ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej časti SEVER, konaného dňa 15.2.2006
v Kultúrnom stredisku Ul. M. Turkovej - Sihoť
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Ján Babič
MUDr. Pavol Sedláček
MUDr. Peter Hlavaj
Ing. Róbert Lifka
Ľubomír Dobiaš
Ing. Veronika Závodská
Janka Fabová
PhDr. Alena Laborecká
–––––––––––––––––––––––––––––
Ing. Jaroslav Siebert – zástupca náčelníka MsP
Ing.Jozef Čermák – MsP Trenčín - Sever
Ing. Milan Uličný - MHSL, m.r.o. Trenčín
Ing. Jozef Švajdleník - útvar životného prostredia a dopravy MsÚ
Ing. Pavol Zachar – útvar majetku mesta MsÚ
Ing. Andrea Žilková – garant VMČ
Bc. Viera Štefulová – zapisovateľka
ostatní podľa prezenčnej listiny

Na úvod p. Ján Babič, predseda VMČ Sever privítal všetkých prítomných a otvoril
zasadnutie výboru, ktorý sa riadil nasledovným programom:
1.Otvorenie a schválenie programu
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie žiadostí
4. Požiadavky poslancov a občanov
5. Rôzne
2. Kontrola plnenia uznesení
–
–

–
–

osvetlenie križovatky pri BILLE - MUDr. Hlavaj upresnil, že ide o osvetlenie časti
križovatky od MILEX-u po železničné priecestie
odstránenie múrika v areáli MŠ Opatovská ulica – požiadavka na odstránenie múrika
naďalej trvá. Ing. Čermák doplnil, že by bolo vhodné odstrániť múrik, príp.
zrekonštruovať ho, tak, aby sa zabránilo prípadnému úrazu / deti lezú z múrika na
strechy garáží/
odhŕňanie a odpratávanie snehu v mestskej časti Sever - požiadavka naďalej trvá
vykrytie signálom Trenčianskej televízie v časti Opatová – požiadavka naďalej trvá,
žiada informáciu priamo od riaditeľa Trenčianskej televízie o postupe pri realizácii
tejto požiadavky

1

3. Prerokovanie žiadostí
Ing. Zachar, útvar majetku mesta, predložil nasledovné žiadosti:
1/
Žiadosť COOP Jednota Trenčín, s. d. Trenčín o zámenu nehnuteľností vo vlastníctve
Mesta Trenčín – pozemky Pod Sokolicami k.ú. Trenčín – pod a v okolí predajne Potravín
parc.č.1432/7, 1432/, 1432/3,1432/6,1428/43,1428/47 a 3292/5, spolu vo výmere 1636 m2 za
časť budovy súp. č. 96 – kultúrne stredisko a pozemky parc.č. 886/3 a 886/4, spolu vo výmere
562 m2 v k.ú. Opatová vo vlastníctve COOP Jednota Trenčín, s.d. Trenčín za účelom
majetkoprávneho vysporiadania užívaných nehnuteľností.
VMČ Sever hlasovaním 6 za odporučil zámenu pozemkov, v zmysle predloženej
žiadosti.

2/
Žiadosť Ing. Igora Matejovova s manž. o odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú.
Kubrica parc.č. 196/1 vo výmere 107 m2 za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom dome.
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne odporučili predaj pozemku z dôvodu, že pozemok parc.č.192/2
je postačujúci na vybudovanie, niekedy v budúcnosti, prístupovej mestskej komunikácie do
priestoru za rodinnými domami.
VMČ Sever hlasovaním 6 za odporučil odpredaj nehnuteľnosti - pozemku,
v zmysle predloženej žiadosti.

3/
Žiadosť Romana Mrázika o predaj nehnuteľného majetku – podielu na pozemku v k.ú.
Trenčín parc.č. 1627/593, zast. Plocha vo výmere 76 m2. Výška podielu je 73/1058. Predaj
pozemku sa uskutočňuje za účelom zabezpečenia vjazdu k susedným nehnuteľnostiam vo
vlastníctve Romana Mrázika.
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne odporučili predaj pozemku.
VMČ Sever hlasovaním 6 za odporučil odpredaj nehnuteľného - pozemku,
v zmysle predloženej žiadosti.
Pán Mrázik ústne predniesol svoju požiadavku, informoval o zámere vybudovania
parkoviska, ktoré by čiastočne vyriešilo i parkovanie na Sihoti. S vybudovaním parkoviska sa
uvažuje na Ul. Hurbanova – Jiráskova.
Ing. Zachar informoval , že čo sa týka zámeru vybudovania parkoviska je potrebné podať
žiadosť na útvar majetku mesta, ktorý v spolupráci s útvarom ŽPaD MsÚ a útvarom
architektúry a stratégie, po prerokovaní vo VMČ zaujme stanovisko.
Ing. Švajdleník odporučil porovnať štúdiu uvažovaného parkoviska so štúdiou statickej
dopravy Sihoť.
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Ing. Žilková, garant VMČ Sever, predložila nasledovnú žiadosť:
4/

Žiadosť o prerokovanie prevádzkového času

Názov prevádzkarne: City kafé - kaviareň
adresa prevádzkarne: Pred poľom 1652 ( Vzdelávacie a školiace stredisko Pred poľom)
prevádzkareň: Rudolf Jurčák, Jarná 1, Trenčín
navrhovaný prevádzkový čas: pondelok až štvrtok od 7.30 hod. do 22.00 hod.
piatok, sobota
od 7,30 hod. do 24.00 hod.
od 15.00.hod. do 22.00 hod.
nedeľa
Prevádzkový čas bude povolený skúšobne na dobu dvoch mesiacov, v rámci ktorých bude
sledované dodržiavanie podmienok stanovených povolení.
VMČ Sever hlasovaním 6 za odporučil povolenie prevádzkového času, v zmysle
predloženej žiadosti.

4. Požiadavky poslancov a občanov
P. Babič - žiada, aby uverejňovanie výrokov poslancov mestskej časti Sever v médiách bolo
podmienené autorizáciou dotknutých osôb.
Ing. Závodská - žiada o doplnenie informácií o financovaní materských škôlok v meste
Trenčín, či MŠ v Trenčíne navštevujú aj deti z iných miest a obcí v okolí Trenčína, čím by
vlastne Mesto Trenčín dotovalo iné obce a mestá.
Ing. Závodská - predložila písomnú žiadosť o riešenie odvodu dažďových vôd na Ul. Niva.
Požiadala, aby sa na komunikácii v smere od motorestu MAJÁK do obce Opatová osadilo
dopravné značenie, ktoré informuje o bočnom vjazde do obce / pri hlavnej ceste/.
V minulosti tam takéto DZ bolo. Je potrebné doplniť osvetlenie na pravej strane Ul. Potočná.
Sú sťažnosti na odstavený kamión na križovatke Ul. Potočná a Opatovská, ktoré zapríčiňuje
neprehľadnosť na križovatke smerom vpravo pri výjazde z Potočnej ul.
Žiada preveriť situáciu na ÚŽPD MsÚ.
Ing. Čermák – informoval, že po preverení situácie zo strany MsP Trenčín priamo na mieste
kde stojí kamión, bol majiteľom pozemku informovaný o tom, že kamión je odstavený na
súkromnom pozemku a k takémuto využitiu pozemku dal majiteľ súhlas. Je to 7 m od
križovatky.
PhDr. Laborecká - poďakovala Ing. Čermákovi za spoluprácu pri čistení komunikácie
Študentská ul. Vďaka MsP Trenčín / riešenie dopravnej situácie v čase údržby komunikácie/
malo MHSL, m.r.o., Trenčín vhodné podmienky pre výkon údržby. Zároveň poďakovala Ing.
Vravkovej – riaditeľke MHSL, m.r.o., Trenčín za operatívne riešenie a spoluprácu pri
zabezpečení tejto požiadavky.
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Obrátila sa na MHSL, m.r.o., Trenčín
zabezpečené odpratanie snehu na Ul.
a priľahlých uliciach.
Požiadala Ing. Švajdleníka o informácie
v úsekoch Nábrežná ul., Študentská ul.
zasadnutí VMČ.

s požiadavkou, aby bolo v čo najkratšom čase
Nábrežnej, Goliánovej, Švermovej, Hurbanovej
k návrhu na určenie DZ / jednosmerná ulica/
Goliánova ul. vychádzajúc z predchádzajúcich

Ing. Švajdleník – informoval, že čo sa týka návrhu na označenie jednosmerných ulíc bol
predložený upravený komplexný návrh na ODI v Trenčíne na odsúhlasenie. Návrh ÚŽPD
MsÚ vrátil ODI v Trenčíne späť s pripomienkami, v rámci ktorých by sa rapídne znížil počet
odstavných miest pre motorové vozidlá. ÚZPD MsÚ zaslal dňa 2.2.2006 nesúhlasné
stanovisko na ODI v Trenčíne, v ktorom je zdôvodnená nutnosť zmeny DZ na Sihoti. Zatiaľ
ÚŽPD MsÚ neobdržal vyjadrenie ODI v Trenčíne.
P. Fabová – vyjadrila pripomienku, že nebolo zrealizované osadenie prístreškov na
autobusových zastávkach v Kubrej a Kubrici.
Predložila žiadosť Domovej samosprávy na Považskej ulici o opravu prístrešku na zastávke
BUS pri kotolni. Treba určiť poradie dôležitosti opráv prístreškov, nakoľko hrozia úrazy.
Mala by sa zlepšiť koordinácia pri odhŕňaní snehu z komunikácií a chodníkov.
Ing. Švajdleník – podotkol, že predmetné prístrešky sú v správe MHSL, m.r.o. Trenčín, ktoré
zodpovedá za ich údržbu.
P. Babič – sa vyjadril, že by sa mal nájsť systém, ako zlepšiť zimnú údržbu pozemných
komunikácií a chodníkov. Hrádza pri Tepličke sa vôbec neriešila, čo sa týka odhŕňania
a čistenie Tepličky sa nevykonalo. Žiada zabezpečiť túto požiadavku.
Ing. Závodská – upozornila na vývoz snehu z dvorov na verejné priestranstvo. Akým
spôsobom sa toto dá postihnúť?
Ing. Čermák – informoval o písomných upozorneniach na Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Trenčín, ktoré boli Mestskou políciou v Trenčíne doručené obyvateľom a upozorňujú
ich na povinnosť dodržiavania poriadku a čistenia verejných priestranstiev v zimnom období.
Tento oznam bude uverejnený i v INFO.
Ing. Švajdelník - dal do pozornosti znenie VZN Mesta Trenčín č. 7/2004 § 5 a 6 a znenie
Cestného zákona / Zákon NR SR č.135/1961/ a z nich vyplývajúce povinnosti pre
obyvateľov.
P. Dobiaš – požiadal o odhrnutie snehu z priestranstva na parkovanie pri Zimnom štadióne
na Sihoti.
P. Babič – vyjadril spokojnosť s vytvorením Útulku pre bezdomovcov na Gagarinovej ul.,
verí, že sa táto vec i v budúcnosti bude riešiť systémovo. Vyjadril požiadavku, aby bol
osadený informačný panel pre mestskú časť Sihoť pri Zimnom štadióne, nakoľko sa uvažuje
s osadením panelov v Zámostí a na Juhu.
Žiada riaditeľku MHSL, m.r.o., Trenčín o písomnú informáciu týkajúcu sa prevádzkovania
útulku pre psov v Zámostí. Útulok je v dezolátnom stave, ako sa čerpajú finančné prostriedky
z rozpočtu Mesta Trenčín, ktoré sú vyčlenené pre činnosť útulku?
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PhDr. Laborecká – informovala o prevádzke Útulku pre bezdomovcov na Gagarinovej ulici.
MUDr. Hlavaj – vyjadril požiadavku o výrub 2 ks briez, ktoré sa nachádzajú na Šoltésovej
ul. / pri ROZKVETE/. Už 2 roky je výrub povolený a nič sa nedeje.
Podal ústnu sťažnosť na prevádzku herne pri ROZKVETE / v objekte za predajňou
MESSERSCHMID/. Je potrebné preveriť dodržiavanie prevádzkového času. Niekoľkokrát
bol osobne svedkom neprimeraného hluku v ranných hodinách, kedy ešte o 6.00 hod. ráno
vychádzajú z herne hostia.
P. Hájková žiada:
- stanovisko primátora k rekonštrukcii objektu Kotva
- úpravu povrchu chodníkov na Šoltésovej ulici a čistenie chodníkov - celoročne
- čistenie podjazdu pri knižnici
- MsP o preventívne kontroly na Sihoti III.
- údržbu a dohľad košmi pre psie exkrementy
- riešiť zimný prístrešok pre bezdomovcov systémovo
P. Martiška žiada:
- úpravu povrchu chodníkov na Považskej ulici
- údržbu a funkčnosť kanálových vpustí zvlášť v čase topenia sa snehu
- ako občan dotknutý rekonštrukciou železničnej trate nebol oslovený a informovaný
o dosahoch rekonštrukcie
P. Matejková - informovala, že KS na Ul. M. Turkovej pomohlo zariadiť prístrešok pre
bezdomovcov.
P. Babič - v mene VMČ Sever ďakuje za ochotu a pomoc.
PhDr.Laborecká - informovala, že Mesto Trenčín vyhradilo pre tento účel objekt Materskej
škôlky na Gagarinovej ulici a zadalo projekt rekonštrukcie Útulku pre bezdomovcov.
MUDr. Hlavaj - ako člen komisie sociálnych vecí a zdravotníctva sa prikláňa k tomuto
riešeniu.
P. Matejková - žiada odstránenie vrakov áut / vraku na Sihoti IV. za budovou UNI
CENTRA/.
Ing. Siebert – informoval, že MsP Trenčín registruje na území mesta 80 vrakov aút, ktoré
sú s číslami a zákonnou poistkou, čo znemožňuje ich odstránenie. Zhorený vrak za budovou
UNI CENTRA čaká na obhliadku leasingovej spoločnosti.
P. Martiška - žiada úpravu zelene na detskom ihrisku na Považskej ulici.
MUDr. Hlavaj - dodal, že je viac takýchto miest, ktoré potrebujú údržbu. Na Ul.
Šoltésovej a Pádivého treba zrezať borovice. VMČ Sever žiada úpravu poškodenej zelene –
celoplošne.
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P. Babič - informoval o situácii pani Stopkovej na Považskej ulici. Navrhne riešenie na
pomoc občianke v núdzi. VMČ Sever žiada o zhodnotenie funkcie Kultúrnych centier.

5. Rôzne
Ing. Uličný - sa vyjadril k požiadavke p. Babiča z posledného zasadnutia VMČ. Rozdelenie
finančných prostriedkov z Rozpočtu mesta Trenčín podľa jednotlivých VMČ nie je v súčasnej
dobe možné, nakoľko takto nebol Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2006 pri schvaľovaní
v mestskom zastupiteľstve rozdelený.
Ing. Čermák – informoval, že žiadostiam o odstránenie vraku vozidla na Sihoti IV. nie je
možné v súčasnosti vyhovieť, nakoľko udalosť ešte nie je došetrená. Ihneď po doriešení sa
vrak odstráni.
Nakoľko na minulom zasadnutí VMČ Sever boli pripomienky, že nie je možné dovolať sa na
telefonické linky MsP, žiada, aby všetky telefonické podnety boli podávané na linku 159,
kde operačný dôstojník zabezpečí ich riešenie.
Vyjadril sa k požiadavkám p. Dobiaša / VMČ dňa 18.1.2006 a 23.11.2005/
Požiadavka:
Žiada MsP, aby bolo pravidelnejšie kontrolované územie pri kostole na Kubranskej ceste, pri
Penzióne Mária. Je tam zákaz zastavenia a zákaz státia, ktoré nie sú rešpektované. Žiada
informácie o tom, ako je tento priestor kontrolovaný MsP.
Odpoveď:
Mesto Trenčín udelilo v tejto zóne 7x pokutu, 14x bolo založené blokovacie zariadenie na
koleso. Dopravné značenie je umiestnené v strede na ostrovčeku medzi cestami ,ale platí pre
ľavú stranu. To znamená, že na pravej strane je možné parkovať.
Požiadavka:
Požiadal o kontrolu priestranstva na parkovisku na Nám. Prof. Hlaváča v Kubrej – sú tam
voľne pohodené vrecia s neznámym odpadom
Odpoveď:
Hromadenie vriec s odpadom vzniklo tým, že Považská odpadová spoločnosť, a.s.
nezabezpečila odvoz všetkého odpadu. Odstránila iba odpad z kontajnerov a k pôvodným
vreciam pribudli ďalšie, ktoré sa nahromadili. Je to bežný odpad. Vec sa vyrieši po
konzultácii s POS, a.s.
P. Fabová – upozornila, že VMČ Sever požiadal o spresnenie záberu parciel v mestskej časti
Sever. Informovala verejnosť o útoku na pisateľa článku v novinách Miestnej samosprávy
INFO s odvolaním sa na tlačový zákon.

*Zasadnutia VMČ SEVER sa uskutočnia vždy v tretiu stredu v mesiaci.*
Na záver p. Ján Babič, predseda VMČ Sever , poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie výboru.
Ján Babič, v.r.
predseda VMČ Sever
Zapísala: Viera Štefulová, dňa 16.2.2006
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*oprava podkladov z verejného VMČ Sever konaného dňa 15.2.2006 z pôvodného:
PhDr.Laborecká - informovala, že Mesto Trenčín vyhradilo pre tento účel objekt Materskej škôlky na
Gagarinovej ulici a zadalo projekt rekonštrukcie „ Domova dôchodcov“.
na:
PhDr.Laborecká - informovala, že Mesto Trenčín vyhradilo pre tento účel objekt Materskej škôlky na
Gagarinovej ulici a zadalo projekt rekonštrukcie Útulku pre bezdomovcov.
Zmena: 16.3.2006
Opravila : Štefulová
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