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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti JUH konaného d�a 7. februára 2005  
________________v Kultúrnom stredisku JUH Tren�ín________________ 
 
 
Prítomní:      Neprítomní: 
Ing. Ján Bezák     MUDr. �ubomír Sámel 
p. O�ga L�bbová    
p. Miloš Kohout 
RNDr. Jozef Mertan      
p. Branislav Zubri�a�ák    Hostia: 
       Ing. arch. Mlyn�eková, MsÚ  
       Ing. arch. Kubica, MsÚ 
       p. Hudecová, MsÚ 
       p. Uli�ný, MHSL, m.r.o., TN 
       p. Vojtech, MsP 
       p. Kužela 
garant VM�: Ing. Jozef �urech    
zapisovate�ka: Dana Viskupi�ová  
 
        
Program:    
1. Otvorenie  
2. Informácia – štúdia: ,,Polyfunkcia + bytovky Východná ul. Juh II, Tren�ín“ 
3. Prerokovanie žiadostí 
4. Odpovede na požiadavky (interpelácie) VM�  
5. Rôzne 
6. Záver  
      
 
 

Ing. Ján Bezák, predseda VM� JUH, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VM�. 
 
 
2. Informácia – štúdia: ,,Polyfunkcia + bytovky Východná ul. Juh II, Tren�ín“ 
 
Ing. arch. Mlyn�eková, vedúca útvaru hlavného architekta, informovala, že štúdia ešte nie je 
hotová, je len v štádiu rozpracovanosti. Doplnila, že predstava o riešení tohto priestoru bola 
iná. Nosná prioritná myšlienka je výstavba hromadnej garáže tak, aby sa riešila statická 
doprava – parkovanie. Nad garážami sú navrhované byty a polyfunkcia. Následne bližšie 
oboznámila prítomných s predmetnou štúdiou.  
 
P. Löbbová poznamenala, že zámer polyfunk�ného domu okrem riešenia parkovania bol, aby 
zárove� tvoril zvukovú, prašnú aj bezpe�nostnú bariéru. 
 
Ing. arch. Mlyn�eková doplnila, že ke� bude štúdia definitívne vypracovaná, bolo by 
vhodné, keby si ju spracovatelia prišli prezentova	 na zasadnutie VM� Juh.  
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3. Prerokovanie žiadostí 
 
Ing. Bezák, predseda VM� Juh, predložil nasledovnú žiados	. 
 
a)   Ide o žiados� MIRAL STAHL, spol. s.r.o., Žilinská 645/3, Tren�ín o kúpu nehnute�ností – 
areálu kotolne na Východnej ulici v Tren�íne za ú�elom zriadenia výroby oce�ových 
konštrukcií. 
 Útvar hlavného architekta Mesta Tren�ín a Odbor životného prostredia Mestského 
úradu v Tren�íne žiados� odporu�ili d�a 5.11.2004. 
 
 Výbor mestskej �asti Juh hlasovaním 4 za, 1 sa zdržal hlasovania, odporu�il 
vyhovie� žiadosti MIRAL STAHL, spol. s.r.o., Žilinská 645/3, Tren�ín o kúpu 
nehnute�ností – areálu kotolne na Východnej ulici v Tren�íne za ú�elom zriadenia 
výroby oce�ových konštrukcií. 
 
 
P. Hudecová, majetkové oddelenie, predložila nasledovné žiadosti. 
 
b)   Ide o žiados� JUDr. Júlie Chlebanovej o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich 
sa v objekte Kultúrne strediska Juh, Ul. Kyjevská 3183 v Tren�íne o výmere 19,5 m2, za 
ú�elom zriadenia realitnej a poradenskej kancelárie. 
 

Výbor mestskej �asti Juh hlasovaním 5 za odporu�il vyhovie� žiadosti JUDr. 
Júlie Chlebanovej o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte 
Kultúrne strediska Juh, Ul. Kyjevská 3183 v Tren�íne o výmere 19,5 m2, za ú�elom 
zriadenia realitnej a poradenskej kancelárie. 
 
c)   Ide o žiados� Jozefa Nemca o zámenu pozemkov na Ul. Východná (v pomere 1:2) – 
verejná zele�. ÚHA Mesta Tren�ín a finan�ná a majetková komisia žiados� odporu�ili. 
 
 Výbor mestskej �asti Juh hlasovaním 4 za zo štyroch, odporu�il vyhovie� žiadosti 
Jozefa Nemca o zámenu pozemkov, v zmysle predloženého návrhu.  
 
-------------------------------------------------------- 
 
Ing. Bezák predložil a bližšie oboznámil prítomných so s	ažnos	ou Norberta Löbba. 
 
      D�a 4.2.2005 cca o 20.00 h bez akéhoko�vek pri�inenia a môjho zavinenia spadla 
vrchná �as� kuchynskej linky zo steny, poškodila pádom plynový sporák a následne sa pádom 
na zem roztrieštila a rozbila 52 dielnu obedovú súpravu, ktorá bola v nej uložená. Kuchynská 
linka vytrhla pádom digestor a to preto, lebo visela každá skrinka len zavesená na dvoch 
hmoždenkách objemu �. 8 a nebola ni�ím podopretá a zaistená. 
 Žiadam, aby VM�, do ktorého byt na Východnej ulici patrí, sa zaoberal nielen týmito 
nedostatkami a haváriou, ale aj tým, že 5.2.2004 o 23.00 h sa spustil alarm v plynovom 
rozvode, ktorý je nechránený zvonku. Všetky tieto nedostatky – kúrenie, teplá voda, 
nedostato�né opravy kolauda�ných závad sú dôvodom, že žiadam vyvodi� dôsledky z tejto 
nehody, uhradi� mi v plnej výške škodu a zosobni� škodu tomu, kto je zodpovedný za montáž 
kuchynskej linky. O riešení tejto situácie a o opatreniach, ktoré Byvyserv vyvodí vo�i svojim 
zamestnancom, zodpovedným za zlý stav v mojom byte sa budem osobne informova�. 
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Pretože Byvyserv je monopolným stavite�om bytov v Tren�íne a takto stavia, žiadam, 
aby sa VM� Juh zaoberal doh�adom a kontrolou nad takýmito haváriami, na ktoré doplácajú 
nájomníci.  
  
P. Löbbová doplnila, že v 61. bytovke sa 5 mesiacov nekúri, v piatich bytoch tiekla studená 
voda. �udia sa odtia� ods	ahovali, pretože im ochoreli deti. Bolo to z toho dôvodu, že pä	 
mesiacov nevedel nikto prís	 na to, že sú krížom poprepínané fázy. Kuchynská linka bola 
upevnená na dvoch osmi�kách hmoždenkách. V noci zo soboty na nede�u sa spustil plynový 
alarm - nebolo možné zohna	 nikoho, aby sa prišiel pozrie	 �o sa deje. Je tam nechránený 
prístup k plynu. Alarm sa nakoniec vypol sám. Následne bližšie popísala vzniknutú situáciu.  
 
RNDr. Mertan informoval, že od Ing. Petrtýla si vyžiadal stanoviská oh�adom Východnej 
ulice – najskôr sa odstránili poruchy �o sa týka ústredného kúrenia, 28. a 29. bola doriešená 
teplá úžitková voda a v tre	om kroku reduk�ný ventil a prívody studenej vody do kúpe�ne. Od 
toho dátumu by kotol�a mala ís	 z h�adiska odberu na plný výkon. Teplota plynu bola -7 
stup�ov – to je chyba. Budú musie	 by	 prijaté opatrenia �o sa týka odbornosti zásahu – je 
potrebné skontrolova	, kedy prišiel telefonát, kedy boli na mieste - preveri	 ako to bolo.  
 
P. Löbbová poznamenala, že takúto záležitos	 je potrebné rieši	 komplexne.  
 
 Výbor mestskej �asti Juh žiada Sociálne oddelenie a Odbor životného prostredia 
a investícií MsÚ v Tren�íne upozorni� na vzniknuté nedostatky Byvyserv, a.s. a následne 
ich dorieši�.  
 
 
4.  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. 
 
 
5.  Rôzne 
 
P. Löbbová navrhla na Liptovskú ulicu umiestni	 zrkadlo, v �asti ako sa z nej schádza 
smerom dolu.  
 
P. Zubri�a�ák navrhol zruši	 ,,zákazové“ tabule na Liptovskej ulici do doriešenia statickej 
dopravy. 
  

Výbor mestskej �asti Juh žiada zruši� ,,zákazové“ tabule na Liptovskej ulici do 
doriešenia statickej dopravy.  
 
-------------------------------------------------------- 
 
Ob�ania zo Šafárikovej ulice vzniesli nasledovné požiadavky: 
Je potrebné rieši	 domový odpad, skládky komunálneho odpadu, dopravu, dopravné zna�enie 
a veci z toho vyplývajúce. Zaujímali sa, �i bol vydaný plán akým spôsobom by sa malo 
upravova	 parkovanie na Šafárikovej ulici. Nama�ova	 �iary je ni� neriešiace, nikto ich 
nebude rešpektova	, pretože inak sa tam nemá ako dosta	. Na Šafárikovej a na Liptovskej 
ulici sa okrem osvetlenia za 28 rokov ni� nespravilo. Ulíc ako je Liptovská je v Tren�íne 
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viacero, napr. na Študentskej ulici všetci stoja v protismere a je tam obojsmerná premávka. 
Údržba chodníkov po�as zimného obdobia je nedostato�ná, alebo na nízkej úrovni, �oho 
príkladom je aj terajší stav okolo kultúrneho strediska.  
 
Ing. �urech poznamenal, že v projekte ,,Statická doprava Juh I. – objekt ulica Šafárikova“ 
bolo pozd
žne parkovanie riešené rekonštrukciou a posunutím parkovacieho stánia do 
jestvujúceho chodníka.  
 
Ob�an poukázal na asfaltovanie – na Liptovskej ulici sa zaasfaltujú dve jamy a �alej sa 
pokra�ova	 nebude, �o je len �iastkové riešenie.  
 
Ing. Bezák reagoval, že zatia� sa riešili najakútnejšie problémy.  
 
Ob�an podotkol, že na Šafárikovej ulici je to dlhodobý problém. Nechal si urobi	 výpis 
z katastrálnej mapy,  kde zostávajúce štyri garáže sú 0,5 metra nad úrov�ou cesty a na výpise 
z katastrálnej mapy sú na týchto strechách parkovacie miesta. Ke� ide v zime odh��ací pluh, 
poškodzuje strechy garáží. Taktiež sa prepadávajú chodníky. Zaujímal sa, ako sa bude 
realizova	 odvodnenie, ke� je cesta utopená 20cm pod, a pre�o sa odvod�ovali len niektoré 
lokality na Juhu. Je potrebné h�ada	 riešenie, ktoré nie�omu aj napomôže.  
 
Ing. �urech reagoval oh�adom odvodnenia, �o je na Juhu dlhodobý problém. Projekt bol 
vypracovaný tak, že na spolo�né rokovanie oh�adom daného problému boli prizvaní 
zástupcovia vlastníkov bytov, SBD, správcovia – TEBYS, poslanci VM� Juh, ktorí 
vytipovali najviac dotknuté lokality, kde dochádzalo k zaplavovaniu suterénnych priestorov, 
poškodeniu, nefunk�nosti kanalizácie jednotlivých bytových domov, na�o reagovala hygiena 
podmienkou o odstránení nepriaznivého stavu. Na základe týchto podkladov projektant Ing. 
Smolan – Hydroconsult Bratislava, š.p. zmapoval celé toto územie a vypracoval PD. V roku 
2004 investor Mesto Tren�ín zaistil realizáciu  

1. STAVBY – lokalita Ul. Šmidkeho – rekonštrukcia a rozšírenie 
povrchového odvodnenia a rekonštrukcia technických suterénov bytových 
domov �. 7, 9 a 11.   

2. STAVBY – lokalita Ul. M. Bela – rekonštrukcia a rozšírenie povrchového 
odvodnenia.  

Na rok 2005 sú v pláne rozpo�tu Mesta Tren�ín realizova	 lokality na Ul. Gen. Svobodu 
a Halalovka.  
 
P. Zubri�a�ák inicioval prizva	 ob�anov ulice Šafárikova na MsÚ, v záležitosti riešenia 
daného problému.  
 
P. Vojtech informoval, že celý Tren�ín bude riešený zónami pre nákladné vozidlá.  
 

Ing.  Ján Bezák, predseda VM� Juh, po�akoval prítomným za ú�as	 a ukon�il 
zasadnutie. 
 
Zapísala: Dana Viskupi�ová 
V Tren�íne, 17.02.2005      

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

D�a: 


