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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti JUH konaného d�a 7. júna 2004  
________________v Kultúrnom stredisku JUH Tren�ín________________ 
 
 
Prítomní:      Neprítomní: 
p. O�ga L�bbová     RNDr. Jozef Mertan 
Ing. Milan �esal     JUDr. Michal �ertek 
p. Branislav Zubri�a�ák    Ing. Ján Bezák 
MUDr. �ubomír Sámel  

 
Hostia:        

garant VM�: Ing. Jozef �urech   Ing. Kleman, MHT, m.p.o. 
zapisovate�ka: Dana Viskupi�ová   p. Vojtech, MsP TN 
       Ing. Bar�áková, MsÚ OŽP a I 
       Ing. �iernik, ŠzmT, m.r.o. 
       p. Benková 
       p. Grófová 
       ob�ania 
 
Program:    
1. Otvorenie       
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Pripravované racionaliza�né opatrenia v MŠ - informácia 
4. Odpovede na požiadavky (interpelácie) VM�  
5. Rôzne 
6. Záver   
 
      

Pán Branislav Zubri�a�ák, poslanec dlhodobo plne uvo�nený na výkon funkcie, privítal 
prítomných a otvoril zasadnutie VM�. 
 
 
 
2. Prerokovanie žiadostí 
 
a)   Ide o žiadosti o prerokovanie prenájmu nebytových priestorov: 
 

1. Michaela �uhárová 
Východná ulica �. 31 
I�O: 36 880 272 
Priestor: KS Juh, Kyjevská 3183 
Ú�el nájmu: zákazkové kraj�írstvo, predaj metrového textilu 
        Doba neur�itá 

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

o prenájom nebytových priestorov, v zmysle predloženého návrhu. 
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2. Internet centrum o.z. 
Gen. Svobodu �. 11, 911 08 Tren�ín 
I�O: 36 117 617 
Priestor: KS Juh, Kyjevská 3183, II.NP 
Ú�el nájmu: prevádzka internetového klubu 
    Doba neur�itá 

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

o prenájom nebytových priestorov, v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

3. Združenie kres�anských spolo�enstiev mládeže 
Pražská 11, Bratislava 
Priestor: KS Juh, Kyjevská 3183, II.NP 
Ú�el nájmu: klubov�a 
     Doba neur�itá 

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

o prenájom nebytových priestorov s tým, že 2x týždenne v dopolud�ajších hodinách 
bude priestor využívaný ako klub dôchodcov. 
 
 

4. Anna a Ján Pevný, Tren�ín 
Priestor: KS Juh, Kyjevská 3183, I.NP (miestnos� OPIS) 
Ú�el nájmu: prevádzka novinového stánku 
               Doba neur�itá 

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

o prenájom nebytových priestorov s tým, že si to upraví na vlastné náklady. 
 
 

5. Miroslav Volník a Jaroslava Revická 
M. Bela 49, 911 08 Tren�ín 
Priestor: KS Juh, Kyjevská 3183, II.NP 
Ú�el nájmu: PC centrum, výpo�tová technika 
               Doba nájmu neur�itá 
 

Výbor mestskej �asti Juh hlasovaním 4 za odporu�il vyhovie� žiadosti 
o prenájom nebytových priestorov – obidve miestnosti. 
 
 
 
3. Pripravované racionaliza�né opatrenia v MŠ - informácia 
 
Ing. �iernik predložil návrhy na riacionaliza�né riešenie materských škôl v rámci mesta. 
Informoval o zlú�ení školských kuchý� na MŠ J. Halašu a MŠ Šafárikova do jednej kuchyne, 
na MŠ Šafárikova, z ktorej sa bude jedlo rozváža�. Opatrenie, ktoré s robí v škôlkach na Juhu 
je racionaliza�né opatrenie, ktorým má dôjs� k šetreniu mzdových a prevádzkových nákladov. 
Informoval, že tento návrh bol prerokovaný aj na MsÚ, kde bol ozna�ený ako prijate�ný, 
a preto je potrebné v �om na	alej pokra�ova�. 
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P. Zubri�a�ák doplnil, že predmetný návrh na svojom zasadnutí prerokovala aj komisia 
školstva a športu, ktorá odporu�ila mestskému zastupite�stvu prija� tieto opatrenia a  schváli� 
84,-Sk príplatok na 1 mesiac, na 1 die�a  - na stravné.  
 
P. L�bbová poukázala na problém k
menia detí, ktorý je potrebné dorieši�.  
 
Ing. �iernik doplnil, že ŠzmT, m.r.o. majú tento mesiac 2,5 milióny Sk dlh na energiách,  
finan�né prostriedky na prevádzku nedostáva a dlh denne narastá.  
 
P. Zubri�a�ák poznamenal, že ŠzmT, m.r.o. chýba 12 miliónov Sk na prevádzku do konca 
školského roku. Už v sú�asnosti chýbajú finan�né prostriedky na mzdy a energie.  
 
MUDr. Sámel navrhol prepo�íta� energie.  
 
P. Zubri�a�ák  po rozsiahlej diskusii skonštatoval, že návrhmi zástupcov materských škôlok 
na Juhu sa bude zaobera�.  Navrhol prepo�íta� energie – následne sa výpo�ty porovnajú. 
 
------------------------------------------------------- 
 
 
5. Rôzne 
 
Ing. Bar�áková informovala, že na Juhu I. je zele� v dobrom stave. Na Juhu II. neboli 
dokon�ené sadonické úpravy. Následne bližšie popísala plochy, na ktoré sa kedy bude 
vysádza� zele�. Zele� okolo kostola je naprojektovaná, ale na realizáciu je potrebné nájs� 
finan�né prostriedky. Problém je v tom, že nie sú dokon�ené terénne úpravy.   
     
P. L�bbová poznamenala, že bude potrebné sa dohodnú�, ako to bude s priestorom na Ul. 
Východná nad 61-kou, kde sa bude musie�  zrealizova� úprava okolia po odchode stavbárov. 
 
MUDr. Sámel pripomenul, že v minulosti bola vízia, aby si menšie plochy �udia upravili 
svojpomocne, ke	 im MHT, m.p.o. zabezpe�í materiál. 
 
Ing. Bar�áková reagovala, že ak vyjde iniciatíva od �udí, bude ochota aj z jej strany, aj zo 
strany MHT, m.p.o..  
 
Ing. �esal oboznámil prítomných so žiados�ou Spolo�enstva vlastníkov bytov 2631, Ul. J. 
Halašu 2631/22 o príspevok na úpravu okolia domu 2631/22. Doplnil, že realizáciu 
niektorých úprav sú si po dodaní materiálu schopní zabezpe�i� aj svojpomocne.  
  

Obraciame sa na Vás s požiadavkou v mene SVB o prispenie na úpravu okolia nášho 
domu. 
 Z dôvodu svahovitého terénu voda splavuje zeminu nad úrove� pivni�ných okien 
a upcháva odtokový kanál z prístrešku nad vchodom a po vy�istení sa zemina opätovne 
splavuje naspä�. Pokladáme za riešenie položi� kanálové tvárnice pozd�ž svahu pred oknami, 
a tak daž�ová voda odte�ie do mestskej kanalizácie a zabráni sa prenikaniu vlhkosti do 
pivníc.  
 Vybudovanie chodníka od Ul. Šmidkeho na Ul. J. Halašu. Chodci si skracujú cestu po 
trávniku – vyšliapaný chodník. 
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 Prístupová cesta k domom a ku garážam na Ul. J. Halašu je v dezolátnom stave, 
po�etnými nebezpe�nými výtlkmi a znehodnoteným, daž�ovou vodou vymletým trávnikom. 
Autá sa pohybujú v priestore medzi kontajnermi, zaparkovanými autami a pešími chodcami 
a tak ohrozujú zdravie obyvate�ov. V zimnom období nie je možný prístup mechanizmov na 
odh��anie snehu a ošetrenie cesty. Tak hrozí nebezpe�ie úrazu.  
 Prístavbou k nášmu domu je Elektrostanica, pri ktorej je kanál na zachytenie daž�ovej 
vody. Ten bol zabezpe�ený kovovými roštmi, ktoré už z vä�šej �asti chýbajú. Nekrytý priestor 
ohrozuje chodcov  v noci pádom a úrazom. 
 Prístupové schody k domu zo strany od ihriska potrebujú zábradlie. Nebezpe�ie úrazu 
v zimnom období.  
 Touto cestou Vás žiadame o prerokovanie, podporu a zabezpe�enie úprav.  
 
 Výbor mestskej �asti Juh hlasovaním 4 za odporu�il vyhovie� žiadosti  
Spolo�enstva vlastníkov bytov 2631, Ul. J. Halašu 2631/22 o príspevok na úpravu okolia 
domu 2631/22.  
 
-------------------------------------------------------- 
 
P. Zubri�a�ák predložil žiados� o vyžiadanie stanoviska k prevádzkovému �asu.  
 
 Po trojmesa�nej skúšobnej dobe požiadal Jaroslav Marek, prevádzkovate� 
,,Slameného hostinca“ na Ul. Halalovka 6693 Tren�ín, o povolenie prevádzkového �asu na 
dobu  neur�itú nasledovne: 
pondelok až štvrtok, nede�a  od 10.00 h – 24.00  h 
piatok, sobota    od 10.00 h – 04.00 h. 
 
 Nako�ko na uvedenú prevádzku VM� Juh zaznamenal s�ažnosti ob�anov týkajúce sa 
rušenia no�ného k�udu, žiadame Vás o stanovisko k povoleniu prevádzkového �asu. 
Oddelenie obchodu a služieb MsÚ, k d�u 7.6.2004 nezaznamenalo písomnú ani ústnu 
s�ažnos� ob�anov.  
 
 Výbor mestskej �asti Juh hlasovaním 4 za odporu�il vyhovie� žiadosti Jaroslava 
Mareka, prevádzkovate�a ,,Slameného hostinca“ na Ul. Halalovka 6693 Tren�ín, 
o povolenie prevádzkového �asu na dobu neur�itú v súlade s predloženým návrhom, bez 
hudobnej produkcie s tým, že terasa bude riešené v súlade s platnými predpismi.  
 
-------------------------------------------------------- 
 
Ob�an skonštatoval, že garáže na Ul. Novomeského sú vybudované 24 rokov. Cez narušenú 
strechu te�ie podpovrchová voda, ktorá ide zhora, zastaví sa na opornom múre, kde vystúpi až 
do úrovne strechy a následne te�ie do garáží.  
 
Ing. �urech doplnil, že k doriešeniu zatekania vôd z komunikácie do garáží na Ul. 
Novomeského sa uskuto�nilo aj pracovné rokovanie na MsÚ, z ktorého záznam predložil 
�lenom výboru mestskej �asti. 
 
P. Zubri�a�ák skonštatoval, že je to vynútená investícia – havarijná situácia, ktorou je 
potrebné sa zaobera�.  
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Výbor mestskej �asti Juh hlasovaním 4 za požiadal, aby sa jednotlivé komisie 
MsZ zaoberali havarijnou situáciou – bude potrebné vypracova� projekt na 
rekonštrukciu tejto ulice spolu s doriešením odvedenia povrchových i spodných vôd 
mimo teleso cesty.  
 
Ob�an doplnil, že je tam parkovisko prevádzkované mestom, ktoré je neudržiavané. 
Vzh�adom k tomu, že je narušené napojenie strechy na cestu, parkovisko je oddelené od 
cesty.  
 
Ob�an podotkol, že tým, že sa hore urobilo parkovisko, garáže sa asi o 40% predražili, 
pretože sú tam mohutné panely. Cesta nebola kvalitne spravená, nie je tam drenáž a je tam 
viacero závad.  Na parkovisku denne stojí 30 – 40 áut, následkom �oho sú v garážach 
obnažené armatúry a v opornom múre, ktorý nebol dostato�ne zaizolovaný od strany cesty 
za�ína korodova� armatúra. Ak sa to nebude v�as rieši�, môže dôjs� k havárii. 
 
P. L�bbová poznamenala, že takýchto lokalít na Juhu je viac. Je potrebné zaobera� sa 
otázkou stavania dobre izolovaných spolo�ných garáží, pretože o dvadsa� rokov budú ma� 
ob�ania takýto istý problém.  
 
--------------------------------------------------------- 
 
Ob�an informoval, že na Západnej ulici, za obytným domom 2501 – 5. vchod, sa nachádza 
ihrisko, kde je tridsa� rokov ,,stavebná búda“, do ktorej sa nas�ahovali bezdomovci, ktorí 
zne�is�ujú okolie. Požiadal o jej odstránenie.  
 
 Výbor mestskej �asti Juh požiadal o preverenie situácie a možnos� následného 
odstránenia. 
 
P. L�bbová doplnila, že bezdomovci sa zdržiavajú aj pri ,,výrobni nitiek“ /vstup na 
Saratovskú ulicu/. Je to miesto, ktorým sa dá rozšíri� park, preto je potrebné lokalitu vy�isti� 
a zele� udržiava�. Požiadala, aby tam mestská polícia vykonala obhliadku.  
 
---------------------------------------------------------- 
 
Ob�an sa zaujímal, �o sa udialo nové oh�adom Južanky.  
 
P. Zubri�a�ák odpovedal, že Južanka sa odpredá formou predaja za ú�elom investície.  
 
---------------------------------------------------------- 
 
P. Zubri�a�ák pre�ítal požiadavky Ing. Bezáka: 

- Kedy MHT, m.p.o. za�ne s rekonštrukciou schodísk v okolí Južanky. Opravu je 
potrebné zrealizova� �o najskôr. 

- Poukázal na neskoré kosenie trávnikov na Juhu. 
 
Ing. �esal upozornil na premnoženie sa potkanov v kanalizáciách. Zaujímal sa, �i sú TVK 
povinné deratizova� svoje systémy a potrubia.  
 
 Výbor mestskej �asti Juh požiadal OŽP a I MsÚ o informáciu ako, sa vykonáva 
deratizácie kanalizácie, aký je na to predpis a kto je za �u zodpovedný. 
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---------------------------------------------------------- 
 
P. Zubri�a�ák navrhol pres�ahova� Slovenskú poštu – pobo�ku na Juhu do bývalých 
priestorov knižnice na Južanke.  
 

Výbor mestskej �asti Juh odporu�il, aby mesto rokovalo so Slovenskou poštou 
o pres�ahovaní pobo�ky Slovenskej pošty na Juhu do bývalých priestorov po knižnici na 
Južanke.  
 
-------------------------------------------------------- 
 
P. Zubri�a�ák navrhol zriadi� Podate��u MsÚ s informa�nou kanceláriou na Juhu 
v priestoroch kultúrneho strediska, kde by sa vydávali všetky tla�ivá. 
 
Ing. �urech oboznámil prítomných s informáciu o tom, na aký ú�el sa môžu používa� 
vývesné skrinky.  
 

Výbor mestskej �asti Juh požiadal o osadenie svietidiel verejného osvetlenia na 
uliciach Lavi�kova, Východná /chodník/ a Halalovka /lampa kon�í pri oddychovej zóne 
a svietidlá nie sú až po vojenské domy– osadi� svietidlá na parkovisku/.  
 
-------------------------------------------------------- 
 
Ing. Kleman požiadal o komunikáciu s Úradom práce oh�adom prísunu vä�šieho množstva 
nezamestnaných ob�anov. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

P. Branislav Zubri�a�ák, poslanec dlhodobo plne uvo�nený na výkon funkcie, 
po	akoval prítomným za ú�as� a ukon�il zasadnutie. 
 
 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupi�ová    
V Tren�íne, 18.06.2004      
 
 
                       
 

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


