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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti JUH konaného d�a 6. septembra 2004  
________________v Kultúrnom stredisku JUH Tren�ín________________ 
 
 
Prítomní:      Neprítomní: 
Ing. Ján Bezák     RNDr. Jozef Mertan 
Ing. Milan �esal     MUDr. �ubomír Sámel 
p. O�ga L�bbová     JUDr. Michal �ertek 
p. Branislav Zubri�a�ák 
  

Hostia:        
garant VM�: Ing. Jozef �urech   Ing. Petrtýl, MsÚ 
zapisovate�ka: Dana Viskupi�ová   Ing. arch. Kubica, MsÚ 
       p. Hudecová, MsÚ 
       Ing. Kleman, MHT, m.p.o. 
       p. Vojtech, MsP 
       ob�ania 
 
Program:    
1. Otvorenie       
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Odpovede na požiadavky (interpelácie) VM�  
4. Rôzne 
5. Záver   
 
      

Ing. Ján Bezák, predseda VM� JUH, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VM�. 
 
 
2. Prerokovanie žiadostí 
 
P. Hudecová, majetkové oddelenie, predložila nasledovné žiadosti o prenájom nebytových 
priestorov. 
 
 

1. TOPAX s.r.o. 
Olbrachtova 6/900, 911 01 Tren�ín 
I�O: 36 305 782 
Priestor: JUŽANKA, Ul. Gen. Svobodu �. 1 
Ú�el nájmu: prevádzka stávkovej kancelárie 
Doba nájmu: Doba neur�itá 
Cena nájmu: 1.500,-Sk /m2/rok 

  
 Výbor mestskej �asti Juh hlasovaním 4 proti neodporu�il nevyhovie� žiadosti 
firmy TOPAX s.r.o. o prenájom nebytových priestorov. 
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2. Strojimpex 
K Výstavisku 15, 911 01 Tren�ín 
I�O: 11 771 801 
Priestor: JUŽANKA, Ul. Gen. Svobodu �. 1 
Ú�el nájmu: prevádzka internetovej kaviarne 
Doba nájmu: Doba neur�itá 
Cena nájmu: 1.500,-Sk/m2/rok 

 
 Výbor mestskej �asti Juh hlasovaním 4 za odporu�il vyhovie� žiadosti firmy 
Strojimpex o prenájom nebytových priestorov v objekte Južanka, v zmysle 
predloženého návrhu.  
 
 

3. MUDr. Andrea Radosová 
Partizánska �. 17, 911 01 Tren�ín 
Priestor: MsP DIAGNOSTIK 
Ú�el nájmu: zdravotnícka starostlivos� v odbore dermatovenerologia, vrátane  
                    korektívnej dermatológie 
Doba nájmu: Doba neur�itá 
Plocha: 62,3 m2 
Cena nájmu: 250,-Sk/m2/rok 

 
Výbor mestskej �asti Juh hlasovaním 4 za odporu�il vyhovie� žiadosti MUDr. A. 

Radosovej o prenájom nebytových priestorov v objekte MsP DIAGNOSTIK, v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
 
4.   Ide o žiados� BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, Tren�ín zo d�a 15.4.2004 a jej 
doplnenie zo d�a 5.8.2004 o kúpu pozemkov parc.�. 2315/515 zastavnaá plocha s výmerou 
2055 m2 a parc.�. 2315/516 zastavaná plocha s výmerou 2055 m2 v k. ú. Tren�ín – lokalita 
Oddychová zóna na sídlisku Juh v Tren�íne, za ú�elom výstavby garážových domov.  
 Útvar hlavného architekta Mesta Tren�ín a Odbor životného prostredia a investícií 
Mestského úradu v Tren�íne žiados� odporu�ili d�a 29.4.2004. 
 
 Výbor mestskej �asti Juh preložil prerokovanie žiadosti na nasledujúce 
zasadnutie výboru mestskej �asti a požiadal doplni� žiados� o informáciu o po�et bytov 
a pomer bytov a garáží.  
 
------------------------------------------------------ 
 
Ing. Bezák predložil žiados� o vyasfaltovanie Ul. J. Halašu �. 2 – 12 - v tomto �ase je 
uvedený úsek ulice betónový, bez asfaltového povrchu s výmo�mi a dierami.  
 
 Výbor mestskej �asti Juh prerokoval predmetnú žiados� a odporu�il zaradi� ju 
do opráv v roku 2004, pri nedostatku finan�ných prostriedkov do roku 2005. 
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3. Odpovede na požiadavky (interpelácie) VM�  
 
Ing. Bezák oboznámil prítomných s odpove	ami na požiadavky (interpelácie) z VM� Juh 
konaného d�a 12.07.2004. 
 
 
 
4. Rôzne 
 
Ing. Bezák sa vyjadril, že jedna z priorít v roku 2005 je dokon�enie Chrámového areálu Juh,  
III. etapa – Oddychová zóna Halalovka, taktiež je potrebné pokra�ova� v odvodnení sídliska 
Juh, v riešení statickej dopravy Juh I., II. a v 	alších drobných akciách uvedených 
v požiadavkách VM� Juh.   
 
Ing. Petrtýl informoval, že prebehli rokovania s firmou Byvyserv – bude sa rieši� výstavba 
garáží. V našej �asti /v oddychovej/ je potrebné, aby projektant riešil inžinierske siete 
a predovšetkým odvedenie daž	ových vôd tak, aby to bolo riešené jedným projektantom 
v celej lokalite. Upozornil na havarijný stav garáží na Ul. L. Novomeského, kde je potrebné 
pripravi� v roku 2005 projekt, alebo to zaradi� do pripravovanej zmeny rozpo�tu v roku 2004.  
 
Ing. arch. Kubica doplnil, že havarijný stav garáží je aj na Šmidkeho ulici. Ing. Marián 
Bachár spracováva posudok havarijného stavu garáží na podnet ich majite�ov, ktorý mal by� 
hotový do konca augusta. Z �asových dôvodov bude vypracovaný až v septembri s tým, že na 
Ul. L. Novomeského bude zákaz parkovania na strechách garáží. Na Šmidkeho ulici 
konštatoval havarijný stav – garáže zatekajú, obnažené výstuže, plese� na stenách. 
V záležitosti prebiehajú rokovania s p. Svatíkom.  
 
 Výbor mestskej �asti Juh požiadal do pripravovanej zmeny rozpo�tu zaradi� 
vypracovanie projektovej dokumentácie na odstránenie havarijného stavu garáží na Ul. 
L. Novomeského.  
 
Ing. Bezák sa zaujímal, �o sa zamýš�a s betónovou plochou bývalej ,,Škrupinky“ na 
Liptovskej ulici.  
 
Ing. �urech informoval o investi�ných akciách pripravovaných odborom ŽP a investícií pre 
VM� Juh na rok 2005. Prioritnú akciu: ,,Chrámový areál“ bude nutné najskôr projek�ne 
aktualizova�, pretože projekt bol spracovaný ešte v roku 1999 a došlo k zmene koncepcie 
stavby a celkových terénnych pomerov. V roku 2005 by sa mala projek�ne pripravi� III. etapa 
akcie ,,Rozšírenie hlavného mestského cintorína Juh“.  
 
Ing. Petrtýl doplnil, že tento rok by sa mala pripravi� minimálne projektová dokumentácia na 
uvedenú akciu, aby sa v budúcom roku mohlo za�a� s realizáciou.  
 
Ing. Bezák podotkol, že je potrebné osadi� verejné osvetlenie na uliciach Východná a 
Lavi�kova, 	alej v �asti ako je prepojovací chodník pri Slamenom hostinci u Bernarda 
smerom k Halalovke – neosvetlená je aj parkovacia plocha v tejto lokalite a v hornej �asti 
Partizánskej ulice, ktorá je absolútne neosvetlená.  
  
Ing. �esal informoval, že na Ul. J. Halašu sa prepadáva cesta 15 – 20 centimetrov. 
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--------------------------------------------------------- 
 
Riadite�ka ZŠ Východná informovala, že by chceli natrie� plot okolo školy, ktorý ešte ani 
v minulosti nikdy nebol natretý. Zaujímala sa, �i by bolo možné vy�leni� finan�né prostriedky 
na zakúpenie farby, pri�om realizácia bude urobená vo vlastnej réžii.  
 
P. Zubri�a�ák doplnil, že v areáli školy by bolo potrebné z bezpe�nostných dôvodov zvýši� 
plot v tej �asti, ako je ihrisko.  
 
 Výbor mestskej �asti Juh hlasovaním 4 za odporu�il vyhovie� žiadosti 
o zakúpenie farby za ú�elom natretia plotu v spolupráci s MHT, m.p.o..   
 
Ob�ianky poznamenali, že dostali prís�ub, že v návrhu na zmenu rozpo�tu bude zahrnutá 
požiadavka na �iastku 100.000,-Sk, za ú�elom vybudovania odvod�ovacích rigolov – 
zaujímali sa, v akom termíne sa za�ne s realizáciou, lebo v nadväznosti na to budú opravova� 
odkvapový chodník a sokel. Cesta na Ul. Halalovka smerom od schodov dolu je vo ve�mi 
zlom stave, kanál je prepadnutý, jazdiace autá to vyh
bili, voda neodteká, v zime sa tadia� 
nedá dobre ís�.  
 
P. Zubri�a�ák reagoval, že sa uskuto�nilo výberové konanie oh�adom výstavby rigolov. Po 
ústnej dohode s ob�iankami a pris�úbil zistenie presného termínu. 
 
P. L�bbová poznamenala, že na Východnej ulici 31 a 33, t.j. bytovka �. 61nemajú �udia kde 
sedie� a požiadala MHT, m.p.o. o osadenie 2 – 3 lavi�iek. Doplnila, že taktiež bude potrebné 
vybudova� detské ihrisko. 
 
 
 

Ing. Ján Bezák, predseda VM� Juh, po	akoval prítomným za ú�as� a ukon�il 
zasadnutie. 
 
 
Zapísala: Dana Viskupi�ová    
V Tren�íne, 13.09.2004      
 
 
 

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


