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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti JUH konaného d�a 1. marca 2004  
________________v Kultúrnom stredisku JUH Tren�ín________________ 
 
 
Prítomní:      Neprítomní: 
Ing. Ján Bezák     RNDr. Jozef Mertan 
JUDr. Michal �ertek     p. L�bbová 
Ing. Milan �esal 
MUDr. �ubomír Sámel 
p. Branislav Zubri�a�ák     

Hostia:  
       Ing. Kleman, MHT, m.p.o. 
   Ing. Šumichrast, MHT, m.p.o. 
  p. Vojtech, MsP 
  Mgr. Baláž, MsÚ 
  p. Samák, MsÚ 
  p. Januška 
  p. Kor�ek 

p. Luká� 
garant VM�: Ing. Jozef �urech    
zapisovate�ka: Dana Viskupi�ová 
 
Program:    
1. Otvorenie       
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Problematika a koncepcia ZŠ na sídlisku Juh 
4. Odpovede na požiadavky (interpelácie) VM�  
5. Rôzne 
6. Záver  
      

Ing. Ján Bezák, predseda VM� JUH, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VM�. 
 
 
2. Prerokovanie žiadostí 
 
a)   Ing. Bezák predložil opakovanú žiados� Ing. Rajka Salihbegovi�a, ktorý opätovne žiada   
o pridelenie pozemku na umiestnenie stavby ob�erstvenia na terajšej tržnici.  
 
Ing. Salihbegovi� bližšie vysvetlil svoj zámer. Upresnil, že ide o zateplený predajný stánok 
rozdelený na nieko�ko miestností s pultovým predajom. Miesto zvolili vzh�adom na to, že si 
preverili kadia� vedú inžinierske siete. Tento priestor – vybetónovaná plocha ved�a tržnice 
funguje ako komunika�ný priestor relatívne pre zásobovanie. Táto alternatíva je technicky 
najschodnejšia a zaberajú sa nevyužité priestory. V predajnom stánku by sa predávalo rýchle 
ob�erstvenie /párky, klobásky, káva, nealko nápoje/ – pultový predaj, jeden stánok by bol 
novinový, v 	alšom by sa celoro�ne predávalo ovocie a zelenina, jeden s textilom. Zatia� by 
to bolo formou prenájmu pozemku  - stavba by bola do�asná na minimálnu dobu 5 – 10 
rokov.  
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JUDr. �ertek navrhol vráti� sa k prerokovaniu žiadosti na 	alšom zasadnutí VM� Juh, 
pretože je potrebné si vyjasni� �o sa bude dia� s tržnicou ako takou.  
 
 Výbor mestskej �asti Juh preložil prerokovanie žiadosti na nasledujúce 
zasadnutie VM�, ktoré sa uskuto�ní v mesiaci apríl 2004.  
 
 
 
b)   Ide o žiados� p. Jaroslava Mareka, Tren�ianske Stankovce, Rozvadze �. 427 o udelenie 
súhlasu s umiestnením prevádzky a schválenie prevádzkového �asu v novozriadenej prevádzke 
,,SLAMENÝ HOSTINEC U BERNARDA“ – reštaura�no pohostinská a zábavná �innos� na 
Ul. Halalovka �. 6693 nasledovne: 
 
Prevádzkový �as:  pondelok až nede�a od 10.00 h – 04.00 h 
 
Nako�ko sa jedná o novovybudovanú reštaura�no – pohostinskú prevádzku, v ktorej plánuje 
prevádzkovate� poriada� i diskotéky a ktorá sa nachádza v blízkosti bytových jednotiek, 
žiadame Vás o zaujatie stanoviska k navrhovanému prevádzkovému �asu. V zmysle VZN �. 
2/1998 o podmienkach podnikania na území mesta Tren�ín môže by� prevádzkový �as 
v pohostinských zariadeniach povolený na skúšobnú dobu (dva mesiace). Pokia� sa po�as 
skúšobnej doby nevyskytnú na prevádzku opodstatnené s�ažnosti, môže by� prevádzkový �as 
povolený na dobu neur�itú.  
 
Žiadate� bližšie oboznámil prítomných so zámerom. Uviedol, že medzi zdravotným 
strediskom a detským ihriskom bola vybudovaná prevádzka, kde bude prevádzkovaná 
reštaurácia – pizzeria. Na poschodí je zámer vybudova� diskotéku - kultúrne sedenie. 
 
JUDr. �ertek sa zaujímal, akým spôsobom je to stavebno-technicky zrealizované na 
prevádzkovanie takéhoto zámeru. Takáto prevádzka - diskotéka by mala by� odhlu�nená, �o 
musí posúdi� odborný útvar MsÚ.  
 
Žiadate� odpovedal, že stavba bola zrealizovaná na objednávku mesta a na základe 
kolauda�ného rozhodnutia zodpovedá jeho požiadavkám.  
 
MUDr. Sámel upresnil, že mesto malo záujem, aby tam bola takáto stavba  - budova, ktorá 
mala ma� aj funkciu záložnej miestnosti pre náradie na udržiavanie tohto areálu. Uvažovalosa 
nad zriadením nie�oho, �o  by slúžilo po dobudovaní cyklotrás pre cyklistov, to znamená 
servis, alebo poži�ov�a bicyklov. Ak sa otváracie hodiny povo�ujú dlhšie ako do 22.00 h, tak 
na skúšobnú dobu, po ktorej uplynutí sa to prehodnocuje.  
 
Žiadate� reagoval, že hlu�nos� je otázkou klientely. Túto prevádzku nebudú navštevova� 
konfliktný a problémový �udia, �ím sa vylu�ujú aj 	alšie nežiadúce dôsledky.   
 
Ing. �esal upozornil, že táto prevádzka sa nesmie sta� zdrojom neustálych konfliktov.  
 
MUDr. Sámel navrhol odsúhlasi� zámer na skúšobnú dobu. 
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Výbor mestskej �asti Juh hlasovaním 3 za, 2 sa zdržali hlasovania, odporu�il vyhovie� 
žiadosti p. Jaroslava Mareka, Tren�ianske Stankovce, Rozvadze �. 427 o udelenie 
súhlasu s umiestnením prevádzky a schválenie prevádzkového �asu v novozriadenej 
prevádzke ,,SLAMENÝ HOSTINEC U BERNARDA“ – reštaura�no-pohostinská 
a zábavná �innos� na Ul. Halalovka �. 6693 nasledovne: 

 
pondelok až štvrtok, nede�a od 10.00 h do 24.00 h 
piatok, sobota   od 10.00 h do 04.00 h 
na skúšobnú dobu 3 mesiace. 

 
 
 
3. Problematika a koncepcia ZŠ na sídlisku Juh 
 
Mgr. Baláž informoval, že tento rok bolo na všetkých troch základných školách na Juhu 
zapísaných 115 detí. V celom meste bolo zapísaných 489 detí a z celého mesta odchádza 776 
detí – deviatakov, �iže pokles v celom meste je zhruba o 280 detí. Na ZŠ Východná ulica je 
zapísaných 35 detí, na ZŠ Saratovská ulica 42 detí a na ZŠ L. Novomeského 38 detí. Sú to 
po�ty, ktoré vzh�adom k zákonu umož�ujú otvori� dve prvé triedy, ale s nízkym po�tom 
žiakov. Z h�adiska financovania školstva na žiakov, tým ke	 sa vytvoria dve triedy, tieto 
neprinesú dostatok financií na to, aby uživili dvoch u�ite�ov. Problémom na každej škole je, 
že kolektívy sú budované s kolegami, ktorí majú dlhšiu pedagogickú prax, tým pádom sú aj 
finan�ne náro�nejšie a limit, ktorý dostanú na žiaka, nepokrýva ich mzdové prostriedky. 
Pod�a údajov z matriky pre školský rok 2004 – 2005 malo by� na Juhu 134 detí a je ich len 
115. �alší školský rok 2005 – 2006 by ich malo by� 135, 2006 – 2007 by ich malo by� 137 
a 2007 – 2008 by ich malo by� 147. Za obdobie štyroch rokov by malo by� v 4. ro�níku na 
tieto tri základné školy 553 žiakov. Vzh�adom na financie, ktoré na nich budú poskytnuté sa  
školy v priebehu štyroch rokov neuživia – nebudú môc� rozvíja� vzdelávanie žiakov, 
zabezpe�ova� im lepšie štandardy a podobne. Je to dos� kritické vzh�adom na po�et škôl, 
ktoré sú tu. Pod�a vízií, ktoré zatia� nie sú podložené žiadnymi výpo�tami, ale vychádzajú 
z diskusií vyplýva, že dve školy, ktoré sú hore na Juhu, aj školský klub, ktorý je samostatný 
by sa mali spoji� do jedného subjektu. V školskom klube je na jedného žiaka 4.000,-Sk 
a školský klub dostane na svoju �innos� zhruba 50% prostriedkov z minulého roku. Každý 
školský klub, ktorý je v meste, je stratový. Zopakoval, že je to len naša vízia bez prepo�ítania 
vo finan�nom vyjadrení. Doplnil, že ani jedna školská jedále� nie je plusová. Po�íta sa 15,-Sk 
na výdaj jedného jedla, �iže 15,-Sk dostane školská jedále�. Po porovnaní minuloro�ných 
výdavkov na školské jedálne (po�et jedál v minulom roku a predpokladaný po�et jedál 
v tomto roku) sú dlhy od 21.000,-Sk po 383.000,-Sk vo všetkých školských jedál�ach 
v meste. Na hornej škole na Juhu je jedále�, ktorá má kapacitu okolo 1.300 jedál a je vízia, že 
z jedálne na ZŠ na Ul. Východná by sa spravila iba výdaj�a jedla a obedy by sa dovážali 
zhora.  
 Materské školy má na staros� Ing. �iernik. Mnohí riaditelia ponúkajú v rámci svojich 
opatrení, že budú stravova� materské školy, ale v tej iste situácii je aj Ing. �iernik so 
školskými zariadeniami, ktorý taktiež pripravil ur�ité opatrenia �o sa týka jedální. Zatia� sú to 
len vízie, ale nie vzdialené od reálu.  
 Uviedol, že od riadite�ov postupne dostávajú opatrenia akými chcú situáciu rieši�, ale 
ešte ju neskonfrontovali s našimi poznatkami a �i sú návrhy, ktoré riaditelia uvádzajú reálne 
a prinesú to�ko finan�ných prostriedkov, aby vykryli svoju stratu.  
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P. Samák doplnil, že �o sa týka základného školstva, výchovno-vzdelávací proces od 8.00 – 
do 14.00 h  - to sú tzv. prenesené kompetencie, ktoré štát financuje a garantuje financovanie 
v plnej výške. Na piatich školách chýbajú finan�né prostriedky na mzdy.  
 
P. Zubri�a�ák poznamenal, že na ZŠ Saratovská a na ZŠ L. Novomeského je okrem 
problému s finan�nými prostriedkami, aj problém s energiami. Poukázal na to, že riadite� Z
 
Saratovská Mgr. Hlavá� zakázal žiakom rozpráva� so žiakmi zo ZŠ L. Novomeského.  
 
Ing. �esal navrhol, aby odbor školstva a sociálnych vecí navrhol riešenia tejto problematiky, 
ktoré by mali nejaký výstup v relatívne krátkej dobe, aby poslanci mohli rozhodnú�.  
 
JUDr. �ertek podotkol, že poslanci za VM� Juh si ako stratégiu ur�ili pozva� riadite�ov 
základných škôl na Juhu na mimoriadne zasadnutie výboru mestskej �asti, kde by mali 
obháji� svoj rozpo�et. Táto diskusia, z ktorej by mal vzís� ur�itý záver, by mala prebehnú� aj 
za prítomnosti odborných pracovníkov MsÚ.  
 
Mgr. Baláž vysvetlil, že je potrebné, aby sa vytvorili kritéria, ale každú školu je potrebné 
prejs� individuálne.  
 
 Po rozsiahlej diskusii VM� Juh ur�il, aby sa mimoriadne stretnutie uskuto�nilo 
d�a 22.03.2004 o 17.00 h, za ú�asti pracovníkov Odboru školstva a sociálnych vecí MsU 
v Tren�íne, riadite�ov základných škôl na Juhu, z rád škôl sa zú�astní 1 zástupca 
rodi�ov a 1 zástupca pedagógov. Na tomto stretnutí riaditelia základných škôl predložia  
a budú obhajova� svoje rozpo�ty.   

 
 
4. Odpovede na požiadavky (interpelácie) 
 
Ing. Bezák informoval prítomných o odpovediach na požiadavky VM� Juh zo d�a 19.1.2004 
a 2.2.2004. 
 
 
5. Rôzne 
 
Ing. �esal oboznámil prítomných s požiadavkou od pacientov, aby z tej strany ako je 
Východná ulica bol ozna�ený priamo na stenu budovy nápis, že ide o zdravotné stredisko, 
ktorý by bol vidite�ný z cesty.  
 
Ing. Kleman oboznámil prítomných s materiálom, ktorý sa skladá z troch �astí a to 
z rekonštrukcií, zo súvislých údržieb a z bodových závad. Komunikácie na Juhu sú všeobecne 
vo ve�mi zlom stave. Rekonštrukcie tvoria ulice Kyjevská a Východná. Súvislá údržba - je 
presne definované, ktoré ulice si ju vyžadujú. Bodové závady sú na komunikáciách, 
chodníkoch a schodoch. Doplnil, že zariadenie detských ihrísk je potrebné objedna�.  
 
Ing. �esal navrhol postupova� tak, aby sa riešili najpál�ivejšie problémy ako sú schodiská a 
chodníky. 
 
Ing. Bezák poukázal na skuto�nos�, že chodník ktorý spája Šafárikovu ulicu a základnú školu 
je po zime v dezolátnom stave.  
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Ob�an bývajúci na Lavi�kovej ulici podotkol, že cesta je v dezolátnom stave, chodia po nej 
najmä starí �udia, ktorí bývajú v penzióne. Je to jediná prístupová cesta. Vzh�adom na to, že 
na Lavi�kovej ulici sú zaparkované súkromné osobné vozidlá /denne asi 5 áut/, voz ktorý 
vyváža komunálny odpad sa im vyhýba, zachádza za cestu, kde vzniká ko�aj. Navrhol, cestu 
bu	 rozšíri� betónovými kockami, alebo tam zakáza� parkova�. Chrámový areál - chodník aj 
parkovisko sú vybudované, ale terénna úprava nie je zrealizovaná.  
 
Ing. �esal reagoval, že na Lavi�kovej ulici sa nachádza aj parkovisko, ktoré je relatívne 
vo�né, autá môžu parkova� tam.  
 
JUDr. �ertek doplnil, že Lavi�kova nie je cesta, ale požiarny chodník – nie je tam dovolený 
vjazd.  
 
Ing. �urech informoval, že úprava Lavi�kovej ulice je zahrnutá v projekte – Statická doprava 
Juh II.. V dolnej �asti pred bytovými domami �. 2371, 2372 sa uvažuje s rozšírením ulice na 
šírku 2 x 3,0m  na obojsmernú premávku. Realizácia je otázkou schválenia finan�ných 
prostriedkov.                                                                                                                                                                                                                       
 
 Výbor mestskej �asti Juh požiadal v tejto záležitosti o vyjadrenie Oddelenie ŽP 
a stavebného poriadku MsÚ v Tren�íne. 
 
Ob�an doplnil, že tabu�a navrchu je v dezolátnom stave, je potrebné ju natrie�.  
  
------------------------------------------------------- 
 
Ob�an upozornil na skuto�nos�, že v poslednej dobe sa ve�mi zhoršilo životné prostredie na 
Juhu. Je tu ve�ké množstvo psov, následkom �oho je zne�istené okolie. Napriek týmto 
negatívam boli poplatky za psa zrušené.  
 
Ing. �esal reagoval, že mestské zastupite�stvo prijalo uznesenie, ktorým sa novelizovalo 
VZN �. 3/2002 o podmienkach držania psov v meste Tren�ín – rozmiestnenie odpadových 
nádob na psie exkrementy na území mesta. Relatívne ve�mi husto bude osídlený Juh. Na 
základe tohto VZN sú majitelia psov exkrementy povinný odstra�ova�.  
 
Ob�an doplnil, že na to musia by� vynaložené nejaké náklady, na ktoré by mali prispie� tí 
ob�ania, ktorí vlastnia psov. Navrhol znovu zavies� poplatok za psa, pretože situácia sa 
zmenila.  
 
JUDr. �ertek reagoval, že to ešte nemožno vyhodnoti�, pretože situácia s exkrementami bola 
rovnaká aj ke	 sa poplatok za psa platil.   
 
MUDr. Sámel upresnil, že zrušenie poplatku ešte ni� neovplyvnilo. Celý minulý rok sa 
poplatky platili, �iže ak sa pred rokom zvýšil po�et psov, nie je to kvôli poplatku.  
 
Ing. Bezák podotkol, že výber poplatku neovplyvní správanie sa �udí. Tie financie, ktoré sa 
stratia na poplatkoch, by sa mali kompenzova� sankciami za porušovanie VZN.  
 
----------------------------------------------------------- 
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Ob�an informoval, že na Ul. Gen. Svobodu je už viac ako mesiac zaparkované auto bez 
kolies.  
 
Mgr. Vojtech odpovedal, že v spolupráci s MHT, m.p.o. bude tento vrak odprataný.  
 
Ob�an poznamenal, že ved�a prechodu pre chodcov smerom od Južanky na Ul. M. Bela 
ved�a tržnice bol ešte jeden prechod, ktorý je zrušený. Následkom toho �udia idúci z Ul. 
Halalovka, nemajú kadia� prejs�.  
 
MUDr. Sámel vysvetlil, že na tejto ulici boli štyri prechody po sebe, potom sa dva z nich 
zrušili, lebo autá museli zastavova� takmer každých desa� metrov.  
 
 Výbor mestskej �asti Juh požiadal o posúdenie situácie a vyjadrenie Oddelenie 
ŽP a stavebného poriadku MsÚ v Tren�íne.  
 
P. Piffl  

- Sa zaujímal, kto má v správe chodníky, ktoré patria pred panelové domy. Chodník 
medzi  kultúrnym strediskom a vnútorným okruhom na Ul. M. Bela je neodhrnutý celú 
zimu. 

- Dolu pri cintoríne sa stavia obchodný dom, je tam ve�a bahna, sú upchaté kanály, je 
potrebné to o�isti� nielen mechanicky, ale aj vodou. 

- Chodník ako sa ide z ,,Puebla“ cez podchod krížom dolu – na trávnik by bolo potrebné 
osadi� zatráv�ovacie kocky, je to d�žka asi 100m. 

 
MUDr. Sámel skonštatoval, že jeden ro�ný rozpo�et mesta je potrebné vyhradi� na 
infraštruktúru – všetky investi�né akcie budú chodníky, cesty, asfaltové povrchy a schodiská.  
 
Ing. Kleman sa zaujímal, ko�ko pokút dala mestská polícia investorovi, ktorý stavia 
obchodný dom ved�a COOP-u, pretože výstavbou zne�istia celé mesto.  
 
 
 

Ing. Ján Bezák, predseda VM� Juh, po	akoval prítomným za ú�as� a ukon�il 
zasadnutie. 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupi�ová 
V Tren�íne, 12.03.2004      
 
 
 
 

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


