
                                        Zápisnica 

      zo zasadnutia Výboru mestskej časti Juh konaného 
dňa 14.3.2011 o 18,00 hod.v Kultúrnom stredisku Juh 

v Trenčíne. 
 

Prítomní:                                                                     Neprítomní: 
p. Patrik Žák                                                                p. Branislav  Zubričaňák 
p.Ján Babič 
MUDr. Stanislav Pastva 
Ing. Peter Gašparovič 
p.Eduard  Hartmann 
JUDr. Milan  Kováčik 
 
Garant VMČ:  
Ing. arch. Vladimíra  Ležatková 
 
Hostia: 
Bc. Ján Kováčik – MsP 
Rajnincová Svetluše – KS Juh 
 
Občania -  podľa prezenčnej listiny 
 

1. Otvorenie  
Predseda VM Č Juh Ing. Peter Gašparovi č privítal prítomných poslancov 
a občanov a otvoril zasadnutie VM Č Juh. 
 

2. 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: 
 

      Názov prevádzkarne:            Herňa FUN  
adresa prevádzkarne:  Gen. Svobodu 3067, Tren čín   
prevádzkovateľ:  PUBS & GAMES, s.r.o., Poľná 17, Žilina 
navrhovaný prevádzkový čas:     non - stop                       

Jedná sa o novo zriadenú prevádzku. V priestoroch bolo doteraz 
prevádzkované Pohostinstvo Šenk. V tesnej blízkosti Herne FUN sa nachádza 
Herňa Club 7, Gen. Svobodu 3065, s prevádzkovým časom non – stop. Podľa 
vyjadrenia Mestskej polície  na Herňu Club 7 nie sú zaznamenané sťažnosti 
na rušenie nočného kľudu. 

                                                                                                            1. 

 



 

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 prevádzkový čas herne od 10,00 hod do 24,00 hod. 
na skúšobnú dobu 2 mesiacov. 

hlasovanie                           za  6                                           proti  0  

3. Prerokovanie žiadostí poslancov 
 

JUDr. M.Ková čik  - navrhuje predložiť termíny a program ďalších stretnutí  VMČ  
Juh.  
Poslanci sa dohodli, že Výbory mestskej časti Juh budú vždy prvý pondelok 
v mesiaci o 18,00 hod. 
  
Ing. Gašparovi č   
Privítal novozvolených poslancov za mestskú časť Juh. 
-    stanoviť termín na obhliadku sídliska Juh 
-    parkovanie na Juhu stály problém, čo sa vyberie za parkovanie , vybudovať    
      z toho nové parkovanie 

JUDr.M.Ková čik  – preveriť možnosti budovania parkovacích miest aj svojpomocne 
 
Vedúca KS Juh p. S.Rajnincová  - informovala poslancov ohľadne fungovania 
kultúrneho centra. Môže prezentovať činnosť strediska, aká činnosť prebieha 
v centre, tanečné. spevácke, športové a iné aktivity. Chýbajú im finančné prostriedky 
na chod centra. Bolo by vhodné oddeliť finančné náklady na energie od kultúrnych 
podujatí. Tieto výdavky na energie tvoria podstatnú časť nákladov na fungovanie 
kultúrneho strediska. Z toho dôvodu je výška nákladov na kultúru skreslená. 
Ing. Gašparovi č – nechceme zabúdať na kultúru, ktorá je taká dôležitá  

- na budúcom VMČ môžeme urobiť prezentáciu činností KC 
Viceprimátor JUDr. Ková čik  a viceprimátor  p. R. Kaščákova – robí sa 
pasportizácia kultúrnych zariadení, ktorých je v TN osem. Prehodnocujú sa tieto 
zariadenia, ktoré priestory potrebujeme, ktoré bude môcť mesto zaplatiť a ktoré dá 
do prenájmu. Hľadajú sa peniaze na túto činnosť a mesto potrebuje vedieť ako sa 
budú peniaze používať.  V dohľadnej dobe sa bude týmto mesto zaoberať. 
 

4. Prerokovanie žiadostí ob čanov 
 

Pani  Kožehubová  – privítala novozvolených  poslancov a má na nich niekoľko 
požiadaviek: 

- vývesky sú v zlom stave, treba ich opraviť a očistiť 
- chce informácie kedy a kde budú zasadnutia VMČ 
- myslí si, že tie ktoré časti sídliska Juh by mali mať na starosti určití poslanci 
- smetné koše sú v dezolátnom stave 
- fasády zateplených bytových domov sú počmárané 

 
                                                                                                                            2. 



 
 

- okolie obchodu CBA je v hroznom stave  aj trafostanica pod ním                                                                       
- keby skupina nezamestnaných odstraňovala  drobné nedostatky, špinu, 

poničené lavičky, smetné koše, ,keby bol za to niekto zodpovedný, kto by to 
kontroloval 

- odvoz odpadu a okolie kontajnerov,ktoré  prevádza  fi. Pedersen by mali mať 
na starosti kontrétni ludia, ktorí by to kontrolovali 

- vadí jej, že niektorí občania si vedia upraviť okolie domu iní nie 
- treba poďakovať a pochváliť, dať do mestského časopisu tých, ktorí zveľaďujú 

svoje okolie 
- zaujímalio by ju prečo ihrisko za mostami na Obchodnej ul. stálo takisto ako 

na Šafárikovej a tu je ihrisko v zlom stave, rozbité hojdačky, blatistý povrch 
atď.  a tam je v poriadku 

Odpovedal  MUDr. S.Pastva  - ihrisko za mostami je oplotené,  má svojho správcu, je 
otvorené len v určitých hodinách cez deň a slúži menšiemu počtu ľudí ako na Juhu. 
Ing. P.Gašparovi č – teraz sú prísne normy na zariadenia detských ihrísk, musia mať 
certifikát, kto bude zodpovedný za úraz na ihrisku. Ak dochádza k ničeniu treba volať 
MsP  č. t. 159 

- pani navrhuje vyhlasovať súťaž za najkrajšie okolie domu, balkóny,tým 
zainteresovať ľudí, aby sa starali o svoj dom 

- do vývesky dať zlé aj dobré príklady, oni majú v dome na výveske všetky 
informácie, o psíčkaroch, o neplatičoch a iné... 

- treba zapájať mladých ľudí  do aktivít, všetko je v ľuďoch 
 

Ing.  Z.Búryová  - má požiadavku, aby bola zastávka autobusov pri Baumaxe na   
          znamenie, stoja tam ľudia dlhý čas s nákupmi aj z Kauflandu a málo autobusov   
          tam stojí, keď už ide autobus okolo, prečo by nemohol zastaviť na znamenie 

- ide naraz viac autobusov a potom dlhšie nie, treba to rovnomerne rozložiť 
- je potrebné, aby chodili autobusy aj k Domovu dôchodcov na Liptovskej ul. 

JUDr. M.Ková čik  - za súčasného stavu  to nie je  možné po technickej a dopravnej 
stránke  
Ing. P.Gašparovi č - pri navrhovaní nového variantu cestovného poriadku  treba 
hľadať racionálne riešenie, budeme sa tým zaoberať, treba predložiť návrhy pre 
SAD-ku. 
 
Bc. J.Hrušovský  - bytový dom M.Bela č.29 má pred bytovkou betónovú plochu,  
           z  ktorej sa práši 

- mal by tam byť zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá okrem obyvateľov, pretože 
vstup do bytovky je priamo z parkoviska, nemajú chodník 

-  v zime pri Lavickovej ulici je neposypaný povrch 
- chýbajú smetné kontajnery pre prevádzku Minimarketu   

Ing. P.Gašparovi č - mesto je cestný správny orgán, treba dať žiadosť na ÚŽPD 
Ing. Z.Búryová  – parčík nad Južankou pri strednej bránke z MŠ na Šafárikovej ul. 
má  neorezané kríky a je tam špina a odpad 

- treba zriadiť vývesku VMČ aj v priestoroch Južanky 
- pýta sa či nie je možné zriadiť centrálnu telefónnu linku, kde by sa nahlasovali 

všetky problémy na Juhu napr. že svieti verejné osvetlenie cez deň na ulici 
                                                                                                                                   3. 
 



Bc. Ková čik  – treba nahlásiť na MsP č.158 
 
Pani Kožehubová  – predsedovia spoločenstiev by sa mali vyjadriť čo chcú vyrezať     
           a čo nie 

- bude jarné upratovanie, nech kontajnery na veľkorozmerový odpad boli 
pristavené v stanovenom čase min. do 18,00 hod. 
                                                                                                                 

Veľkorozmerový odpad sa vynáša na Juhu každý druhý týž deň, treba odpad 
vynies ť večer predtým .     
                                                                                                                                              
Pán O. Brázda  - chce sa informovať na garáže na Šafárikovej ul. Horná vrstva je 
v dezolátnom stave , steny sú zatečené, poškodené, je tam havarijný stav. Pýta sa 
aký je ďalší postup mesta. 
Ing. P.Gašparovi č – bol spracovaný dopravný  projekt na celé sídlisko Juh, kde je 
určené, ktoré radové garáže sú vhodné na nadstavbu, ktoré na rekonštrukciu. Sú dve 
možnosti 

1. horná vrstva sa opraví  
2. navrhne sa nadstavba radových garáží 

 
Navrhuje   obhliadku garáží  s poslancami na mieste . 
 
JUDr. M.Ková čik   konštatoval, že na Ul. Gen. Svobodu sa opravil povrch nad 
radovými garážami, bol vypracovaný projekt a realizovaný  ako investícia mesta. 
V tomto období nevidí reálnu šancu, žeby mesto realizovalo ďalšie opravy povrchov 
garáží, mesto nemá finančné prostriedky na tento účel. 
 
Ing. P. Gašparovi č poďakoval prítomným  za účasť a ukončil zasadnutie  VMČ Juh. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zapísala: 
Ing. arch. Vladimíra  Ležatková 
V  Trenčíne 21.3.2011 
 
 
 
                                                                                 Ing. Peter Gašparovi č 
                                                                                   predseda  VMČ JUH 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              
 


