
Zápisnica zo zasadnutia

VÝBORU MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN
uskutočneného dňa 8. septembra 2016 v priestoroch SOŠ Pod Sokolice

v Trenčíne.

Prítomní členovia VMČ SEVER:

Predseda výboru - zastupujúci
JUDr. Martin Smolka

Členovia výboru:
Ing. Ladislav Matejka
Miloslav Baco
Mgr. Martin Petrík
Ľubomír Horný

Neprítomní členovia VMČ SEVER:

Ing. Miloš Mičega - ospravedlnený
Bc. Kamil Bystrický - ospravedlnený
Mgr. Juraj Bakoš - ospravedlnený

Soňa Baránková
Mgr. Zdeno Marousek - zástupca náčelníka mestskej polície
Ing. Gabriela Vanková - vedúca útvaru majetku mesta
Iveta Matejková - Centrum pre seniorov na Sihoti

Garant komisie:
Ostatní prítomní:

pri bode Č. 3

Program: (po schválení)
l. Úvod.
2. Majetkové prevody.
3. Kultúrnospoločenská akcia DNI SIHOTE - termín konania 23. až 25. september.
(organizačné a technické informácie)
4. Vyhodnotenie požiadaviek za rok 2016. (splnené/nesplnené).
5. Informácie o investičných akciách v mestskej časti SEVER. (termíny, stav apod.)
6. Rôzne.
7. Záver.

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU:

1. ÚVOD:
• Zastupujúci predseda VMČ SEVER JUDr. Martin SmoJka privítal prítomných členov VMČ a

ostatných prítomných. Uviedol, že na základe mailu zo dňa 5.9.2016, kde predseda Ing. Miloš
Mičega uviedol, že bude služobne odcestovaný mimo SR ho na dnešnom zasadnutí MČ SEVER
bude zastupovať a tým otvoril zasadnutie. Uviedol, že pozvánka spolu s prílohami na zasadnutie
VMČ bola zverejnená na webovej stránke Mesta Trenčín a vývesných tabuliach mestskej časti,
pričom členom VMČ bola zaslaná v stanovenej lehote elektronicky - emailom spolu s prílohami
majetkových prevodov.

• JUDr. Smolka konštatoval, že VMČ SEVER je uznášaniaschopný, prítomní sú piati členovia.
Poslanci Bystrický a Bakoš sa vopred mailom ospravedlnili z neúčasti. Poslanec Matejka tiež
mailom vopred avizoval skorší odchod zo zasadnutia.

• Mgr. Petrík navrhol zmenu programu nasledovne:
l. Zmena programu sa týka doplnenia bodu Č. 3 o rozpočtové opatrenia návrhu investícií v MČ

SEVER na rok 2016.
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Uznesenie: VMC súhlasí spreloženim bodu Č. 3 za bod Č. 4 a doplnením bodu Č. 3 o rozpočtových
opatreniach v MC SEVER na rok 2016.
HLASOVANIE:
Za : 4 Proti : O Zdržal sa : O
Ing. Matejka nehlasoval.
Uznesenie nebolo schválené.

• Za zapisovateľku bola navrhnutá Soňa Baránková. Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe tak ako
bol navrhnutý v pozvánke.

Uznesenie: VMC schvaľuje program zasadnutia tak ako bol zaslaný mailom.
HLASOVANIE:
Za: 5 Proti: O Zdržal sa : O
Uznesenie bolo schválené.~==================-------------------------------------------------------

2. MAJETKOVÉ PREVODY:
Ing. Vanková ozrejmila predkladaný materiál nasledovne:
lfÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti - pozemku na parc. Č. 1531/335
v k.ú. Kubrá vo výmere 6 m+na Považskej ulici pre Jána Ožvalda Č. 471, za účelom vysporiadania
pozemku pod časťou garáže.
Uznesenie: VMC SEVER schvaľuje predaj pozemku o celkovej výmere 6 m2 na základe predloženej
žiadosti.
HLASOVANIE:
Za : 5 Proti : O Zdržal sa : O
Uznesenie bolo schválené.

2fÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k prenájmu nehnuteľnosti - na parc. Č. 814/1 v k.ú. Kubrá
pre STAFIS, s. r. O., za účelom vybudovania polopodzemných nádob na odpad v súvislosti so
stavbou Polyfunkčný objekt KOBER.

Uznesenie: VMC SEVER schvaľuje prenájom nehnuteľnosti vo výške 1,- EURA na dobu 2 rokov
odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia na polyfunkčný objekt KOBER tak ako bol predložený.
HLASOVANIE:
Za : 5 Proti : O Zdržal sa : O
Uznesenie bolo schválené.

31ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k zámene nehnutel'nosti - pozemkov medzi Mestom
Trenčín a STAFIS, s. r. o. vobytnej časti Pred poľom v súvislosti s plánovanom výstavbou
polyfunkčného objektu KOBER.

Uznesenie: VMC SEVER odporúča zámenu pozemkov medzi Mestom Trenčín a STAFIS, s. r. o. tak
ako bolo predložený.
HLASOVANIE:
Za : 5 Proti : O Zdržal sa : O
Uznesenie bolo schválené.

4/ UMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k prenájmu nehnuteľnosti - pozemku časti chodníka na
Kukučínovej ulici parc. Č. 1506/1 k. Ú. Trenčín pre SAVE-TECH, s. r. o. za účelom výstavby
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napojenia na miestnu komunikáciu - servisné centrum SAVE-TECI-I 2. etapa, ktoré bude po
kolaudácii odovzdané do vlastníctva mesta Trenčín.
Uznesenie: VMČ SEVER schvaľuje prenájom pozemku tak ako bol predložený návrh.
HLASOVANIE:
Za : 5 Proti : O Zdržal sa : O
Uznesenie bolo schválené.

SfÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k prenájmu nehnutel'nosti pre spoločnosť euroA WK, s. r.
o., Bratislava na základe zmluvy s mestom Trenčín za účelom vybudovania prístrcškov na
zastávkach s integrovanými CLP zariadeniami, ďalej prístreškami na odkladanie bicyklov
a samostatne stojace CLV zariadenia. Spoločnosť spolu vybuduje 10 ks nových prístreškov a 10 ks
.CLP zariadení, v súčasnosti je postavených 92 prístreškov a 87 ks CLP zariadení a ako proti hodnota
má spoločnosť na pozemkoch mesta umiestnené reklamné zariadenia so zníženým nájmom za ich
umiestnenie. V MČ SEVER budú vybudované prístrešky na Mládežníckej ulici, Gagarinovej,
Šoltésovej, Hodžovej. Poslanec Baco odporučil vybudovať zástavku pri Bille zozadu na Kubranskej
ulici a pri penzióne Magnólia, kde je autobusová zastávka.
Uznesenie: VMČ SEVER odporúča schváliťprenájom pre spoločnost' euroA WK, s. r. o., Bratislava
podľa predloženého návrhu s tým, že dva pristrešky pre autobusové zastávky sa vybudujú za Bil/ou
na Kubranskej ulici a pri penzióne Magnólia na Sihoti.
HLASOVANIE:
Za : 5 Proti : O Zdržal sa : O
Uznesenie bolo schválené.

6/UMM žiada VMČ SEVER o predlženie nájomnej zmluvy č. 3/2016 pre TSS Grade, a. s. za účelom
zriadenia staveniska v areáli novej letnej plavárne do 28.12.2016.
Uznesenie: VMČ SEVER schvaľuje predlženie nájomnej zmluvy Č. 3/2016 tak ako bol predložený
návrh.
HLASOVANIE:
Za : 5 Proti : O Zdržal sa : O
Uznesenie bolo schválené.

o 16.25 h z rokovania VMČ SEVER odišiel poslanec Ing. Matej ka, ktorý už predtým avizoval
skorší odchod a z ďalšieho rokovania MČ SEVER sa ospravedlnil. Nato zastupujúci predseda JUDr.
Smolka oznámil, že týmto už výbor mestskej časti SEVER nie je uznášaniaschopný a môžeme sa
rozprávať s občanmi o bode Č. 3, avšak nemôžeme prijať žiadne uznesenia.

3. KULTÚRNO-SPOLOČENSKÁ AKCIA DNI SIHOTE 23. - 25. september.

• JUDr. Smolka informoval prítomných, že v dňoch 23.-25. septembra 2016 sa uskutoční prvý
ročník kultúrno-spoločenského podujatia Dni Sihote v priestoroch Centra pre seniorov na
Osvienčimskej ulici, kde sa bude variť guláš a od 14.00 h sa hlavné dianie presunie do priestoru
pred OD Rozkvet. Vyzval preto p. Matejkovú z Centra pre seniorov na Sihoti, aby prítomným
občanom ozrejmila celý program s podrobnými informáciami. Následne je odovzdal slovo.

• p. Matejková informovala, že deti budú mať bohatý program spojený s ukážkami hasičskej
a policajnej techniky, doplnené o aktivity s hokejistami Dukly Trenčín, predstavia sa spevokol
Sihotiar, Musica Poetica + VOX ,3D band, dychová hudba Opatovanka a l'udová rozprávačka
Tetka Anča. Program budú moderovať Štefan Skrúcaný a Zuzana Starostová. Na sobotu
dopoludnia je naplánovaný beh Sihoťou. Celá filozofia spočíva hlavne v tom, aby sa prezentovali
všetci, čo patria do MČ SEVER - či zo Sihote, Kubrej alebo Opatovej. Súčasťou Dní Sihotc je
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aj výstava fotografií s názvom "Ako sa stavalo a žilo na Sihoti" v Centre pre seniorov. V prípade
nepriaznivého počasia to bude v škole na Sedmičke v telocvični, v prípade v jedálni. V stánkoch
bude aj občerstvenie, hlavným sponzorom je reštaurácia Čarodej na Sihoti.

• v rámci tejto prezentácie vstúpil do rokovania poslanec Mgr. Petrík s otázkou, že aj oni citlivo
vnímajú toto podujatie, ktoré sa bude konať a rád by sa spýtal na tie bilbordy pri ceste s názvom
Dni Sihote, že kto je organizátor toho a či je verejne podložený a či to nie je nejaký čierny
reklamný spot. P. Matejková odpovedala, že na to sa musia pýtať p. Mičegu, organizátorom je aj
MČ SEVER a po akcii bude plagát zvesený a my ako Centrum pre seniorov sme nič
neobjednávali.

• Mgr. Petrík sa ešte na záver opýtal, že celá táto akcia sa uskutočňuje pod akýmsi ..rúškom
tajomstva" a či je možné s niečím prispieť, pomôcť. Odpovedala mu p. Matejková, že pomoc by
privítala v piatok, kedy sa budú prevážať stánky, robiť pódium a prenášať ťažšie veci z KS Kubrá
- sety, kotliny a bude treba nejakých troch - štyroch chlapov zabezpečiť, sú sľúbení chlapi
z MSHL každá ruka je vítaná a v pondelok sa to bude odnášať. Na záver povedala, že všetci sú
spolu s deťmi vítaní.

• JUDr. Smolka informoval v krátkosti o investičných akciách križovatka Považská - Gagarinova
či sa to podarí dať do rozpočtu, je to zatiaľ nacenené, ďalej je to úprava chodníkov Opatovská,
Žilinská, Hodžova, investičná akcia premostenie Nosického kanála sa čoraz viac vzďaľuje,
narážame tam na problémy s Povodím Váhu, ihrisko Nábrežná, Kraskova parkovisko, ktoré bude
nadväzovať na pripravovanú parkovaciu politiku, atd'.

• Následne odovzdal slovo pánom z petičného výboru ohľadom doručenej petície na MČ SEVER
dňa 8. 9.2016 za riešenie dopravného problému na Potočnej ulici vo vymedzenom úseku
komunikácie v časti od križovatky ulice Opatovská, Potočná (kultúrny dom) po úsek križovania
ulice Potočná s mostom cestou 61 v obci Opatová.

• Predstavil sa p. Ing. arch. Jozef Masaryk, ktorý priblížil problematiku, ktorá nastala v Opatovej
po umiestnení semafóra na moste cesta 1161 pri jeho rekonštrukcii, ktorá momentálne prebieha.
Autá si skracujú cestu smerom od Dobrej eez Potočnú ulicu a neuveriteľne rýchlo sa presúvajú
od Kultúrneho domu v Opatovej až pod most hore na konci Potočnej ulice. Spôsobuje to hlavne
neustály ruch vozidiel, ich neprimeraná rýchlosť v obci, ktorú šoféri nerešpektujú, čím je
ohrozená na životoch bezpečnosť detí, chodcov, bicyklistov. Z komunikácie Potočná sa stáva
rýchlostná komunikácia, ľudovo povedané závodná dráha. Nápravu by videli osadením
dopravných značiek na zníženie rýchlosti pre vozidlá v danom úseku na 30 km/h, osadením
svetelného oznamovateľa rýchlosti pre vodičov, vyznačením prechodu pre chodcov zebrami
v križovatke ulíc Opatovská, Potočná. Predstavil aj osobne osobu p. Vágu Ladislava, ktorý je
splnomocnený občanmi na zastupovanie petičného výboru s orgánom verejnej správy.

• JUDr. Smolka povedal, že určite sa tým zaoberať bude VMČ SEVER aj v spolupráci s útvarom
dopravy s Ing. Hartmannom, nie všetko čo požadujú aj pôjde, napríklad osadenie 30 km/h je
nereálne, nakoľko to nie je nosný ťah ulice, treba to skonzultovať aj na dopravnom
inšpektoráte, ..... Do debaty ešte vstúpil aj poslanec Baco, ktorý uviedol, že sa venujú tcjto
problematike od začiatku ako nastala, nadnesie túto tému aj na komisii životného prostredia,
dopravy, investícií a územného plánovania, nakoľko v križovatke sa nedá umiestniť nový
priechod pre chodcov a autobusová zastávka sa bude prehadzovať na opačnú stranu na pozemok
oproti, ktorý patrí COOP Jednote a čakáme na súhlas majiteľa pozemku. Na druhej strane bude
vybudovaný plot, ktorý bude chrániť existujúce detské ihrisko.

• JUDr. Smolka na záver dodal, ŽC ako preventívne riešenie nateraz vidí v kontrole mestských
policajtov, nakoľko toto územie skracovania využívajú len miestni obyvatelia, ... p. Vágo dodal,
že keby sa tam postavili dvaja policajti od rána o šiestej, kedy idú do práce ľudia z Dubnice do
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Trenčína, .... do debaty vstúpil aj zástupca náčelníka MsP Mgr. Marousck, ktorý prisľúbil pomoc
v následnej častej šej kontroly tohto úseku, ktorý bude od zajtra kontrolovaný policajtom,
konkrétne on sám si situáciu preverí osobne ihneď ráno a aj v popoludňajších hodinách, aby vedel
informovať aj poslancov, .

• na záver Ing. arch. Jozef Masaryk dodal, že mesto Trenčín je špinavé mesto, v dňoch, kedy sa
konal farmársky jarmok neupratuje nikto centrum mesta, ktoré je po piatkových akciách
mladistvých značne znečistené a toto treba riešiť. Uvedenú problematiku ohľadom čistoty
v meste počas voľných dní na základe upozornenia na mestskú políciu, ktorú volal práve p.
Masaryk upresnil aj zástupca náčelníka Mgr. Marousek, ktorý to hneď na pondelkovej
primátorskej porade vedúcich vyvinul opatrenie ako problematiku riešiť, ktorá sa už na príkaz
viceprimátora mesta Mgr. Forgáča právne rieši dodatkom zmluvy s Marius Pedersen, ktorá
zabezpečuje čistotu ulíc mesta.

• Ing. Jozef Masaryk poďakoval prítomným a o 17.16 hodišiel.

6. RÔZNE:

JUDr. Smolka oslovil p. Srnákovú so svojimi požiadavkami a následne jej odovzdal slovo. V rámci
diskusie s ňou boli prejednávané rôzne problematiky ohľadom čistenia komunikácií, chodníkov,
nájdenia vhodnejšieho miesta na novú vývesnú tabuľu na ulici Pod Sokolicami, atď. P. Srnáková by
v rámci jesenného upratovania požadovala orezať ozdobnú vŕbu pred potravinami COOP Jednota na
ulici K výstavisku. p. Černý z ulice K výstavisku požaduje zistiť, či komunikácia pred firmou
KOPRETINA na ul. Súvoz splňa obojsmernú komunikáciu, nakol'ko sa tam často obchádzajú osobné
autá s nákladnými cisternami JUZEP a dochádza k nebezpečnému stretu.

p. z ulice Pred poľom požadoval uverejniť v INFE - jesenné upratovanie v sobotu 15.10.2016
zabezpečiť stojisko veľkokapacitného kontajneru s názvom ulice Kubranská - Pred poľom pri
bytovom dome Č. 374 - 375. Poslanci prisľúbili nápravu a uvedená špecifikácia pri bytovom dome
bude zverejnená nasledovne:

~QBQTA -:J5.10.2Q'!&

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

.•Kubranská - Pred poľom (pri byt.dome č.374-375) - Kukučínova - horná časť pod Brezinou (nádoba na sklo

č.18246-zákruta)

- Kubrica - námestie (otoč autobusu)
- Pred Pol'om (oproti garážam na rázcestí)

- Kubranská (pri Kyselke)
- K výstavisku (pri 50S)

- Kubrá - Pažítky (pri RDč. 59)
- Pod Sokolice (pri č.17/514)

- Kubrá - pri Kríži (pri HD Č. 249)
- Kubrá - námestie (oproti RD 116, pri tclef. búdke)

VMČ SEVER - 09/2016
SU'a na S



• garantka na záver poslancom ukázala doručený mail od p. Miriam Belkovej, ktorá požaduje
zodpovedať tri otázky, na ktoré jej bude odpovedané mailom z mestského úradu z útvaru
stavebného a životného prostredia a útvaru dopravy.

7. ZÁVER:

JUDr. Martin Smolka poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.

Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 18,20 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční dňa
6. októbra 2016 v KS Kubrá.

Zapísala: Soňa Baránková A0l,
V Trenčíne, dňa 8.9.2016/ v

/

JUDr. Martin Smolka
Poslanec v SEVER - poverený
~~fou
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