
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti Juh, konaného d�a 7. januára 2002 v Kultúrnom stredisku JUH Tren�ín  

  Prítomní:     Neprítomný :  
Ing. Ján Bebjak  
Ing. Ján Bezák  
p. Jozef Bernáth  
Ing. Vladimír Filko 
Ing. Pavol Jakubík  
Ing. Ivan Kobelár  
p. Tibor Migaš  
MUDr. �ubomír Sámel 
 
garant VM�: Ing. Jozef �urech  
zapisovate�ka: Daniela Hrn�árová  

  

Ing. Jozef Majerík 
Ing. Miloš Mažár 
Ing. Peter Mertan 

P r o g r a m:  
Neverejná �as� zasadnutia 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Rôzne  
 
Verejná �as� zasadnutia 
4. Vystúpenie ob�anov 
5. Záver 
 
 
 
MUDr. �ubomír Sámel, predseda VM� JUH, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VM�.  
 
 
2) Prerokovanie žiadostí 
 
Na zasadnutie neboli predložené žiadne žiadosti. 
 
 
3) Rôzne 
 
MUDr. Sámel vyjadril presved�enie, že sa do konca volebného obdobia podarí dokon�i� investi�né akcie, ktoré si 
�lenovia VM� JUH predsavzali zabezpe�i�. Podotkol, že pri investi�nej akcii "Statická doprava Juh" sa nepodarilo 
ve�mi pokro�i�, �o sa, ako dúfa, ešte do konca volebného obdobia podarí zmeni�. 
 
Ing. Jakubík podotkol, že predpokladá, že zmluvy na akciu "statická doprava Juh" sú podpísané. 
 
Ing. Uli�ný informoval, že koncom decembra obdržali oznámenie mesta, že verejná sú�až na túto akciu bola 
zrušená, a to napriek tomu, že ju MHT m.p.o. vyhralo. Toto oznámenie mali oficiálne dosta� 5.11.2001 a 
doru�ené bolo koncom decembra 2001. 
 
Ing. �urech informoval, že 8.12.2001 odovzdal MHT m.p.o. 2 paré projektovej dokumentácie i stavenisko. 
 
Ing. Jakubík navrhol, že v priebehu zajtrajšieho d�a pripraví list v mene VM� JUH adresovaný primátorovi so 
s�ažnos�ou na postup MsÚ a primátora, lebo v kone�nej fáze on podpisuje a vyhlasuje výsledok, na �asové 
nezrovnalosti a posuny vo vz�ahu k akcii "statická doprava Juh". 
Predpokladá, že teraz by to malo ís� priamym zadaním. V opa�nom prípade bude žiada� vyvodenie 
zodpovednosti a dôsledkov za porušenie zákona o verejnom obstarávaní. 
Sú�až bola zrušená vo vz�ahu k rozpo�tu na rok 2001. Pri jeho zmene v auguste 2001 bola pôvodná �iastka 4,4 
mil. Sk znížená na 2,1 mil. Sk. Tu vznikol precedens zo strany mesta - po vyhlásení výberového konania, resp. 
následne bolo vyhlásené výberové konanie, ktoré riadne prebehlo, ale mesto nevedelo rozpo�tom garantova� 
�iastku, na ktorú vyhlásilo výberové konanie. 
 
MUDr. Sámel odporu�il nepísa� v tejto veci list, ale uvies� to iba v zápisnici ako interpeláciu VM� JUH. 
 
Ing. Jakubík navrhol v tejto veci dohodnú� stretnutie VM� JUH s primátorom a �u�mi, ktorí zabezpe�ujú �innos� 
v súvislosti s predmetnou investi�nou akciou. Na tomto stretnutí by sa priamo dohodli aj závery, ak sa to tam 
nerozlúskne, tak v živote tie peniaze na Juh nepôjdu, ani na statickú dopravu. 



Nesmieme to necha� zaspa�, ak to pustíme, tie peniaze sú za chví�u pre�. �o bude rozpráva� - je to tak, ako pri 
odpisoch m.p.o. Integro, MHT, m.p.o. a ostatných, kde sú tie peniaze? U všetkých je napísané, kde sú ú�elovo 
ur�ené. A ko�ko sa investovalo? Pamätáte si takýto neporiadok v Tren�íne po napadnutí snehu, ako je tejto zimy? 
Môže poveda�, že od roku 1948 nie.  
Mestská polícia - odh	�anie pred domami - kto a kedy kontroloval? 
 
Ing. Anton Kalafút, riadite� MHT, m.p.o., informoval, že problematika kontroly �istoty chodníkov bola predmetom 
rokovania na gremiálnej porade primátora. 
K odpisom podotkol, že MHT m.p.o. má v roku 2002 odovzda� 32 mil. Sk. 
 
Ing. Jakubík požiadal o informáciu, ko�ko zo sumy odpisov dostane MHT m.p.o. spä� na investície a obnovu 
vozového parku.  
 
Ing. Kalafút odpovedal, že nedostane ni�. 
 
Ing. Jakubík pripomenul, že v prvom roku ich pôsobenia sa ešte �as� pe�azí z odpisov, ktoré jednotlivé m.p.o. 
odvádzali mestu, vracala cez investície a na nákup techniky. Za posledné dva roky nedostali ani halier a naraz sa 
�udujú, že teraz funguje jeden malý a jeden ve�ký hon a 3 nákladné vozidlá. 
 
Ing. Kalafút dodal, že s ve�kou technikou nie je až taký problém, problém bol, že na UNICOM-e, ktorý �istí 
chodníky sa zlomila radlica a bolo po �istení chodníkov. 
 
Ing. Jakubík pripomenul, že pred 2 rokmi bol schválený nákup kosa�iek do šikmého terénu pre MHT m.p.o. s 
tým, že budú prednostne vysunuté na Juh. �alej sme hovorili, že tu na Juhu bude záhradník, nedostali na to 
peniaze. Kosa�ky sa síce kúpili, ale kosia Soblahovskú ulicu. 
Navrhol zvola� na pondelok rokovanie s primátorom. 
 
 
Výbor mestskej �asti Juh vyslovil nespokojnos� s postupom pri zadávaní výberového konania na 
realizáciu investi�nej akcie "statická doprava JUH" a zrušením jej výsledku, ktoré je v rozpore so 
zákonom o verejnom obstarávaní a požiadal o vysvetlenie, ako chcú kompetentní funkcionári mesta 
vzniknutý stav rieši�. 
Výbor mestskej �asti Juh poveril Ing. Jakubíka k tomu, aby dohodol s primátorom mesta spolo�né 
rokovanie k tejto problematike za ú�asti príslušných zodpovedných zamestnancov mesta a �lenov VM� 
Juh. 
 
Ing. Jakubík požiadal Ing. Uli�ného, aby na stredu ráno pripravil všetky podklady, ktoré sa vz�ahujú k akcii 
"statická doprava Juh" a k výberovému konaniu na realizáciu tejto akcie. 
 
----------------------- 
 
 
MUDr. Sámel privítal Ing. Antona Kalafúta, riadite�a MHT m.p.o., ktorého do funkcie riadite�a menovalo MsZ s 
ú�innos�ou od 1.1.2002 a zaželal mu ve�a zdravia, úspechov, dobré nervy a pevnú ruku pri riadení nového MHT 
m.p.o. Vyjadril presved�enie, že spolupráca MHT m.p.o. a VM� Juh bude dobrá a bude sa im spolo�ne dari�. 
Podotkol, že k najvä�ším problémom tohoto sídliska patria živicové asfaltové povrchy, resp. na niektorých 
miestach ich absolútna neexistencia (okolie KS na Kyjevskej ulici). �alším problémom je drobná zele�, na 
niektorých miestach by pomohla s �asti zabráni� aj povrchovej erózii. 
 
P. Bernáth pripomenul svoju interpeláciu spred nieko�kých rokov, kedy navrhol vytvori� na Juhu miesto 
záhradníka, t.j. �loveka zodpovedného za zele� na Juhu. Ke� sa aj na Juhu kosí, nako�ko je tu náro�ný terén, je 
problém s dokášaním - stromy, kríky. Nakoniec aj dobre odvedená práca je celá pokazená tým, že nie je 
dokosené okolo stromov, kríkov. Toto by bola práve celosezónna práca toho záhradníka, ktorý by sa staral o 
takéto veci. 
 
Ing. Kobelár požiadal �lenov VM� o podporu a pomoc pre MHT m.p.o., pretože teraz po zlú�ení to bude ve�mi 
náro�ná práca vzh�adom na výšku majetku. Navrhol da� riadite�ovi "100 dní" na zorientovanie sa v problematike. 
Opätovne ve�mi vážne interpeloval vedenie mesta oh�adne �istoty a vývozu odpadu na Juhu. Pred dvoma 
mesiacmi predložil fotodokumentáciu na MsZ, kde žiadal, aby sa touto otázkou mesto zaoberalo. Opätovne má 
takúto dokumentáciu, ktorú predloží na februárovom zasadnutí MsZ a ke� nedôjde k zmene zastúpenia mesta v 
predstavenstve POS, a.s., tak bude žiada� zmenu dozornej rady POS, a.s. To, �o sa dialo po�as sviatkov a �o si 
museli poslanci vypo�u�, to sa musí zmeni�. Odpad nebol bu� odvezený, alebo ho odviezli, ale to, �o bolo okolo 
kontajnerov, nechali tam a to si upratovali ob�ania. Spolo�nos� Márius Pedersen sa k tomuto musí vyjadri� a bude 
žiada� ú�as� zástupcu tejto spolo�nosti i na zasadnutí MsZ. 
Bude uvažova� ešte o jednom, a to, že podá návrh, aby odpovede na interpelácie podpisoval bu� zástupca 
primátora, ale prednostka MsÚ, pretože ako poslanci sa nemajú �o bavi� s referentmi a také "výlevy", ako si 
dovolia referenti písa� - napr. špina je preto, lebo smeti chodia vysýpa� deti, ktoré do kontajnera nedo�iahnu a 



pod., tak nech to podpíše štatutár a myslí si, že ten to nepodpíše, kým aj jemu nebude odpove� vyhovova�.  
 
Ing. Jakubík v tejto súvislosti pripomenul prípad odpovede na požiadavku Ing. Filka, ktorý dával podnet na 
zámenu liniek MHD v súvislosti s problematickou dochádzkou študentov SOU odevného. V poslednej odpovedi k 
tejto problematike sa píše, že VM� má požiada� o vyhlásenie referenda o tom, �i malý autobus linky �. 1 
vymeníme za ve�ký autobus linky �. 11  
a malý autobus linky �.51 za ve�ký autobus linky �. 15. Tak na toto máme vypísa� referendum a doloži� 
stanoviskom a podpismi ob�anov, na to nesta�í 7 poslancov MsZ! Ing. Filko navrhoval výmenu ve�kého autobusu 
za malý, nikdy nežiadal zvýšenie po�tu autobusov, ako sa píše v predchádzajúcej odpovedi. 
 
Ing. Filko doplnil, že chcel, aby k tejto problematike spracoval MsÚ nejaký materiál, ale referenti len vypisujú a 
ni� sa nerieši. Podotkol, že bude musie� zrejme vystúpi� na zasadnutí MsZ. 
 
Ing. Kalafút: 
- podotkol, že k 1.1.2002 nebolo pripravené ni�, aby mohlo MHT m.p.o. fungova� po novom 
- nemá ešte ani zria�ovaciu listinu. K pôvodnej zria�ovacej listine, kde bolo meno Ing. Zav
ela bol spracovaný 
dodatok, kde boli pripísané úlohy, ale už sa nikde neobjavilo jeho meno, že je štatutárom za Ing. Zav
ela. Na 
oddelení m.p.o. mu bolo povedané, že má používa� starú zria�ovaciu listinu, dodatok k nej a svoj menovací 
dekrét a pritom v po�íta�i majú novú zria�ovaciu listinu. Chcel si ju da� podpísa�, ale bolo mu vysvetlené, že to 
musí prejs� cez Ing. Kubinského a Ing. Baj�íkovú k prednostke MsÚ. 
- k návrhu na vytvorenie miesta záhradníka na Juhu podotkol, že toto nie je potrebné, �udí na tieto práce je na 
MHT, m.p.o. dos�, len pracujú neefektívne. Všetka efektivita práce na MHT, m.p.o. kon�í na kontrolnej �innosti 
vedúcich stredísk.  
- dnes dostal potvrdenú novú organiza�nú štruktúru, ktorú spracoval. MHT m.p.o. pod�a nových tabuliek bude 
ma� 265 zamestnancov a 4 divízie. 
1. divízia ekonomická - námestníkom bude Ing. Uli�ný 
2. divízia mestských komunikácií - námestníkom bude Ing. Zav
el 
3. divízia správy majetku mesta - námestníkom bude Ing. Šumichrast 
4. divízia služieb mesta - námestníkom bude Ing. Dobiáš 
- pripomenul, že od 1.1.2002 nefunguje v meste ani parkovacia služba, do dnešného d�a nie je na MsÚ �lovek, 
ktorý by túto �innos� prevzal. Mesto vyhlásilo verejnú sú�až na výber �udí do parkovacej služby bez toho, aby sa 
poradilo s niekým na MHT m.p.o., pritom zamestnanci parkovacej služby sú na MHT m.p.o. Výber bol neúspešný, 
nikoho nevybrali, jeho �udí tam nechcú, takže bývalý vedúci parkovacej služby nosí k�ú�e vo vrecku. 
- má záujem skvalitni� podnikate�skú �innos� MHT m.p.o. - chce v rámci mestského cintorína zabezpe�ova� pre 
�udí kompletnú pohrebnú službu (cez truhlu, rôzne formality až po zabezpe�enie pohrebnej hostiny - mohla by sa 
zmluvne dohodnú� spolupráca s nieko�kými reštauráciami, prípadne by sa na tento ú�el poskytla i jedále� MHT 
m.p.o.) 
- trápi ho to, že niekto iný v Tren�íne vykonáva od�ahovú službu, sú to peniaze mesta 
 
Ing. Jakubík informoval, že zrušenie zmluvy na od�ahovanie vozidiel malo by� vykonané na základe uznesenia 
MsZ k 31.12.2000. Toto uznesenie bolo v�aka niektorým kolegom vyhodnotené ako splnené. 
 
MUDr. Sámel podotkol, že mesto má 2 alebo 3 také zmluvy, ktoré sú prakticky nevypovedate�né, medzi ne patrí 
aj spomínaná zmluva na od�ahovanie vozidiel. Dokonca táto zmluva má takú klauzulu, v ktorej sa mesto zaväzuje 
vytvára� podmienky na podnikanie. 
 
Ing. Jakubík pripomenul, že v starom rozpo�te je 3,5 mil. Sk na vyplatenie odstupného zamestnancom 
zrušeného MsKS m.p.o. Navrhol, aby jedným z bodov rokovania s primátorom mesta bolo i vykonanie 
poslaneckého prieskumu na �erpanie a vyplatenie odstupného a �alšie použitie �udí v nových pracovných 
pomeroch, ale opä� vo vz�ahu k mestu alebo mestským organizáciám. Dostal sa k informácií, že 10 �udí z MsKS 
prechádza od 1.1.2002 do trvalého pracovného pomeru na dobu neur�itú do TKPA m.p.o. a má obavy, že dostali 
vyplatené odstupné. 
 
Ing. Kalafút doplnil, že on má 2 takéto zamestnankyne. 
 
 
Výbor mestskej �asti Juh poveruje Ing. Jakubíka k tomu, aby dohodol s primátorom mesta vykonanie 
poslaneckého prieskumu k horeuvedenej problematike. 
 
 
 
 
4) Vystúpenie ob�anov 
 
P. Piffl poukázal na katastrofálny stav zastávok MHD, napr. prejs� od hlavnej budovy na stanici cez parkovisko k 
zastávkam prímestských autobusov je hrozné. V snehu je úzky priechod tak pre jedného �loveka, rovnako je to 
pri Merine na svetelnej križovatke. Problémy má zdravý �lovek a �o ešte �lovek, ktorý má palicu. 



Informoval o situácii na Palackého ulici - zaparkujú tri autá - tri rovnaké �ísla, zamestnanci MsP prejdú okolo, 
nechajú ich tak. Ke� už sa teda od�ahuje, tak nech to berú všetko. 
Požiadal o informáciu oh�adne osvetlenia na Východnej ulici. 
Navrhol spevni� vyš�apaný chodník v parku zatráv�ovacími panelmi. 
 
Ing. Kalafút informoval, že od v�erajšieho d�a vydal príkaz na postupné �istenie zastávok MHD. 
 
P. Migaš odpovedal, že do rozpo�tu bolo osvetlenie na Východnej ulici navrhované, ale nebolo schválené. 
Požiadal o posypanie priestoru zastávok linky �. 23 na Východnej ulici, pretože sú z�adovatené.  
 
P. Piffl informoval, že bol svedkom kolízie vozidla a chodca na priechode pre chodcov, ktorý je na križovatke Ul. 
gen. Svobodu a Východná (pri odbo�ovaní z Ul. gen. Svobodu na Východnú). Upozornil, že tento priechod pre 
chodcov nie je ozna�ený dopravnou zna�kou rovnako, ako priechod pre chodcov pod Juhom (ku COOP-u). 
Požiadal o posypanie priestoru pred hotelom Tatra. 
 
MUDr. Sámel informoval, že VM� na túto problematiku opakovane upozor�oval, takýchto priechodov pre 
chodcov je viac, a to aj v súvislosti s posudzovaním zodpovednosti pri prípadnej dopravnej nehode. Odpove� 
bola taká, že ak sa na takom to priechode pre chodcov stane dopravná nehoda, potom sa bude skúma� 
zodpovednos�. 
 
Ing. Kalafút informoval, že dnes vydal pokyn i na posypanie priestoru pred hotelom Tatra. 
 
 
P. Horní�ek, p. Zajacová, Západná 3, Tren�ín 
 
P. Horní�ek, podpredseda SVB Západná 3, Tren�ín, informoval, že p. Zajacová má �ažko postihnutého manžela, 
ktorý trpí silnou cukrovkou, pohybuje sa na invalidnom vozíku a musí 2x do týžd�a dochádza� na dialýzu. K domu 
vedie slepá príjazdová cesta a vozidlá parkujú po oboch stranách tejto cesty, a preto tam nezostáva na prejazd 3 
m. Z tohoto dôvodu tam nechcú vodi�i sanitiek prís�. Obyvatelia domu bohužia� nechcú spolupracova�, sta�ilo by, 
aby dva dni v týždni, ke� má prís� sanitka, na ceste neparkovali. P. Zajacová nechce situáciu vyhrocova� tým, že 
by dala vozidlá odtiahnu�. Pozemok patrí mestu. Riešenie vidia v tom, že by sa cesta rozšírila smerom k zeleni, 
vybrali by sa obrubníky a cesta by sa posunula o 1 m, �o by boli ochotní zabezpe�i� svojpomocne. 
 
MUDr. Sámel informoval, že podobná situácia je na celom sídlisku, t.j., že pri parkujúcich vozidlách nezostanú 
vo�né 3 m. VM� bojuje za riešenie tejto situácie, nebude to ale hne�. 
Upozornil, že na realizáciu ich návrhu by potrebovali stavebné povolenie, pretože by to muselo by� riešené ako 
každá iná stavba. Informoval, že je pripravený projekt na riešenie statickej dopravy v tejto �asti, kde by sa mohlo 
nimi navrhované riešenie dopracova�. 
 
P. Pinka, MsP, podotkol, že v tomto prípade nemôže ani MsP zasahova�, pretože vodi�i sa nedopustili žiadneho 
priestupku. Vyslovil však presved�enie, že ak by vozidlá parkovali pri obrubníkoch, tak tam sanitka môže bez 
problémov prís�. 
 
P. Zajacová doplnila, že vozidlá parkujú úplne pri obrubníkoch (sneh odpratali), ale nezostáva tam 3 m a vodi�i 
sanitiek tam nechcú prís�, tento problém je celoro�ný, nie iba v zime. 
 
Ing. Jakubík požiadal preveri�, �i sa dajú bez stavebného povolenia položi� aspo� na 60 cm zatráv�ovacie 
panely bez vybúrania obrubníka s tým, že by sa tam dala dopravná zna�ka - parkovanie chodník, cesta - 
pozd�žne. Tým by sa získalo tých 60 cm, ktoré chýbajú do spomínaných 3 m vo�ného prejazdu. Tiež sa to však 
nedá rieši� okamžite (poveternostné podmienky, financie a pod.). 
 
MUDr. Sámel podotkol, že teoreticky by sa tam dala umiestni� i zna�ka - zákaz vjazdu. 
 
------------------------- 
 
Ing. Bebjak informoval, že za ním prišiel ob�an, ktorý žiada umiestnenie vypuklého zrkadla na Liptovskej ulici 
smerom ku kotolni. Pi jazde smerom dolu je uhol cesty ve�ký a dochádza ku kolíziám. �alšie informácie nemal k 
dispozícii. 
 
Ing. Jakubík odporu�il Ing. Bebjakovi, aby situáciu preveril a predložil ná�rt, kde by to zrkadlo malo by� 
umiestnené. 
 
 
 
 
 
 



MUDr. �ubomír Sámel, predseda VM� JUH, po�akoval prítomným za ú�as� a ukon�il zasadnutie. 
 
 
 
 
Zapísala: Daniela Hrn�árová 
V Tren�íne, 11.01.2002 
 
 
 
 
 
MUDr. �ubomír S Á M E L, v.r. 
predseda VM� JUH 
 
D�a: 14.01.2002 

 


