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                                             Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti  Juh 

konaného d ňa  12.07.2010 v Kultúrnom stredisku Juh Tren čín. 

 

Prítomní:                                                     Neprítomní:  

Ing. Anton Boc                                           Ing. Dušan  Gálik 

Ing. Ján Bezák                                            p. Eduard Hartmann 

p. Branislav  Zubričaňák 

MUDr. Ľubomír Sámel 

MUDr. Stanislav Pastva 

 

Hostia:                                                        Občania:  

Bc. Ján Kováčik  -  MsP                           podľa prezenčnej listiny 

Bc. Eva Hudecová – ÚMM 

Ing. Teker 

 
Program:  
 

1. Otvorenie 
2. Rôzne  /prerokovanie žiadostí z útvarov MsÚ, interpelácie, pripomienky 

a žiadosti 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 spoločnosti NUBIUM – Ing. Ladislav Strašil, 
Nitra, ktorá požiadala o predĺženie doby nájmu Nájomnej zmluvy č. 12/07, 
uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a uvedenou spoločnosťou, na prenájom 
pozemku – časť parc.č. 2193/1. Na uvedenom pozemku sú umiestnené 2 ks 
reklamných zariadení. 
     Útvar architektúry a územného plánovania a útvar životného prostredia a dopravy 
dňa 22.06.2010 odporučil predĺženie prenájmu do 31.12.2010. 
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Poslanci odporú čajú pred ĺženie prenájmu  v zmysle predloženej žiadosti 

za 5                                     proti  0 

Žiadame Vás o vyjadrenie k predĺženiu prenájmu pozemkov v k.ú. Trenčín parc.č. 
2166/1 záhrada o výmere 9083 m2 a parc.č. 2163/2 záhrada o výmere 7261 m2, pre 
ZO SZZ č. 15-2 Bočkove sady , za účelom legalizácie užívania pozemku – 
záhradiek. Celková výmera predstavuje 16.344 m2. Ide o pozemky v ZO Bočkove 
sady. 
    Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania 
MsÚ v Trenčíne dňa 22.6.2010 odporučil predĺženie prenájmu pozemkov 
s podmienkou výpovednej lehoty vegetačného obdobia v prípade realizácie zámeru 
rozšírenia cintorína. 
 
Poslanci odporú čajú pred ĺženie prenájmu pozemkov v zmysle žiadosti   
 
                                     za  5                                     proti 0 
 
Prerokovanie žiadosti 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 letnej terasy 
 Názov prevádzkarne:           Hostinec u Kokrhá ča 
 adresa prevádzkarne:  Gen. Svobodu 3066, Tren čín   
 prevádzkovateľ:   Alica Šerešová, Trenčín 
 
 navrhovaný prevádzkový čas letnej terasy:     pondelok až štvrtok od 10.00 hod.           
                                                                        do 24.00 hod. 
                                                        piatok až nede ľa od 11.00 hod. do 24.00 hod. 
                                                                            
Letná terasa je zriadená k existujúcej prevádzke s povoleným prevádzkovým časom 
pondelok až štvrtok od 10.00 hod. do 24.00 hod., piatok, sobota od 11.00 hod. do 
02.00 hod., nedeľa od 11.00 hod. do 24.00 hod. V zmysle VZN môže byť letná terasa 
v tejto mestskej časti prevádzkovaná max. do 24.00 hod. po prerokovaní vo VMČ. 
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 preveri ť povolenie na terasu a nesúhlasia s pred ĺžením 
prevádzkového času do 24,00 hod. 
 
                                   proti   4                                          zdržal sa  1  
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Ing. Boc informoval poslancov so závermi ŠSD pri výmenníkovej stanici na Ul. 
Východná. Zúčastnila sa fi. TESS, ktorá nerobila žiadne väčšie zásahy na pozemku 
len udržiavacie práce. Neporiadok okolo stavby, na ktorí sa sťažovali obyvatelia 
bytovky je zrejme pozostatok stavebnej činnosti výstavby bytovky a  parkoviska pri 
bytovke. 

Mudr. Ľ. Sámel - pri vodnom zdroji na Ul. Soblahovská sa zhromažďujú bezdomovci 
a robia neporiadok  

Ing. J. Bezák – bezdomovci sú aj na iných miestach mesta, obťažujú okolie 

- kedy sa bude realizovať dopravné značenie na Šafárikovej ul., projekt  je 
vypracovaný a odsúhlasený 

Poslanci  požadujú  preveri ť na ÚŽPD a ÚIS 

Pripomienky a požiadavky ob čanov:  

p. Sadlo ň - sa chce informovať o nadstavbe radových garáží na Šmidkeho ul. pri 
bytovom dome Šmidkeho č.1. Radové garáže sú v havarijnom stave, prístupová 
komunikácia je poškodená, prepadnutá, zhromažďuje sa tam voda a zateká na 
zadnú stenu garáží. Pýta sa, či sa bude mesto zaoberať týmto stavom alebo ako 
majú postupovať, keby požadovali nadstavbu garáží. 

Ing. Boc - treba vypracovať projekt a dať ho na schválenie ÚAÚP 

Zástupky ňa SVB na Ul. M. Bela  2443 požaduje obmedziť prevádzkový čas 
pohostinstva Bernárd – Slamenný hostinec v oddychovej zóne Halalovka. Teraz je 
čas do 24,00 hod. a v P a S do 2,00 hod. Vzhľadom na hluk z prevádzky navrhuje 
prevádzkový čas na celý týždeň do 22,00 hod. 

Poslanci odporú čajú na základe s ťažnosti obyvate ľov a taktiež zásahu MsP 
obmedzi ť prevádzkový čas do 22, hod. 

za  5                          proti  0 

Zástupky ňa SVB bytového domu na Ul. Bazovského  
- sa chce informovať kedy bude odstránená betónová plocha pod bývalou 

Škrupinkou. Tento problém sa rieši od r.1997. 
- odvodnenie lokality  
- mládež pod balkónmi pri betónovej ploche znečisťujú okolie, chceli by si 

oplotiť  
Ing. Boc  – akcia Škrupinka bola presunutá z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov na budúci rok. Odvodnenie lokality bolo realizované v rámci akcie 
Novomeského ul.  
Na oplotenie pozemku musia požiadať o odkúpenie pozemku a na drobnú stavbu 
dať žiadosť na ÚŽPD. 
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Ing. Teker  – radové garáže na Ul. Šmidkeho  č.  sú v havarijnom stave, chceli by 
si realizovať odvodňovací kanál, aby im nezatekali zadné múry  garáží. 
Spoločenstvo garážnikov požaduje od mesta stanovisko akým spôsobom sa budú 
riešiť tieto garáže. 
 
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 15.07.2010 

 
 
 

                                                                                                                   

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


