
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti Juh, konaného d�a 4. novembra 2002 v Kultúrnom stredisku JUH Tren�ín 

  Prítomní:     Neprítomný :  
p. Jozef Bernáth  
Ing. Ján Bezák  
Ing. Vladimír Filko  
Ing. Pavol Jakubík  
Ing. Ivan Kobelár 
Ing. Jozef Majerík 
p. Tibor Migaš 
MUDr. �ubomír Sámel  
p. Miloš Šnajdr 

garant VM�: Ing. Jozef �urech  
zapisovate�ka: Daniela Benia�ová 
Dana Viskupi�ová 

 

  

Miloš Mažár – osp 
Ing. Peter Mertan 

P r o g r a m:  
Neverejná �as� zasadnutia 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Vyhodnotenie zmeny autobusových liniek Juh I – Juh II – SAD Tren�ín 
4. Odpovede na požiadavky VM� Juh zo d�a 7.10.2002 
5. Rôzne  

Verejná �as� zasadnutia 
6. Vystúpenie ob�anov 
7. Záver 

MUDr. �ubomír Sámel, predseda VM� JUH, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VM�.  

 
2) Prerokovanie žiadostí 

a) Ide o žiados� p. Mištinu, bytom Halalovka 36, o výstavbu garáží v Tren�íne. Už štyri roky  
sa usiluje získa� parcelu na výstavbu, je mu jedno kde. Pán Miština sa so svojou žiados�ou obrátil na Mestský 
úrad v Tren�íne, odbor životného prostredia, kde mu odporu�ili aby dal návrh kde by chcel stava� garáž, oni ju 
prehodnotia a dajú vyjadrenie. Po prehodnotení jeho žiados� zamietli. Pán Miština podal s�ažnos� na 
nevybavenie žiadosti. Nakoniec donútil odbor životného prostredia, aby dal návrh, kde garáž postavi�. Zhodli sa 
na výstavbe na ulici Východná, kde sa plánovalo s výstavbou aj v I. etape, na ktorú mala nadviaza� II. etapa. 
Mesto Tren�ín dalo predbežný súhlas. Pán Miština vybavil všetko, �o sa týka teplovodu, elektriky , kanalizácie, 
telekomunikácií. Mesto Tren�ín to poslalo VM� JUH, ktorý však túto možnos� zamietol. Odbor životného 
prostredia odporu�il p. Mištinovi vybra� si náhradnú lokalitu, ktorá bola opä� nevyhovujúca. Takto to ide už štyri 
roky, pri�om medzi odpove�ami na žiadosti p. Mištinu z odboru životného prostredia sú nieko�ko mesa�né pauzy. 
 
MUDr. Sámel vysvetlil, že stanovisko VM� JUH má len odporú�ací charakter. Na základe petície obyvate�ov Ul. 
Východná, ktorá sa opakovane avízuje už roky, VM� JUH neodporu�il 8 hlasmi výstavbu garáží v tejto lokalite.  

P. Miština podotkol, že Mesto Tren�ín má 200 garáží za vojenskými stavbami, navrhol aby sa do katastra vložila 
veta, že cesta je priechodná, potom by sa mohlo postavi� �alších 200 garáží, �ím by sa vyriešila situácia na Juhu 
na nadchádzajúcich 30 rokov, alebo nech si Mesto Tren�ín spätne odkúpi komunikáciu, ktorú predalo. Navrhol 
aby sa stretli zástupcovia Mesta Tren�ín, poslanci VM� JUH, hlavný architekt a niekto z finan�níkov, aby vybrali 
novú náhradnú lokalitu, kde by garáže nikomu nezavadzali. 

MUDr. Sámel odpovedal, že Mesto Tren�ín si nepotrebuje rieši� garáže za vojenskými stavbami, garáží na Juhu 
bude nadbytok a mesto nepotrebuje odkupova� komunikácie ani pozemky.  
�alej poveril Ing. �urecha, aby zorganizoval stretnutie s kompetentnými z MsÚ na 13.00 hodinu, prípadne na 
budúci štvrtok. 
------------------------------ 



MUDr. Sámel informoval, že pred dvoma mesiacmi VM� JUH zaujal stanovisko, že prevádzky na Juhu majú ma� 
otváracie hodiny len do 24.00 h. Nie je to správne, treba postupova� individuálne pri každej prevádzke. Podotkol, 
že nie je správne, aby boli obmedzovaní iba noví prevádzkovatelia, ke� fungujúce prevádzky na Juhu majú 
otváracie hodiny napr. aj do 02.00 h. 

Pripomienky:  

Ing. Majerík upozornil, že stanovisko VM� JUH má len odporú�ací charakter. 

Ing. Kobelár podotkol, že stanovisko VM� pochopil tak, že budú prehodnotené otváracie hodiny všetkých 
prevádzok na Juhu. 

Ing. Jakubík požiadal, aby všetky doterajšie prevádzky na Juhu boli zatvárané o 24.00 h. 

P. Bernáth odpovedal, že VM� JUH nemôže takýmto spôsobom obmedzova� podnikanie. 

Ing. Majerík upozornil na „kastovanie" �udí na podnikate�ov a ob�anov. 

P. Bernáth navrhol odsúhlasi� otváraciu dobu prevádzok pod�a žiadostí na dobu ur�itú. 

MUDr. Sámel navrhol hlasova� o zrušení stanoviska VM� JUH spred dvoch mesiacov, ktoré odporu�ilo na Juhu 
ur�i� závere�nú hodinu na 24.00 h. 
Pôvodné stanovisko VM� JUH z 2.9.2002: 

Výbor mestskej �asti Juh vzh�adom na vysokú hustotu obyvate�ov a zahustenú výstavbu požiadal, aby ako 
závere�ná hodina vo všetkých prevádzkach na Juhu po�as celého týžd�a bola ur�ená 24 hodina. 

 
Výbor mestskej �asti JUH hlasovaním 6 za a 3 sa zdržali hlasovania zrušil svoje stanovisko zo zasadnutia 
konaného d�a 2.9.2002, v ktorom požiadal, aby ako závere�ná hodina vo všetkých prevádzkach na Juhu 
po�as celého týžd�a bola ur�ená 24 hodina. 

 
Ing. Jakubík upozornil, že boli uprednostnení „piati podnikatelia vo�i 20.000 ob�anom”.  

 
b) Ide o vyžiadanie stanoviska VM� JUH k predloženej žiadosti o povolenie prevádzkového �asu. Oddelenie 
obchodu a služieb Mestského úradu obdržalo žiados� Róberta Mikuša, bytom Tren�ín, o povolenie 
prevádzkového �asu v prevádzkarni BAR na Liptovskej ul. �. 2749 v Tren�íne nasledovne: 
nede�a až štvrtok od 10.00 h do 02.00 h  
piatok, sobota od 10.00 h do 04.00 h 

Ide o zmenu prevádzkovate�a / Ján Gregor predtým Miroslav Holík /. 

Oddelenie obchodu a služieb navrhuje povoli� prevádzkový �as v zmysle VZN �.2/1998 o podmienkach 
podnikania na území Mesta Tren�ín na dvojmesa�nú skúšobnú dobu. Ak sa v priebehu skúšobnej doby 
nevyskytnú oprávnené s�ažnosti ob�anov na prevádzku, môže by� prevádzkový �as povolený na dobu neur�itú 
alebo v opa�nom prípade môže by� prevádzkový �as skrátený. 

Pripomienky: 

Ing. Jakubík požiadal o informáciu, ktorá prevádzka na Juhu je tiež otvorená do 04.00 h, nevie o takej. 

MUDr. Sámel odpovedal, že napríklad bar Koruna je otvorený až do rána. 

Ing. Bezák je zásadne proti povoleniu ma� závere�nú neskôr ako o 24.00 h, �udia z ved�ajšieho obytného domu 
sa s�ažujú, že už teraz je tam hluk. 



MUDr. Sámel navrhol, aby sa v tomto prípade VM� JUH držal pôvodného uznesenia, ke�že prevádzka BAR na 
Liptovskej ulici je v blízkosti obytných domov a ob�ania bývajúci v týchto domoch sa s�ažujú na hluk. Navrhol 
nasledovný prevádzkový �as: 

nede�a až štvrtok. od 10.00 h do 23.00 h 
piatok, sobota od 10.00 h do 24.00 h 

 
Výbor mestskej �asti JUH 9 hlasmi za odporu�il, aby prevádzkový �as v prevádzke BAR na Liptovskej 
ulici bol nasledovný: 

nede�a až štvrtok od 10.00 h do 23.00 h  
piatok a sobotu od 10.00 h do 24.00 h. 

 
c) Ide o žiados� firmy BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, Tren�ín zo d�a 14.10. 2002 na zámenu pozemku parc.�. 
2315/501 zastavaná plocha s výmerou 675 m2, ktorá je vo vlastníctve Mesta Tren�ín za pozemok parc.�. 
2315/502 zastavaná plocha s výmerou 675 m2, ktorý je vo vlastníctve BYVYSERV, a.s., oba v k.ú. Tren�ín, 
lokalita sídlisko Juh. Dôvodom pre zámenu je posunutie bytového domu 91 b.j. z dôvodu jestvujúceho 
teplovodného kanála. 

 
Výbor mestskej �asti JUH 9 hlasmi za odporu�il zámenu pozemku parc.�. 2315/501 zastavaná plocha s 
výmerou 675 m2, ktorá je vo vlastníctve Mesta Tren�ín za pozemok parc.�. 2315/502 zastavaná plocha s 
výmerou 675 m2, ktorý je vo vlastníctve BYVYSERV, a.s., oba v k.ú. Tren�ín, lokalita sídlisko Juh. 

d) Ide o žiados� p. Zdenka Vranáka, bytom Tren�ín, o prenájom pozemku, �as� parc.�. 2337/50 o výmere 5 m2, v 
k.ú. Tren�ín, za ú�elom umiestnenia informa�nej tabule.  
Odbor životného prostredia d�a 29.10. 2002 odporu�il prenájom pozemku na dobu 5 rokov. 

Pripomienky: 

P. Hudecová upresnila informáciu, že ide o pozemok v mieste, kde sa odbo�uje z Ul. gen. Svobodu na 
Halalovku, je tam polkruh zelene, v ktorom bude umiestnená informa�ná tabu�a. 

Ing, Kobelár do budúcnosti neodporú�a vyhovie� podobným žiadostiam. 

 
Výbor mestskej �asti Juh 9 hlasmi za vyjadril súhlasné stanovisko k žiadosti p. Zdenka Vranáka, bytom 
Tren�ín, o prenájom pozemku, �as� parc.�. 2337/50 o výmere 5 m2, v k.ú. Tren�ín, za ú�elom umiestnenia 
informa�nej tabule. 

 
4) Odpovede na požiadavky VM� Juh zo d�a 7.10.2002 

MUDr. Sámel informoval prítomných o odpovediach na požiadavky VM� Juh zo d�a 7.10.2002. 

 
5) Rôzne 

MUDr. Sámel upozornil ná�elníka MsP, Mgr. Országha, na problém s diev�a�om, ktoré pochádza zo sociálne 
slabšieho prostredia a je rasovo napádané príslušníkmi hnutia skinheads. 

Mgr. Országh, ná�elník MsP, odpovedal, že o tomto probléme vie, ale je dos� �ažké ho rieši�.  
Po�akoval za zvýšenie po�tu zamestnancov MsP, i ke� vie, že to ešte závisí aj od zvýšenia príslušnej položky 
rozpo�tu, o ktoré tiež prosil. Podotkol, že o prácu v radoch mestskej polície je pomerne ve�ký záujem, prišlo už 
ve�a žiadostí o prijatie do zamestnania. 

6) Vystúpenie ob�anov 



P. Veselá upozornila, že ke� sa na Juhu pokosí tráva, ostáva leža� v hnijúcich kopách, ktoré sa nestíhajú 
odváža�. 

Ing. Jakubík podotkol, že na Juhu majú chodi� kosa�ky so zbernými košmi, ktorých nákup schválilo MsZ, ale tie 
sa používajú v centre mesta. Taktiež sa nevykáša okolo stromov a chodníkov. Nezametá sa opadané lístie na 
chodníkoch, pri garážach ani v parku. 

MUDr. Sámel upozornil, že pokosená tráva, ktorá sa neodváža, komplikuje život alergikom. Požiadal MHT, m.p.o. 
o odvážanie pokosenej trávy. 

P. Veselá podotkla, že pri prechádzkach si všimla, že smerom ku kostolu (smerom k hlavnému vchodu), sa 
prepadáva chodník, z ktorého sú už povyberané aj kocky. Zaujímala sa, ako to bude s úpravou zelene v tejto 
oblasti. 

MUDr. Sámel informoval, že aj on si všimol tento problém, dúfa že v rozpo�te mesta na rok 2003 prejde 
dokon�enie chrámového areálu. Na mestskej rade presne toto pripomienkoval, ke� sa schva�oval rozpo�et na 
tento rok. Schválila sa však len �as� z finan�ného obnosu s tým, že sa spraví horná �as�, preto stavba zostala 
rozostavaná. Upozornil na nevýhodu ílovitého terénu.  
�o sa týka úpravy zelene, je to otázka financií. Do tohtoro�ného rozpo�tu sa nepodarilo presadi� celý obnos. 
Ro�ný rozpo�et bol navrhnutý na sumu 5 miliónov, dnes zasadá Finan�ná a majetková komisia, ktorá pripravuje 
druhé �ítanie rozpo�tu, ktoré budúci týžde� ide do mestskej rady a koncom mesiaca do mestského zastupite�stva. 
VM� Juh bude presadzova� dokon�enie akcie hne� na jar budúceho roku, ke�že tento rok sa to nepodarilo pre 
výstavbu kruhového objazdu pod Juhom a oddychovej zóne.  

P. Veselá upozornila, že v zákrute z Ul. gen. Svobodu smerom na Ul. Saratovská na chodníku po celý rok stojí 
voda, je tam kamenie, zle sa tadia� chodí. 

Ing. Jakubík povedal, že za posledné tri roky nevidel na Juhu zariadenie, ktoré by �istilo chodníky alebo cesty 
tak, ako napríklad na Soblahovskej ulici, pri�om na Juhu žije tretina obyvate�ov Tren�ína. 

MUDr. Sámel súhlasil s pripomienkou Ing. Jakubíka. Soblahovská ulica nie je také centrum, aby mala takéto 
výhody. Treba zabezpe�i� v rámci bežnej opravy odtok do nejakej kanalizácie, ktorá sa potom vy�istí. 

P. Veselá upozornila, že nesvieti verejné osvetlenie smerom od Diskontu na Ul. Mateja Bela, na niektorých 
lampách chýbajú kryty.  

 
P. Piffl: 
- v parku nesvietia 3 lampy za sebou, je tam tma, ve�a kríkov a stromov, behajú tam psy bez košíkov, 
- na križovatke smerom od Gymnázia �. Štúra na most je potrebné vymeni� zna�ku „daj prednos� v jazde”, je 
vyblednutá a nie je ju dobre vidie�, 
- odbo�ka na Ul. Východná – chýba zna�ka „prechod pre chodcov”, 
- na Ul. gen. Svobodu, priamo pri prechode pre chodcov nesvieti verejné osvetlenie, 
- vyš�apaný chodník v parku treba spevni� zatráv�ovacími panelmi, po daždi je tam blato, zle sa tadia� chodí. 

MUDr. Sámel podotkol, že takéto požiadavky treba navrhnú� do rozpo�tu. 

P. Piffl poprosil, �i je možné zahrnú� do rozpo�tu osadenie verejného osvetlenia smerom od zastávky autobusu 
�.23 na Lavi�kovej ulici po výjazd na hlavnú cestu. 

Ing. Jakubík požiadal Ing. �urecha, aby preveril, �i je pozemok majetkovoprávne vysporiadaný, �i je osadenie 
verejného osvetlenia sú�as�ou projektu výstavby chodníka na Ul. Východná a v akom štádiu je tento projekt. 

P. Piffl upozornil, že na jar sa nestihli oreza� stromy. 

Ing. Jakubík odpovedal, že MHT, m.p.o. v spolupráci s odborom životného prostredia uskuto�nili obchôdzku na 
Juhu, upresnili, ozna�ili stromy, na ktoré boli vydané povolenia a v krátkej dobe tento orez zrealizujú. 

3) Vyhodnotenie zmeny autobusových liniek Juh I – Juh II – SAD Tren�ín 

MUDr. Sámel informoval, že bolo opakovane s�úbené zo strany SAD, a.s., že prídu na zasadnutie VM� Juh s 
vyhodnotením zmeny cestovného poriadku. Ing. Konstantová mu oznámila, že na zasadnutie VM� neprídu. Pri 



telefonickom hovore, doty�ná zopakovala, že na VM� Juh nepríde. Po požiadavke o písomný materiál, o nejaké 
vyhodnotenie, Ing. Konstantová povedala, že žiadny materiál ešte nemajú, podklady majú len za september, ale 
že mu ho dá písomne na vedomie. Uviedla, že okolo 15. novembra sa chystá rokovanie na úrovni primátora, 
viceprimátora , predsedov všetkých VM� a zástupcov SAD, a.s..  
Podotkol, že sú tri možnosti, na ktorých možno pri tomto rokovaní trva�: 
1. Vráti� sa naspä� k starému cestovnému poriadku a „preora� ho“. 
2. Necha� cestovný poriadok tak, ako to je teraz a posilni� spoje na Juh I. 
3. Cestovný poriadok necha� tak, ako je teraz a prehodi� naspä� iba �ísla liniek spolu s ich trasami, ale zmeni� 
�asové intervaly odchodov. 

Ing. Jakubík: SAD, a.s. požiadala mesto o príspevok pre MHD. Finan�ná a majetková komisia žiados� zamietla, 
lebo nie je kvalifikovaná a podložená. Je potrebné, aby poslanci NR SR, ktorí reprezentujú Tren�iansky kraj 
využili svoju iniciatívu na to, aby sme dostali príspevok zo štátneho rozpo�tu aspo� 6 Sk/km, ke�že teraz 
dostávame príspevok 1,60 Sk/km. Prípadne nech Mesto Tren�ín prevádzkuje autobusovú linku, ktorá však bude 
zrete�ne ozna�ená, že ju financuje Mesto Tren�ín a nie SAD, a.s. 

MUDr. Sámel navrhol, aby požiadavka VM� Juh na rokovanie so SAD, a.s. bola nasledovná: Juh II. zostane tak 
ako je, �ísla liniek sa meni� nebudú, ale je potrebné posilni� Juh I. (napr. posilni� spoje linky �. 11 na úkor linky �. 
1, ale presmerova� linku �. 22 na Juh I). 

Ing. Filko požiadal o informáciu, ako pokra�uje výstavba stanoviska pre smetné nádoby na Liptovskej ulici. 

Ing. �urech odpovedal, že ob�ania z pri�ahlého obytného domu – spolo�enstvo vlastníkov bytov zastúpené p. 
Markovi�om, nesúhlasili s výstavbou stanoviska pre smetné nádoby pod�a odsúhlasenej projektovej 
dokumentácie a v zmysle ohlásenia drobnej stavby. Bola nutná zmena po�as realizácie – posun osadenia 
stanoviska pre smetné nádoby oproti štítovému múru. Stanovisko pre smetné nádoby sa realizuje pod�a 
projektovej dokumentácie, ktorej vypracovanie objednalo ešte MHT, m.p.o. 

MUDr. �ubomír Sámel, predseda VM� JUH, po�akoval prítomným za ú�as� a ukon�il zasadnutie. 

Zapísala: Dana Viskupi�ová 
V Tren�íne, 07.11.2002 

 

MUDr. �ubomír S Á M E L, v.r. predseda VM� JUH 

D�a: 12.11.2002 

 


