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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti JUH konaného d�a 19. januára 2004  
________________v Kultúrnom stredisku JUH Tren�ín________________ 
 
 
Prítomní:      Neprítomní: 
Ing. Ján Bezák     RNDr. Jozef Mertan 
JUDr. Michal �ertek      
Ing. Milan �esal 
p. O�ga L�bbová      
MUDr. �ubomír Sámel 
p. Branislav Zubri�a�ák    Hostia:  
       P. Hudecová, MsÚ 
       Ing. arch. Kubica 
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  
      
 
 

Ing. Ján Bezák, predseda VM� JUH, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VM�. 
 
 
2. Prerokovanie žiadostí 
 
a)   Ide o žiados� Považskej odpadovej spolo�nosti, a.s. Tren�ín o odkúpenie, prípadne 
dlhodobý prenájom pozemku parc.�. 2315/5 o výmere 2232 m2 a parc.�. 2315/436 o výmere 
482 m2, v k.ú. Tren�ín, za ú�elom zriadenia zberného dvora odpadu. Ide o pozemok 
nachádzajúci sa za oto�om na ul. Gen. Svobodu v Tren�íne. 
 Odbor životného prostredia a ÚHA MsÚ v Tren�íne d�a 20.11.2003 odporu�il 
prenájom pozemku. 
 
Ing. Bezák sa vyjadril, že je proti tomu, aby bola v obytnej zóne zriadená skládka odpadu. 
Navrhol nájs� inú lokalitu, napríklad ,,vzadu pri kotolni“, alebo na tento ú�el vytipova� iné 
pozemky �o naj	alej od obytnej zóny. 
 
MUDr. Sámel sa stotožnil s názorom Ing. Bezáka. Na tomto pozemku by sa v budúcnosti 
mohli postavi� garáže. Odporu�il požiada� o urýchlené doriešenie poslednej ,,kazety“, ktorá 
má by� na inertný odpad a v rámci toho rieši� aj triedený odpad. Kazeta na inertný odpad už 
mala by� doriešená, ale napriek tomu sa s �ou ni� nedeje.  
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Ing. Bezák zopakoval, že s myšlienkou súhlasí, ale odporú�a nájs� na Juhu inú lokalitu. 
 
P. L�bbová navrhla orientova� sa smerom ku kotolni. 
 
JUDr. �ertek skonštatoval, že takáto skládka by mohla by� umiestnená aj vo dvore MHT, 
m.p.o.. 
 

Výbor mestskej �asti Juh hlasovaním 6 za odporu�il vytipova� na zriadenie 
dvora zberného odpadu inú lokalitu, �alej od obytnej zóny smerom ku kotolni, alebo vo 
dvore MHT, m.p.o. a požiadal, aby v budúcnosti ku každému takémuto návrhu, ktorý 
bude predložený na VM�, bol priložený zápis z rokovania a technické podklady.  
 
 
 
b)     Ide o žiados� Ing. Rajka Salihbegovi�a – RAJ Komerc, so sídlom Legionárska ul. �.5 
Tren�ín, o pridelenie pozemku na premiestnenie do�asnej stavby – denného baru CITY GRIL, 
nachádzajúceho sa na Legionárskej ulici.  
 Predmetný bar sa nachádza na pozemku vo vlastníctve Mesta Tren�ín, na ktorý mal 
menovaný uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu do 1.3.2002. Vzh�adom k tomu, že uplynula 
doba nájmu, menovaný bol viackrát vyzvaný na odstránenie stavby a uvo�nenie pozemku. D�a 
25.3.2002 bola Mestom Tren�ín ako žalobcom podaná žaloba na vypratanie nehnute�nosti. 
 Na základe žiadosti Ing. Salihbegovi�a Odbor životného prostredia a investícií a ÚHA 
MsÚ v Tren�íne navrhol a odporu�il prenájom priestoru v tržnici na sídlisku JUH. 
 
JUDr. �ertek sa vyjadril, že v takýchto závažných záležitostiach by mal odbor životného 
prostredia a investícií dáva� odporu�enia až po konzultácii s výborom mestskej �asti. Doplnil, 
že by bolo potrebné obmedzi� trhové miesta na tržnici pri nákupnom stredisku Družba, aby sa 
zaplnila tržnica na sídlisku Juh.  
 
MUDr. Sámel reagoval, že z nepochopite�ných dôvodov je na tržnici na Juhu všetko drahšie 
ako na tržnici pri Družbe a nie je mechanizmus ako to ovplyvni�. Doplnil, že tržnicu na Juhu 
je potrebné oživi�, alebo s �ou nie�o spravi�.  
 
JUDr. �ertek odpovedal, že je to z dôvodu, že na tržnici pri Družbe sa sústredí 60 – 70 
trhovníkov z celého Tren�ína, kde si konkurujú a vytvárajú si ceny. Nie je to však tržnica, ale 
bývalé parkovisko, kde sú umiestnené predajné stánky. Sú tam nedostato�né parkovacie 
možnosti a kapacita je tam na 15 – 20 predajných stánkov a nie na 60, preto je potrebné prija� 
uznesenie, ktorým by sa po�et predajných stánkov pri nákupnom stredisku Družba obmedzil 
na 15 – 20 stánkov. Ostatným by sa ponúkli priestory tržníc na Sihoti a na Juhu.  
 
 Výbor mestskej �asti Juh hlasovaním 6 proti neodporu�il vyhovie� žiadosti Ing. 
Rajka Salihbegovi�a – RAJ Komerc, so sídlom Legionárska ul. �.5 Tren�ín, o pridelenie 
pozemku na premiestnenie do�asnej stavby – denného baru CITY GRIL, 
nachádzajúceho sa na Legionárskej ulici.  
 
 
 
 
2) Odpovede na požiadavky (interpelácie) VM� Juh zo d�a 2.12.2003 a z októbra 2003 
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Ing. Bezák informoval prítomných o odpovediach na požiadavky VM� Juh zo d�a 2.12.2003 
a z októbra 2003. 
 
--------------------------------------------------------- 
 
MUDr. Sámel požiadal o predloženie harmonogramu, v akých intervaloch sa vykonáva 
deratizácia.  
 
Ing. �esal poznamenal, že medzi obytnými domami �.5 a �.7 na Šmidkeho ulici sú dva 
kontajnery na papier. Požiadal, aby sa jeden z týchto kontajnerov na papier preniesol nižšie, 
na vo�né miesto medzi obytnými domami �.3 a �.5.  
 
JUDr. �ertek podotkol, že na Ul. L. Novomeského sa vybudovalo parkovisko – parkujú tam 
autá, ktoré predtým stáli pozd
ž cesty - rozšírila sa cesta, ktorá je prejazdná v obidvoch 
smeroch, ale ozna�enie ostalo jednosmerné.  
 
MUDr. Sámel skonštatoval, že je potrebné pripravi� jeden ro�ný rozpo�et tak, aby sa 
v jednom roku dokon�ili všetky rozpracované investi�né akcie a sú�asne sa systematicky 
pripravili všetky projektové dokumentácie a schva�ovacie procesy na také záležitosti, ktoré je 
potrebné spravi�  - komunikácie, školské športové areály, chodníky, ihriská at	.. Ak sa to 
nepodarí po�as nasledujúcich troch rokov, mal by sa takýto rozpo�et pripravi� na prelome 
volebných období. Mestské zastupite�stvo v novom volebnom období by malo po�as obdobia 
jedného roka, kým sa zorientuje o prácu postarané.  
 
JUDr. �ertek sa vyjadril, že v 90% prípadoch je to vecou údržby a opráv. Správca by mal 
ma� podrobne spracovaný plán údržby aj takýchto plôch, z ktorého by vyšlo �o a za akú dobu 
je potrebné obnovova�. Toto by bolo potrebné naplánova� ako bežnú položku v rozpo�te.  
 
MUDr. Sámel reagoval, že to platí pre bežné asfaltové povrchy. Problém je v tom, že pri 
povrchu, na ktorom nebol položený asfalt to nie je oprava, ale investícia.  
 
Ing. Bezák v súvislosti s rozdelením finan�ných prostriedkov pre výbory mestských �astí 
poznamenal, že by financie mali by� poskytnuté na údržbu komunikácií, chodníkov, zelene, 
ihrísk a pod. a má to vykonáva� MHT, m.p.o.. 
 
P. L�bbová navrhla, aby MHT, m.p.o. vykonalo na uliciach kontrolu, �o je v akom stave. Je 
potrebné, aby sa MHT, m.p.o. vyjadrilo, kde má aké opravy vykona� a následne roz�leni� Juh 
po �astiach tak, aby bolo jasné �o je oprava a �o investícia.  
 
Ing. Bezák reagoval, že na najbližšom zasadnutí VM� Juh, ke	 budú prítomní aj zástupcovia 
MHT, m.p.o. by sa im to mohlo navrhnú�. 
 
JUDr. �ertek navrhol, aby prednostka MsÚ zabezpe�ila školenie poslancov v súvislosti 
s tým, za akých podmienok a akým spôsobom budú �erpané finan�né prostriedky pre výbory 
mestských �astí – aké sú vydané vnútorné predpisy at	..  
 V záležitosti nadstavby garáží zopakoval, že požiadal útvar hlavného architekta, aby sa 
jednozna�ne vyjadril �i sú, alebo nie sú prípustné z architektonického h�adiska, pretože sa 
delí priestor medzi dvoma domami. Toto vyjadrenie doteraz nie je k dispozícii. 
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Ing. Bezák odpovedal, že útvar hlavného architekta sa vyjadril len k ulici J. Halašu a nie 
komplexne.  
 
 
4)  Rôzne 
 
P. Zubri�a�ák vysvetlil, že na základných školách sa robili zápisy a Základná škola na 
Saratovskej ulici urobila zápis o tri dni skôr, �ím porušila zákon, v ktorom sa hovorí, že školy 
môžu robi� zápis od 15. januára a týmto konaním znemožnila ostatným dvom základným 
školám urobi� zápis. V Petržalke to funguje tak, že výbor mestskej �asti priamo vyhlasuje de� 
zápisu. V budúcnosti bude potrebné riadite�ov upozorni�, aby dodržali zákon a ZŠ na 
Saratovskej ulici by malo by� vykonané kárne opatrenie, pretože riadite� porušil zákon.  
 
MUDr. Sámel reagoval, že VM� môže odporu�i� odboru školstva a sociálnych vecí zaobera� 
sa touto problematikou, aby bol zákon dodržiavaný. 
 
P. L�bbová informovala, že sa na �u obrátili dôchodcovia v záležitosti zriadenia klubu 
dôchodcov na Juhu. Je potrebné pripravi� miestnos�, �loveka a vyrieši� spôsob financovania.  
 
Ing. �esal oboznámil prítomných s požiadavkou zdravotne �ažko postihnutých, aby sa im 
strava vozila z ,,Y-lonky“. JUDr. Fischerová, riadite�ka Sociálnych služieb mesta Tren�ín, 
m.r.o. vysvetlila, že to nie je možné, pretože majú k dispozícii len jedno auto, ktoré 
z Jilemnického rozváža stravu zhruba okolo 10 hodiny.  
 
P. L�bbová odporu�ila, aby títo ob�ania podali žiados� Centru pre rodinu a prepravná služba 
Centra pre rodinu im zabezpe�í dovoz stravy.  
 
P. Zubri�a�ák navrhol na najbližšom zasadnutí VM� sa zaobera� záležitos�ou Južanky. 
Doplnil, že kompletný projekt Ing. Petríka bol prezentovaný na zasadnutí mestskej rady a boli  
v �om zabezpe�ené priestory pre Slovenskú poštu a pre knižnicu. 
 
P. L�bbová navrhla, aby sa do 30. marca 2004 zosumarizovali ponuky záujemcov 
v záležitosti rekonštrukcie Južanky. 
 
MUDr. Sámel požiadal, aby na nasledujúce zasadnutie VM� bola predložená komplexná 
informácia o Južanke, o záujemcoch a o možnostiach riešenia. 
 
 Výbor mestskej �asti Juh požiadal, aby na februárovom zasadnutí VM� boli 
predložené ponuky záujemcov v záležitosti rekonštrukcie Južanky a na marcovom 
zasadnutí sa uskuto�nila prezentácia projektu na rekonštrukciu Južanky Ing. Petríkom.  
 
Ing. Bezák oboznámil prítomných s listom od Mgr. Cvacha, v ktorom požaduje do 30.1.2004 
zasla� návrhy hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.  
 
P. L�bbová vysvetlila, že sa bude spracováva� plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta, a preto Mgr. Cvacho oslovil poslancov, aby navrhli, kto by sa na tom mohol podie�a� 
a aby mu poskytli kontakty na týchto �udí.  
 
Ing. Bezák informoval, že tla�ový tajomník p. Hlobe� ho oslovil v záležitosti nápadov do 
INFA, ktoré bude robené iným spôsobom.  
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�lenovia VM� Juh požiadali, aby bol p. Hlobe� prizvaný na zasadnutie VM� 

Juh v mesiaci marec 2004.    
 
JUDr. �ertek podotkol, že riaditelia škôl musia vypracova� rozpo�ty do 30.3.2004, potom 
ich poslanci môžu odborne vyhodnoti� a následne komunikova� s ob�anmi.  
 
Ing. �esal poznamenal, že je potrebné vypracova� kritériá pre to, aby každá škola mala 
rovnaké východzie podmienky a aby vedela, ktorá bude existova� a ktorá nie.  
 
JUDr. �ertek navrhol, aby riaditelia všetkých základných škôl na Juhu na marcovom 
zasadnutí výboru mestskej �asti podrobne informovali poslancov o návrhu rozpo�tu. 
 

Výbor mestskej �asti Juh požiadal, aby komisia školstva, zdravotníctva 
a sociálnych vecí v spolupráci s MsÚ vypracovali jednotnú metodiku a zabezpe�ili 
školenie. VM� Juh následne prizve riadite�ov základných škôl na Juhu a p. Samáka, 
povereného vedením Odboru školstva a sociálnych vecí MsÚ v Tren�íne, na mimoriadne 
zasadnutie VM�, na ktorom podajú informácie, pretože je potrebný sumár argumentov, 
aby mohla by� obhajovaná životaschopnos� všetkých troch základných škôl na Juhu.  
 
Ing. arch. Kubica nadviazal na to, že na Juhu by, mal by� zriadený klub dôchodcov. Doplnil, 
že v priestoroch na Ul. Farská �.10, je jedna miestnos�, ktorá slúži ako klub dôchodcov. Je 
snaha tento klub niekde premiestni�. Následne oboznámil prítomných o možnostiach iných 
priestorov využitia pre MsÚ.  
 
P. L�bbová reagovala, že túto záležitos� by mal rieši� VM� Stred. 
 
JUDr. �ertek poznamenal, že je potrebné vedie� �o dôchodcovia chcú a �o považujú za 
dobré dochádzkovo a pod..  
 
 
 
 

Ing.  Ján Bezák, predseda VM� Juh, po	akoval prítomným za ú�as� a ukon�il 
zasadnutie. 
 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupi�ová 
V Tren�íne, 27.01.2004      
 
 
 
 

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


