
 1 

Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti JUH konaného d�a 10. januára 2005  
________________v Kultúrnom stredisku JUH Tren�ín________________ 
 
 
Prítomní:      Neprítomní: 
Ing. Ján Bezák     RNDr. Jozef Mertan 
Ing. Milan �esal     p. O�ga L�bbová    
p. Miloš Kohout     MUDr. �ubomír Sámel 
p. Branislav Zubri�a�ák     
 

Hostia:  
       Ing. arch. Kubica 
       Ing. Vravková, MHSL, m.r.o., TN 
       p. Uli�ný, MHSL, m.r.o., TN 
       p. Vojtech, MsP 
       p. Sedláková, INFO 
 
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)       Ing. Bezák oboznámil prítomných s vyjadrením OŽPaI k zmene dopravného zna�enia 
na Ul. Liptovská, Bazovského a Šafárikova, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
 
b)   Ide o žiados� Útvaru hlavného architekta Mesta Tren�ín o sumarizáciu podnetov 
k prehodnoteniu ÚPN SÚ mesta Tren�ín. Podnet by mal obsahova� definovanie lokality a jej 
sú�asnej funkcie pod�a platného ÚPN SÚ  a návrh na definíciu funkcie novej.  
 
Ing. �esal navrhol rieši� statickú dopravu – vytipova� parkoviská. 
 
Ing. Bezák navrhol plochu medzi Lavi�kovou ulicou a kostolom rezervova� ako budúce 
parkovisko.  
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P. Zubri�a�ák poznamenal, že parkovisko môže by� aj na Liptovskej ulici. Na celom Juhu je 
potrebné zrealizova� vodorovné parkovacie zna�enie.  
 
P. Kohout podotkol, že pri realizácii vodorovného zna�enia, je potrebné necha� ur�itý 
priestor, aby mali �udia kade prejs� z chodníka na cestu. Stáva sa, že ke	 chodník kon�í 
a vychádza na cestu, stojí tam zaparkované auto a �udia nemajú kadia� prejs�. Bolo by to 
vhodné vyzna�i� žltými �iarami, alebo zna�kou.  
 
 
c)           Ing. Bezák predložil prítomným žiados� ob�ianky z Bazovského ulice. 
 ,,Obraciam sa na Vás v súvislosti s výstupiš�om na kone�nej zastávke MHD �.1, 8, 15 
at�.. Je to ve�mi zle vyriešené a to preto, že autobusy ke� zatá�ajú doprava, len máloktorý 
šofér to vyto�í tak, aby zastal pri obrubníku (ako sa napr. na zast. pod Južankou), aby sa nám 
starším a chorým �u�om lepšie vystupovalo. Ská�eme z výšky 1m a viac. Dalo by sa to 
vyrieši� tak, že to výstupište sa preloží asi o 200 – 300m nižšie a šofér skôr než zato�í doprava 
zastaví pri obrubníku, cestujúci vystúpia a šofér si môže zájs� na parkovisko. 
 
P. Zubri�a�ák požiadal OŽPaI, aby sa zaoberal špeciálnou úpravou chodníkov.  
 
---------------------------------------------- 
 
Ing. Bezák oboznámil prítomných s oznámením Majetkového oddelenia MsÚ v Tren�íne 
o uzatvorení kúpnej zmluvy medzi Mestom Tren�ín a SOTH BIZNIS CENTER, na kúpu 
nehnute�nosti – OD Južanka vrátane výmenníkovej stanice.  
 
 
 
3)  Odpovede na požiadavky (interpelácie) VM� Juh zo d�a 6.12.2004  
 
Ing. Bezák informoval prítomných o odpovediach na požiadavky VM� Juh zo d�a 6.12.2004 
a o vy�istení betónového ž�abu na základe žiadosti Stavebného bytového družstva Tren�ín zo 
d�a 1.12.2004, ktoré MHT, m.p.o. zrealizovalo v termíne 13.12. – 15.12.2004 pri obytnom 
dome �. 2389 až po vtok do kanalizácie.  
 
--------------------------------------------------------- 
 
4)  Rôzne 
 
Ing. �esal informoval, že obdržal žiados� od ob�ana, v ktorej ako spolo�enstvo vlastníkov 
bytov žiadajú o príspevok a jeho zakomponovanie do mestského rozpo�tu z dôvodu, že 
v obytnom dome sa im rozpadá kanalizácia. Doplnil, že sa snažil mu odpoveda�, že to �o je 
pod domom, je ich majetok. Je potrebné ob�anov informova� aj prostredníctvom INFO, že to 
�o je pod obytným domom spolo�enstva vlastníkov bytov + 1 meter okolo domu, je 
súkromným majetkom spolo�nosti a mesto bohužia� nemôže k tomu prispie�.  
 
P. Zubri�a�ák doplnil k statickej doprave na Ul. L. Novomeského, aby OŽPaI poslal 
odpove	 písomnou formou p. Dobiašovi.  
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Ing. Bezák požiadal o opravu chodníka na Východnej ulici pred poslednými obytnými 
domami. Je to len zaliate betónom a je potrebné to zaasfaltova�. Mesto by v záležitosti opravy 
malo urgova� Byvyserv.  
 
P. Zubri�a�ák informoval, že na Ul. Halalovka je osadených 5 nových svietidiel verejného 
osvetlenia.  
 
Ing. �esal poznamenal, že pred Južankou a aj na druhej strane nad Halalovkou ako sú 
obchodíky, je ve�ký kus deravej plochy. 
 
Ing. Bezák požiadal o zistenie majite�a pozemkov a vykonanie nápravy. 
 
Ing. �esal podotkol, že na Juhu je neporiadok a ke	že túto zimu nie je sneh a nevykonáva sa 
zimná údržba, navrhol vy�isti� Juh a parkové oblasti.  
 
P. Zubri�a�ák doplnil, že je potrebné nalieha�, aby sa �istil aj priestor okolo odpadových 
nádob.  
 
Ing. Vravková oboznámila prítomných s problematikou nezamestnaných.  
 
P. Zubri�a�ák požiadal, aby sa kosilo v areáloch materských škôl. 
 
Ing. Vravková informovala, že v rámci vysú�aženia údržby verejnej zelene, by chceli 
pristúpi� k tomu, aby poslanci vo svojom VM� dali podnety na také plochy, ktoré sú nejakým 
spôsobom opomínané, alebo nie sú udržiavané v takom režime, v akom by bolo potrebné. 
Bolo by vhodné, aby svoje podnety predložili písomnou formou aj ob�ania.  
 
Ing. Bezák reagoval, že nad Šafárikovou ul. pod Brezinou je ve�ké množstvo stromov + celá 
�as� pod základnou školou.  
 
Ing. �esal poukázal na lokalitu ako sa ide smerom zo Saratovskej ulice doprava, oproti 
kostolu – je to ,,územie nikoho“.  
 
 
 

Ing.  Ján Bezák, predseda VM� Juh, po	akoval prítomným za ú�as� a ukon�il 
zasadnutie. 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupi�ová 
V Tren�íne, 18.01.2005      
 
 

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

D�a: 
 
 


