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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti JUH konaného d�a 3. mája 2004  
________________v Kultúrnom stredisku JUH Tren�ín________________ 
 
 
Prítomní:      Neprítomní: 
Ing. Ján Bezák     MUDr. �ubomír Sámel 
p. O�ga L�bbová     RNDr. Jozef Mertan 
Ing. Milan �esal 
p. Branislav Zubri�a�ák  
JUDr. Michal �ertek    

Hostia: 
Mgr. Sedláková, INFO  

       Ing. Šimo, MHT, m.p.o. 
   p. Vojtech, MsP 
  p. Rajnincová, KS Juh 

 p. Laitman, KS Juh 
ob�ania 
 

garant VM�: Ing. Jozef �urech    
zapisovate�ka: Dana Viskupi�ová 
 
 
Program:    
1. Otvorenie       
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Odpovede na požiadavky (interpelácie) VM�  
4. Rôzne 
5. Záver   
 
      

Pán Branislav Zubri�a�ák, poslanec dlhodobo plne uvo�nený na výkon funkcie, privítal 
prítomných a otvoril zasadnutie VM�. 
 
 
 
1. Prerokovanie žiadostí 
 
P. Zubri�a�ák oboznámil prítomných s projektom vybudovania ihriska pri plavárni v areáli 
ZŠ na Ul. L. Novomeského, ktoré by slúžilo na hranie hokejbalu a basketbalu a kompletne by 
ho využívala aj ZŠ.  
 

Po rozsiahlej diskusii VM� Juh preložil prerokovanie projektu na svoje 
najbližšie zasadnutie s tým, že bude prizvaný žiadate�, ktorý bližšie predloží predmetný 
projekt.  
 
-------------------------------------------------------- 
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P. Zubri�a�ák privítal p. Rajnincovú a p. Leitmana, zástupcov Kultúrneho strediska Juh. 
 
P. Rajnincová predložila zámer ponechania a zachovania kurzovej �innosti pre deti, mládež 
a dospelých. Uviedla, že do týchto kurzov a krúžkov bol záujem za�leni� aj telesne 
a mentálne postihnutých, �o sa už v tomto roku podarilo zrealizova�. Doplnila, že sa o 100% 
zvýšila �innos�, oproti tej, ktorá bola pred dvomi rokmi. V sú�asnosti je v kultúrnom 
stredisku 19 krúžkov, 10 amatérskych kultúrnych �inností. Problém je v tom, že nie sú 
realizované opravy, ktoré ako kultúrne stredisko požadujú. Ak chcú zabezpe�i� nejakú 
opravu, musia posla� požiadavku na odbor kultúry, športu a cestovného ruchu. Následne 
bližšie vysvetlila situáciu.  
 
P. Zubri�a�ák doplnil, že kultúrne strediská mali od 1. januára prejs� pod neziskové 
organizácie. �innos�, ktorá sa vykonávala – krúžky, patrila pod TKPA. Ke	že TKPA sa 
zrušila krúžkové �innosti museli prejs� pod správu ob�ianskych združení. Zopakoval, že 
zámer je, aby bola krúžková �innos� v kultúrnych strediskách zachovaná. Ak by sa 
nevytvorilo ob�ianske združenie, kurzová �innos� v kultúrnych strediskách by zanikla.  
 
 Výbor mestskej �asti Juh zobral na vedomie predloženú informáciu s tým, že je 
potrebné dorieši�  záležitos� v rámci zmluvných vz�ahov.  
 
--------------------------------------------------- 
 
Ing. �urech predložil žiados� o prerokovanie prenájmu nebytových priestorov.  
 
Michaela �uhárová, Tren�ín 
I�O: 36 880 272 
Ú�el nájmu: zákazkové kraj�írstvo a predaj metrového textilu 
Priestor: Kultúrne stredisko Juh, I. poschodie 
Plocha: celkom 22,40 m2, 11,70 m2 kraj�írstvo, 10,70 m2 predaj�a 
Cena nájmu: 600 Sk/m2/rok – kraj�írstvo, 800 Sk/m2/rok predaj�a 
Doba nájmu: neur�itá s výpovednou lehotou 3 mesiace 
 
 Výbor mestskej �asti Juh hlasovaním 2 proti, 2 sa zdržali hlasovania zo štyroch, 
neodporu�il vyhovie� žiadosti o prenájom nebytových priestorov, v zmysle predloženého 
návrhu.  
 
 
 
3. Odpovede na požiadavky (interpelácie) VM�  
 
Ing. �urech oboznámil prítomných s odpove	ami na požiadavky (interpelácie) z VM� Juh 
konaného d�a 01.03.2004 a 05.04.2004. 
 
 
4. Rôzne 
 
 Výbor mestskej �asti Juh odporu�il, aby sa Južanka odpredala priamym 
výberom, vybraným investorom, formou uzavretia zmluvy o budúcej zmluve, ktorou 
nadobudne objekt po vykonaní dohodnutej výšky investície do vlastníctva.  
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P. Zubri�a�ák upozornil na to, že je potrebné skontrolova� oplotenia nad garážami na celom 
Juhu - oplotenie nad garážami na Šafárikovej ulici je ve�mi naklonené - na spadnutie. 
 
JUDr. �ertek sa vyjadril, že správca musí vypracova� správu o stave oplotení. Navrhol na 
najbližšie zasadnutie VM� prizva� Ing. Bar�ákovú za ú�elom predloženia plánu 
zatráv�ovania a zales�ovania Juhu s etapizáciou.  
 
 Výbor mestskej �asti Juh požiadal MHT, m.p.o. o preverenie stavu oplotení nad 
garážami na Juhu.  
 
Ing. Bezák podotkol, že pri �istení kanálových vpustí (ulice Liptovská a Bazovského) sa na 
niektorých miestach vyhodila zemina ved�a kanála a postupne sa splavuje naspä�, následne 
požiadal MHT, m.p.o. o preverenie situácie na celom Juhu a o nápravu.  
 
P. Zubri�a�ák informoval, že je potrebné ur�i� lokality, na ktoré ihriská sa umiestni 6 
nových košov na ,,streetball“.  
 
 Výbor mestskej �asti Juh ur�il lokality na umiestnenie košov na ,,streetball“ 
nasledovne:   

2 ks - ZŠ Východná ulica 
2 ks - ZŠ Ul. L. Novomeského 
2 ks – presnú lokalitu ur�í dlhodobo plne uvo�nený poslanec na výkon funkcie 

 
P. L�bbová požiadala o urýchlené dokon�enie stavebnej úpravy okolo vojenských bytov na 
Východnej ulici, pretože je to otvorená stavba, na ktorej sa zdržiavajú deti.  
 
 Výbor mestskej �asti Juh odporu�il ur�i� na tržnici na Juhu, na 2 roky bezplatný 
nájom za ú�elom predaja ovocia, zeleniny a po�nohospodárskych produktov. Následne 
požiadal túto informáciu zverejni� v INFO dve �ísla po sebe a formou reklamy avízova� 
túto ponuku trhovníkom.   
 
P. L�bbová na žiados� ob�anov z Východnej ulice bytovka �. 31 a 33 požiadala 
o zrealizovanie stavebnej úpravy zo zadnej strany odovzdaných bytov, kde je vysypaný 
kontajner smetí, nie je dorobený rigol a zárove� požiadala o odpratanie žeriava.  
 V prípade likvidácie detského ihriska pri tenisových kurtoch na Považskej ulici na 
Sihoti, požiadala o premiestnenie prelieza�iek na Juh nad bytovku �. 31 a 32 na Východnej 
ulici, za ú�elom vytvorenia areálu pre deti.  
 
Ing. �esal požiadal mestskú políciu, aby medzi 6.00 - 7.00 h vykonala kontrolu na detskom 
ihrisku na Ul. Halalovka, kde chodia ven�i� psov. Na za�iatku ulice M. Bela pri Slovenskej 
sporite�ni je schodisko bez zábradlia, �o je problematické po�as daždivého po�asia 
a v zimných mesiacoch, preto je potrebné vykona� nápravu.  
 
Ing. Bezák sa zaujímal, kedy MHT, m.p.o. za�ne s asfaltovaním chodníkov, bodovými 
opravami a s realizáciou priorít, ktoré VM� ur�il na Východnej ulici. V rámci �istenia by sa 
mohlo parkovisko na tejto ulici aj vyasfaltova�. V súvislosti s osádzaním nových lámp 
verejného osvetlenia sa zaujímal, �i sa osádzali aj tam, kde predtým neboli.  
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Ing. Šimo reagoval, že �o sa týka výtlkov - na Juhu budú opravené do 15.05.2004. Na 
Východnej ulici sa vyasfaltovanie parkoviska nedá zrealizova� pri �istení, pretože sú tam 
potrebné ešte stavebné úpravy – vyasfaltované bude k 30.06.2004.  
 
JUDr. �ertek sa vyjadril, že mesto by malo v špecifickom návrhu výboru mestskej �asti 
ur�i�, akým spôsobom, na �o a ko�ko finan�ných prostriedkov majú používa� z dane 
z nehnute�nosti.  
 
 Výbor mestskej �asti Juh opakovane požiadal MsÚ o metodológiu na to, akým 
spôsobom, ko�ko a na �o môže používa� tieto finan�né prostriedky, aby nedošlo 
k duplicitnému financovaniu jednej veci z viacerých zdrojov.  
 
Ob�ianka sa zaujímala, ako sa vyrieši problém so psami, pretože celý Juh je zne�istený ich 
exkrementami – položila otázku kde sú zberné kontajnery. Upozornila, že �asto býva pes bez 
náhubku uviazaný pri vchode do obchodu. Poplatky za psov sa zrušili, pokuty nie sú 
vyberané. Navrhla poplatky znovu zavies� a z vyzbieraných finan�ných prostriedkov zaplati� 
�udí, ktorí to budú �isti�.  
 
Ing. �esal navrhol požiada� o urýchlené osadenie odpadových nádob na psie exkrementy. 
Ke	 bude toto zrealizované, za porušenie VZN by mali by� tvrdé postihy, pretože konkrétny 
majite� psa sa už nebude ma� na �o vyhovára�.   
 
P. Vojtech reagoval na záležitos� z poh�adu mestskej polície.  
 
P. L�bbová poznamenala, že v minulosti navrhla, aby domovníci a správcovia bytových 
domov požiadali o nahlásenie tých, ktorý majú psov - bolo jej povedané, že je to nad rámec 
zákona. Doplnila, že si myslí, že každý, kto spravuje nejaký dom má právo žiada� od 
obyvate�a, ktorý tam býva a teda je �lenom nejakého spolo�enstva, aby sa pod�a toho správal.  
Spolo�enstvo v dome by malo by� povinné oznámi� mestu kto a aké zviera chová.  
 
Ob�an poznamenal, že pes zne�is�uje verejné priestranstvo a nie to, �o patrí do 
spolo�enstiev. Polícia by si mala vytipova� medzi 7.00 a 8.00 hodinou lokality, kde by 
porušenie VZN sankcionovala.  
 
Ing. Bezák vysvetlil, že zavedením poplatkov za psa sa ni� nevyrieši, pretože ich majitelia 
za�nú poukazova� na to, že sú diskriminovaní oproti majite�om iných druhov zvierat.   
 
JUDr. �ertek skonštatoval, že nebola spravená propagácia – program, kde sa táto 
problematika ob�anom objasní. Takýto program by sa mal vytvori� a spusti� ešte tento rok, 
aby každý ob�an, aj ten ktorý nemá psa poznal svoje práva a povinnosti majite�ov psov.  
 
 Výbor mestskej �asti Juh požiadal, aby MsÚ vypracoval návrhy na informa�nú 
kampa� v súvislosti s dodržiavaním s VZN 3/2002 O podmienkach držania psov v Meste 
Tren�ín.  
 Výbor mestskej �asti Juh požiadal o urýchlené osadenie zberných nádob na psie 
exkrementy a jasné ozna�enie aj tých plôch, kde je zákazu vstupu pre psov.  
 
Ob�ianka upozornila zástupcu mestskej polície na vytvárajúcu sa skupinku agresívne sa 
správajúcich chlapcov. 
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Ob�ianka sa zaujímala, �i �istenie Juhu bude �astejšie, alebo to bola len jednorazová akcia.   
 
Ing. Šimo odpovedal, že toto �istenie bolo vykonávané aktiva�nými nezamestnanými a ur�ite 
sa to zopakuje.  
 
Ob�ania z Ul. Halalovka �. 41, 43 a 45 predložili návrh na úpravu okolia obytných domov. 
Zaujímali sa �i mesto nemôže prispie� stavebnými �innos�ami – vybudovaním chodníka a 
malého zábradlia. Následne bližšie opísali projekt.  
 
Ob�ianka doplnila, že by zainvestovali do projektu aj sami, ale nemôžu ho realizova� na 
pozemku mesta.  
 
Ing. �esal vysvetlil, že VM� Juh má finan�né prostriedky na údržbu. Vybudovanie chodníka 
je investícia, ktorá musí ma� všetky potrebné náležitosti.  
 
Ing. Bezák  skonštatoval, že odbor životného prostredia a investícií sa musí vyjadri�, �i je 
predmetnú požiadavku možné rieši� cez MHT, m.p.o., alebo iným spôsobom.  
 
P. Piffl predniesol nasledovné požiadavky: 

- Zaujímal sa kedy sa bude na Juhu vykonáva� deratizácia – na verejnom 
priestranstve pod schodmi do obytného domu je hniezdo potkanov. 

- Je potrebné osadi� dopravnú zna�ku ,,zákaz státia“ pred vchodom �. 30 na Ul. M. 
Bela – chodník je jediná príjazdová cesta v prípade príchodu hasi�ov a záchrannej 
služby. 

- Požiadal o nama�ovanie šikmého parkovacieho zna�enia na Ul. M. Bela. 
 
Ing. Bezák požiadal MHT, m.p.o. o zasklenie a premiestnenie vývesnej tabule na Saratovskej 
ulici zo zástavky MHD.  
 
 
 
            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ing. Ján Bezák, predseda VM� Juh, po	akoval prítomným za ú�as� a ukon�il 
zasadnutie. 
 
 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupi�ová    
V Tren�íne, 12.05.2004      
 
 
                       
 

 Ing. Ján  B E Z Á K 
         predseda VM� JUH 
 


