, že sa vykonáva činnosť 
MsP, tak ako bola naplánovaná.   
 
JUDr. Bero uviedol, že je presvedčený o tom z niekoľkých dôvodov:  
1, zvýšila sa kontrólna činnosť – osobná, fyzická.  
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2, V každom služobnom motorovom vozidle je umiestnené GPS, aj v noci doma vie na 
počítači nájsť , kde sa uvedené vozidlo napríklad nočnej hliadky nachádza, je tu 
vyhodnotený počet jázd, presne počet km, presne na km, ktoré boli v danom sídlisku 
spravené 
 
Ing. Teker poukázal na miesta na sídlisku Juh, kde sa trestná činnosť koná, hliadky 
pred OD Južanka sú podľa neho zbytočné, ďalej sa spýtal, či chce MsP spolupracovať 
pri svojej činnosti s občanmi, pretože doteraz spolupráca s občanmi bola slabá.  
 
JUDr. Bero reagoval, že i jeho prítomnosť na rokovaní VMČ, svedčí o jeho snahe 
o spoluprácu, nielen s poslancami, ale zo všetkými občanmi. Nemôže súhlasiť, že 
hliadky MsP pred OD Južanka by neboli potrebné, služba je tu potrebná, čo dokazujú aj 
záznamy z kamier, ale aj počet priestupkov. Je potrebná na úrovni udržania verejného 
poriadku, ale aj dopravnej situácie. 
 
p. Zubri čaňák sa spýtal, či je už určený zástupca MsP pre sídelný útvar Juh. 
 
JUDr. Bero uviedol, že zatiaľ nie je určený zástupca, mestské zastupiteľstvo mu dalo 
za úlohu pripraviť analýzu vyhodnotenia činnosti mestskej polície, na základe ktorej 
bude určený ďalší postup. 
 
MUDr. Pastva sa spýtal náčelníka MsP na či nemá nejaký ucelený plán, konkrétne 
predstavy činnosti na Juhu. 
 
JUDr. Bero predstavu konkrétnu má, jej uskutočnenie bude možné až na základe 
vyhodnotenia analýzy, ktorú v súčasnosti spracúva pre mestské zastupiteľstvo. 
        
       Výbor mestskej časti Juh berie informatívnu správu náčelníka mestskej polície 
v Trenčíne o činnosti mestskej polície na sídlisku Juh na vedomie. 
 
3. Prerokovanie žiadostí: 
 
1, Ide o žiadosť o vyjadrenie k predĺženiu nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi 
Mestom Trenčín a PEGAS Trenčín, na prenájom pozemku časť parcely č. 2180/5 
o výmere 25 m2 , za účelom vysporiadania pozemku pod terasou. Vzhľadom k tomu, že 
k termínu 30.4.2009 bude končiť platnosť nájomnej zmluvy, uvedená spoločnosť 
požiadala o jej predĺženie. Ide o pozemok – zeleň na ul. Gen. Svobodu. 
    
       Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania 
dňa 12.2.2009 odporučil predĺženie nájmu na dobu 2 rokov. 
 
        Výbor mestskej časti Juh hlasovaním jednohlasne 6 za odporučil vyhovieť 
žiadosti PEGAS Trenčín o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku  
o výmere 25 m2 na ul. Gen. Svobodu.                                                                   UMM 
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2, Ide o žiadosť o vyjadrenie k predĺženiu prenájmu pozemkov pre spoločnosť 
Akzent media s.r.o., Bratislava, ide o nasledovné pozemky, na ktorých sú umiestnené 
reklamné billboardy: - Saratovská ul. parc. č. 2189/220 v k.ú. Trenčín – 1ks 
                                  - Saratovská ul. parc. č. 2189/216 v k.ú. Trenčín – 1ks   
                                   - ul. Gen. Svobodu parc. č. 2336 v k.ú. Kubra – 1ks 
      
       Útvar ŽP a dopravy a Útvar architektúry a územného plánu MsÚ v Trenčíne 
odporučil predĺženie nájomnej zmluvy do termínu 31.12.2009. 
 
      Výbor mestskej časti Juh  hlasovaním 6 za odporučil vyhovieť žiadosti 
k predĺženiu prenájmu pozemkov pre spoločnosť Akzent media s.r.o., Bratislava, 
na ktorých sú umiestnené reklamné billboardy.                                               UMM 
 
3, Ide o žiadosť MONOLIT Slovakia s.r.o., Trenčín o odkúpenie pozemku v k.ú. 
Trenčín, novovytvorená parc.č. 2315/589, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2 
odčlenená GP č. 44566727-011/2009 z pôvodnej parc. č.2315/5 o výmere 230 m2 za 
účelom vysporiadania pozemku pod rozostavanou stavbou bytového domu 1 na 
Liptovskej ulici. Žiadateľ zároveň požiadal do doby majetkovoprávneho vysporiadania 
predmetného pozemku o súhlas so zápisom GP č. 44566727-011/2009 a rozostavanej 
stavby do katastra nehnuteľnosti. 
            Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného 
plánovania odporučil dňa 24..02.2009 žiadosti vyhovieť.     
  
        Výbor mestskej časti Juh hlasovaním 6 za odporučil vyhovieť žiadosti 
MONOLIT Slovakia s.r.o., Trenčín na odkúpenie pozemku o výmere 12 m2 za 
účelom vysporiadania pozemku pod rozostavanou stavbou bytového domu 1 na 
Liptovskej ulici.                                                                                                    UMM 
 
4, Ide o žiadosť Ing. Ladislava Hriža k zámene pozemkov v k.ú. Trenčín, ide 
o zámenu: 
  - novovytvorená parc. č. 3398/6 zastavaná plocha o výmere 176 m2 odčlenená 
GP č. 17905095-006-09 z parc. 3398/2 o výmere 241 m2. 
 - novovytvorená parc. č. 2175/117 zastavaná plocha o výmere 143 m2, 
 - novovytvorená parc. č. 2175/119 zastavaná plocha o výmere 4 m2,  
Obe odčlenené GP č. 17905095-006-09 z parc. č. 2175/83 o výmere 338 m2,  
Všetky zapísané na LV č. 5613 ako vlastník Ing. Ladislav Hrižo v celosti. Výmera 
zamieňaných pozemkov predstavuje spolu 323 m2.  
Za pozemky  

- novovytvorená parc. č. 2175/83 zastavaná plocha o výmere 320 m2. 
- novovytvorená parc. č. 2175/118 zastavaná plocha o výmere 3 m2.  

Zámena sa uskutočňuje bez finančného vyrovnania. Touto zámenou pozemkov vznikne 
mestu ochranné pásmo mestského cintorína. 
        Útvar ŽP a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania odporučili 
zámenu pozemkov dňa 2.12.2008. 
 
           Výbor mestskej časti Juh hlasovaním 6 za odporučil vyhovieť žiadosti Ing. 
Ladislava Hriža o zámene pozemkov.                                                                  UMM 
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5, Ide o žiadosť o vyjadrenie k predĺženiu nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi 
Mestom Trenčín a SPP - distribúcia, a.s., na prenájom pozemku v k.ú. Trenčín, parc. 
č. 2264/14 o výmere 442 m2, parc. č. 2264/15 o výmere  100 m2 a parc. č. 2264/31 
o výmere 69 m2, za účelom majetkoprávného vysporiadania pozemku pod jestvujúcou 
regulačnou stanicou plynu a prísrupovou komunikáciou. 
          Útvar ŽP a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania dňa 24.02.2009 
odporučili  predĺženie doby nájmu do 31.12.2013. 
 
p. Hudecová doplnila, že ide o pozemky pod Juhom, ÚAAP zatiaľ neodporučili predaj 
tohto pozemku, pretože regulačná stanica plynu je umiestnená na veľkom pozemku 
a nevie sa čo sa tu bude v budúcnosti bude realizovať, doba predĺženia nájomnej 
zmluvy sa stanovuje na 5 rokov. 
 
 Výbor mestskej časti Juh hlasovaním 6 za odporučil vyhovieť žiadosti SPP 
– distribúcia, a.s., o predĺženiu nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov na 
ktorých je umiestnená regulačná stanica plynu a prístupová komunikácia.  UMM 
 
6, Ide o žiadosť o vyjadrenie VMČ Juh k činnosti Kultúrneho centra AKTIVITY,  
 
p. Zubri čaňák informoval, že KC AKTIVITY, o.z. od roku 2004 zabezpečuje pre deti, 
mládež a širokú verejnosť využitie voľného času prostredníctvom krúžkov, kurzov 
a klubovej činnosti. Podporuje činnosť záujmovo – umeleckých združení a organizuje 
kultúrne a športové podujatia pre obyvateľov mesta Trenčín a okolia. V roku 2008 to 
boli napríklad Dance Mix, Deti sami sebe, Tábory bez hraníc a pod.  
Pozitívne hodnotíme aj integráciu zdravotne postihnutých detí a mládeže do všetkých 
organizovaných aktivít občianskym združením. Ďalej pozitívne hodnotíme, že 
združenie úzko spolupracuje nielen s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblasti 
kultúry, športu a organizovania voľno časových aktivít pre širokú verejnosť, ale zapája 
sa aj do projektov v spolupráci s mimovládnymi organizáciami ako napríklad Pomoc 
obetiam násiliam v Trenčíne. 
 
 Výbor mestskej časti Juh v plnej miere podporuje a schvaľuje činnosť 
Kultúrneho centra AKTIVITY, o.z. a odporú ča , aby o.z. organizovalo kultúrne 
aktivity a prevádzkovalo KS Juh i naďalej.                                              UMM+UK 
 
7, Ide o žiadosť SBD Trenčín samospráva č.98, Novomeského 2688/2. Obyvatelia 
obytných domov na ulici Novomeského a ulici J. Halašu dôrazne protestujú voči 
prevádzke baru San Marco, ktorý je lokalizovaný v podzemných priestoroch obchodu 
s potravinami ZDROJ VOPU ul. Saratovská v tesnej blízkosti obytných blokov 
obytných blokov týchto ulíc. Ako dôvody pre zastavenie prevádzky uvádzajú: 
- bar San Marco má prevádzku do 3 hod. rannej. Návštevníci opúšťajúci toto zariadenie 
sú často pod vplyvom alkoholu, rušia nočný kľud, znečisťujú areál okolo obchodu 
a okolia, nezriedka rozbíjajú vchodové dvere blízkych obytných domov, poškodzujú 
fasády. Často tu voči takýmto prejavom vandalizmu zasahuje aj Polícia. (naposledy 
20.02.2009), keď návštevníci opúšťajúci bar San Marco rozbili výklady priľahlého 
obchodu s potravinami. 
Ing. Teker je to uzavretý priestor medzi obytnými blokmi, kde sa všetko ozýva.  V tejto 
prevádzke  by bolo potrebné spraviť viac krát kontroly zo strany mestskej polície,  
mladiství sú tu často opití, skrátiť dobu prevádzky. 
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 p. Zubri čaňák žiada mestský úrad, aby prevádzkovateľovi napísal sťažnosť na rušenie 
nočného kľudu, s upozornením, že ak sa to bude opakovať, budú mu musieť byť 
obmedzené prevádzkové hodiny.                                                                                  UE 
JUDr Bero doplnil, že MsP sa chce zamerať aj na požívanie alkoholu mladistvými, nie 
je to jednoduchá vec, legislatívne ani výchovne. Bloková pokuta v prípade týchto detí 
nerieši daný problém, nie je to podľa neho ten správny spôsob. Budú mať hliadky spolu 
s príslušníkmi policajného zboru, mali by tu byť ale zainteresovaní aj sociálni 
pracovníci a práve tu vidí priestor na riešenie po linke škola, rodičia.  
 
 Výbor mestskej časti Juh opätovne upozorňuje prevádzkovateľa baru San 
Marco ak do 1 mesiaca nedá veci súvisiace s rušením nočného kľudu do poriadku 
a budú sa sťažnosti obyvateľov susedných obytných domov opakovať navrhne 
skrátenie prevádzkovej doby tohto baru do 22 00 hod.                                         UE 
 
8, Ide o žiadosť SVB a nebytových priestorov Mateja Bela 2496, Trenčín, o opravu 
terénnych schodov vo svahu pred domom č. 2496. Schodisko pozostáva cca z 8 
schodiskových stupňov, je v dezolátnom stave – viď priložená fotodokumentácia, 
predstavuje pre obyvateľov ne bezpečie úrazu, chýba zábradlie. Oprava tohto schodiska 
bola požadovaná 28.6.2005 a 1.3.2007. 
 
MUDr. Sámel poznamenal, že tieto drobné opravy by bolo možno zrealizovať i zo 
súvislej údržby. 
 
  Výbor mestskej časti žiada útvar interných služieb MsÚ v Trenčíne 
o vyjadrenie akým spôsobom sa dá daný  problém riešiť a o určenie termínu do 
kedy bude schopný zaistiť  toto schodisko do prevádzkového stavu.                  UIS 
     
9, p. Zubričaňák oboznámil prítomných z harmonogramom jarného upratovania 
2009. Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a.s. , Mestského 
hospodárstva a správy lesov, m.r.o., a v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi 
mesta  vykoná v jarných mesiacoch marec, apríl 2009 jarné upratovanie na území 
mesta. Termín umiestnenia VOK na sídlisku Juh je 8.4. 9.4.2009. 
 
 
4.Odpovede na požiadavky (interpelácie) VMČ – Juh. 
 
p. Zubri čaňák oboznámil prítomných s odpoveďami na požiadavky (interpelácie) 
VMČ Juh, vznesené na zasadnutí konanom dňa 2.2.2009.             
 
    
5. Požiadavky poslancov VMČ – Juh. 
 
Ing. Teker požiadavka na opravu vrchného schodiskového stupňa pri Sporiteľni. 
 
p. Hartmann upozornil na prehodnotenie umiestnenia zvislej dopravnej značky STOP  
na ul. Halalovka pri zdravotnom stredisku smerom na ul. Východnú. STOP – ka je 
umiestnená dosť ďaleko od križovatky, sú tam kontajnery, prechod pre chodcov (deti). 
                                                                                                                                UŽPD 
Ing. Gálik  poznamenal, že táto ulica by sa mala podľa nového návrhu zjednosmerniť. 
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Ing. Ďurech doplnil, že dňa 3.2.2009 sa na mestskom úrade uskutočnilo pracovné 
rokovanie ohľadom prehodnotenia dopravného riešenia na sídlisku Juh. Pracovného 
rokovania sa zúčastnil predseda VMČ Juh Ing. Boc, zástupcovia dotknutých 
organizácií, mestskej polície, projektant a zástupca ÚŽP a dopravy. Do celkovej zmeny 
dopravného riešenia boli zahrnuté i požiadavky na zjednosmernenie jednotlivých ulíc na 
sídlisku Juh. Bolo tu riešené 7 lokalít. 
 
 Výbor mestskej časti Juh požaduje útvar ŽP a dopravy na budúce 
zasadnutie VMČ  podať informáciu o navrhovanom riešení dopravného značenia 
na sídlisku Juh.                                                                                                       UŽPD 
 
6. Požiadavky občanov: 
 
RNDr. Grupáč poďakoval za promptnosť riešenia opravy zábradlia. Ďalej sa opýtal na 
svoju predošlú požiadavku  na osadenie dopravnej značky na Šafárikovej ulici smerom 
na športový areál , ktorá by obmedzila povolenú rýchlosť na 30 km/hod. Požiadavka na 
opravu vonkajšieho terénneho schodiska smerom do NS Južanka.                       UŽPD 
 
p. Zubri čaňák reagoval, že v tomto úseku už nie je komunikácia, je to iba príjazd do 
športového areálu pre sanitky, hasičov a pre parkovisko umiestnené pred športovým 
areálom. Dopravnú značku obmedzujúcu rýchlosť na 30 km/hod by bolo vhodné osadiť 
pri byt. dome Šafárikova 20, v hornom úseku navrhuje osadiť značku pozor škola – deti. 
Oprava terénneho schodiska smerom do NS Južanka je jednou z priorít z rozpočtu pre 
sídelný útvar Juh.                                                                                                   UŽPD 
 
 MUDr. Sámel sa spýtal ohľadom križovatky na ulici Liptovská smerom k domovu 
dôchodcov. 
 
Ing. Ďurech reagoval, že táto križovatka bola riešená – bol daný návrh v rámci statickej 
dopravy na Juhu, projekt pre stavebné povolenie nebol zatiaľ vypracovaný z dôvodu 
majetkoprávneho vysporiadania príjazdovej komunikácie k bytovým blokom. 
 
MUDr. Sámel doplnil, táto cesta je už vo vlastníctve mesta a bude potrebné projekt 
dopracovať  tak,  aby kompletne riešil celú križovatku a príjazdovú komunikáciu 
k obytným blokom. 
 
 Výbor mestskej časti Juh požaduje útvar ŽP a dopravy aby v roku 2009 
zaistil vypracovanie kompletnej PD pre stavebné povolenie Statická doprava Juh 
na ul. Liptovská a vybavil stavebné povolenie pre túto stavbu.                         UŽPD 
 
p. Zubri čaňák, poverený vedením VMČ Juh, poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie a ukončil zasadnutie VMČ Juh.  
 
 Zapísal: Ing. Jozef Ďurech 
 
                                                                                                p. Branislav Zubri čaňák 
        poverený vedením VMČ Juh 
          Dňa: 11.03.2009 
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