ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej časti SEVER, konaného dňa 15.3.2006
v Kultúrnom stredisku Opatová
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. Čermák – MsP Trenčín
Ing. Erika Vravková - riaditeľka MHSL, m.r.o. Trenčín
Ing. Ladislav Petrtýl – vedúci útvaru životného prostredia a dopravy MsÚ */ ÚŽPD /
Ing. Viera Barčáková – útvar životného prostredia MsÚ
Ing. arch. Pavol Guga – útvar architektúry a stratégie MsÚ */ ÚAS /
Ing. Ivan Smolán – Hydroconsult Trenčín */ HYCO/
Ing. Pavol Zachar – útvar majetku mesta MsÚ */UMM/
Ing. Andrea Žilková – garant VMČ
Bc. Viera Štefulová – zapisovateľka

Na úvod p. Ján Babič, predseda VMČ Sever privítal všetkých prítomných, ozrejmil
z akého dôvodu bolo zasadnutie VMČ Sever preložené 14.30 hod. na 15.30 hod. 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
P. Dobiaš
vyjadril nespokojnosť s plnením jeho požiadavky týkajúcej sa odpratania vriec
s odpadom na Nám. Prof. Hlaváča – požiadavka naďalej trvá
upozornil, že nebola doposiaľ naplnená jeho požiadavka z ostatného VMČ Sever
o výrub sakúr na Ul. gen. Viesta
Požiadal, aby bola táto požiadavka zabezpečená v čo najkratšom termíne.
Ing. Vravková informovala, že výrub stromov bude možné vykonať v termíne od 1.10 2006
do 31.7.2007. Vzhľadom k tomu, že je to rozsiahla akcia je nutné zabezpečiť potrebné
opatrenia / technické, bezpečnostné, dopravné /.
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Preverí možnosť urýchleného zabezpečenia výrubu , telefonicky oznámi predsedovi VMČ
Sever možnosť doriešenia požiadavky.
Ing. Barčáková informovala, že čo sa týka požiadavky na výrub drevín povolenia sa
vydávajú tak, aby termín výrubu bol najneskôr do 15.4. Je to kvôli hniezdeniu vtáctva.
P. Babič
trvá na požiadavke odstránenia resp. úprave múrika v areáli MŠ Opatovská ul.
Predložil fotodokumentáciu aktuálneho stavu múrika.
opakovane žiada, aby bol osadený „žltý“ kontajner na Ul. Žilinská.
žiada informácie o postupe konateľov spoločnosti Slovakia okolo sveta, s.r.o. vo veci
riešenia šírenia signálu na nepokrytých územiach mesta Trenčín a upresnenie
odpovede z 13.2.2006
žiada uviesť verejnú opravu článku v INFO č. 23 „Modernizácia železničnej trate“,
nakoľko podľa zistení, k vyjadreniu Ing.. Podmanického tak ako bolo medializované
v INFO, nedošlo. V tejto súvislosti bola hrubo porušená zásada vyváženého
spravodajstva a novinárskej etiky
opakovane žiada, aby bol na zasadnutiach VMČ prítomný zástupca spoločnosti
SIEMENS, s.r.o.
Ing. Čermák odporučil, aby múrik v areáli MŠ Opatovská ul. bol opravený tak, aby sa
zamedzilo možnosti preliezania na strechy garáží a to tak, že by sa upravila ľavá časť múrika
/ ďalej od garáží / do tvaru U.

3. Prerokovanie žiadostí
Ing. Zachar, útvar majetku mesta, predložil nasledovné žiadosti:
1.
Žiadosť BOST SK, a.s. o predĺženie nájomnej zmluvy č. 33/2003 uzatvorenej medzi
uvedenou spoločnosťou a Mestom Trenčín, na prenájom pozemku časť. parc.č. 1428/16 v k.ú.
Trenčín, za účelom umiestnenia informačného zariadenia, na dobu do 4.12.2005. Z dôvodu,
že skončila platnosť nájomnej zmluvy, BOST SK, a.s. požiadala o jej predĺženie.
Ide o zeleň na Ul. K výstavisku.
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne dňa 1.3.2006 prerokoval žiadosť a odporučil predĺženie
prenájmu pozemkov na dobu 3 rokov, t.j. do 1.4.2008.
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil predĺženie nájomnej zmluvy v zmysle
predloženej žiadosti.

2.
Žiadosť Júliusa Kollára o predĺženie nájomnej zmluvy č. 17/99 uzatvorenej medzi
menovaným a Mestom Trenčín na prenájom pozemku parc. č. 1522/14 v kú. Trenčín, za
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod objektom, prístupu a priľahlého
pozemku, na dobu do 1.5.2006.
Vzhľadom k tomu, že bude končiť platnosť nájomnej zmluvy, menovaný požiadal o jej
predĺženie.

2

Ide o pozemok na Ul. Hodžovej – preluka ku železničnej stanici.
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne dňa 1.3.2006 odporučil predĺženie nájmu do 1.5.2007.
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil predĺženie nájomnej zmluvy v zmysle
predloženej žiadosti.

3.
Žiadosť ZO SZZ Kubra – Volavé č. 15-20, o predĺženie nájomnej zmluvy
uzatvorenej medzi uvedenou záhradkárskou osádkou a Mestom Trenčín na prenájom
pozemku časť parc. č. 2697 o výmere 271 m2, v kú. Kubrá, za účelom užívania záhradiek,
na dobu do 31.12.2005
Z dôvodu, že skončila platnosť nájomnej zmluvy, ZO SZZ požiadala o jej predĺženie.
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne dňa 1.3.2006 odporučil predĺženie nájmu do 31.12.2008.
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil predĺženie nájomnej zmluvy so zmenou na dobu do 31.12.2006.

4.
Žiadosť o stanovisko k predaju nehnuteľností – pozemkov na Štefánikovej ulici –
Pod Brezinou, v kú. Trenčín parc. č. 1317/2 vo výmere 48 m2 a parc. č. 1316 vo výmere
123 m2 pre Jaroslava Miškecha za účelom scelenia pozemkov
VMČ Sever hlasovaním 5 za
v zmysle predloženej žiadosti.

odporučil predaj nehnuteľností – pozemkov

5.
Žiadosť o stanovisko k predaju nehnuteľností – pozemkov na Ul. J. Derku v k.ú.
Kubrá parc. č. 1956, zast. plocha vo výmere 69 m2 a časť parc. č. 2313, zast. plocha
v približnej výmere 50 m2 pre Mgr. Jaromíra Felgra s manželkou za účelom scelenia
pozemkov pri rodinnom dome.
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne predaj pozemkov odporúčajú.
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil predaj nehnuteľností – pozemkov v zmysle
predloženej žiadosti.

6.
Žiadosť o stanovisko k predaju nehnuteľností – pozemkov na Kukučínovej ulici
v k.ú. Trenčín parc. č. 1675/92 vo výmere 7 m2 a parc.č. 1675/93 vo výmere 7 m2 pre Jozefa
Senka s manželkou za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod garážami
v ich vlastníctve.
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne predaj pozemkov odporúčajú.
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil predaj nehnuteľností – pozemkov v zmysle
predloženej žiadosti.

7.
Informatívna správa o aktuálnom stave prác na rozšírení cintorína m. č. Kubrá
k 28.2.2006
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Na základe zadania ÚMM MsÚ v Trenčíne pripravila k 28.2.2006 fi. Geometra Trenčín,
s.r.o. /Ing. Masár / návrh aktualizácie pôvodného geometrického plánu z roku 2002.
Po osobnej konzultácii veci so zástupkyňou zhotoviteľa geometrického plánu / ďalej len
GP/ Ing. Hermanovou a Ing. arch. Gugom z ÚAS MsÚ v Trenčíne, predložíme návrh
riešenia na najbližšom spoločnom rokovaní ÚMM, ÚAS a ÚŽPD MsÚ v Trenčíne, aby bol
v súlade s pôvodným projektom, ako aj s územným plánom a zámermi mesta v danej
lokalite.
Po posúdení na tomto rokovaní bude dopracovaný návrh aktualizovaného GP / vrátane
úradného overenia /, aby mohol byť podkladom pre majetkové vysporiadanie tak, ako sme
uviedli v ostatnej informatívnej správe zo dňa 23.1.2006.

Informatívna správa zo dňa 23.1.2006
15.2.2006

- predložená na zasadnutí VMČ Sever

ÚMM MsÚ v Trenčíne na rokovaní so zástupcami ÚŽPD MsÚ v Trenčíne a ÚAS MsÚ
v Trenčíne dňa 10.1.206 predložil projekt a pôvodný GP na rozšírenie cintorína – GP
z roku. 2002.
Uvedené odborné útvary odporučili rozšíriť jestvujúci cintorín podľa tohto GP. Následne
ÚMM MsÚ v Trenčíne dal GP Správe katastra Trenčín overiť na aktuálny stav. Overenie
však GP však nebolo možné, lebo z jednej zo vstupných parciel už bola časť odčleňovaná.
Preto ÚMM MsÚ v Trenčíne zadal zhotoviteľovi pôvodného GP firme Geometra Trenčín,
s.r.o./ Ing. Masár / jeho aktualizáciu.
Termín vyhotovenia aktualizovaného GP : 28.8.2006
VMČ Sever zobral na vedomie informatívnu správu o aktuálnom strave prác na
rozšírení cintorína m. č. Kubrá k 28.2.2006.

8. Ing. Žilková – garant VMČ Sever predložila nasledovnú žiadosť:
Žiadosť o povolenie prevádzkového času
Názov prevádzkarne: HEAVEN BAR
adresa prevádzkarne: Gagarinova 2874, Trenčín
prevádzkareň: Tomáš Ďurenec, Pred poľom 11, Trenčín
navrhovaný prevádzkový čas:
pondelok až štvrtok
piatok
nedeľa

od 10.00 hod. do 24.00 hod.
od 10.00. hod. do 02.00 hod
od 10.00.hod. do 24.00 hod.

Ide o zmenu prevádzkovateľa na bývalej prevádzke Bar M, ktorá mala povolený prevádzkový
čas pondelok až nedeľa od 10.00 hod. do 24.00 hod.
Prevádzkový čas bude povolený skúšobne na dobu dvoch mesiacov, v rámci ktorých bude
sledované dodržiavanie podmienok stanovených povolení.
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil povolenie prevádzkového času v zmysle
predložených žiadostí.
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4. Požiadavky poslancov a občanov
P. Babič požiadal o informáciu, či Útulok pre psov v Zámostí je chápaný ako útulok, alebo je
to karanténna stanica.
Ing. Vravková informovala, že ide o karanténnu stanicu. Informácie o prevádzke tejto
stanice boli medializované v tlači. V súčasnej dobe sa rozvíja spolupráca so združeniami na
ochranu zvierat / Sloboda zvierat a pod. /
Ing. Závodská
upozornila, že nefunkčné osvetlenie je na Ul. Horeblatie / situácia 14.2.2006/
informovala o možnosti návrhu na udelenie čestného občianstva Mesta Trenčín pre
pána Milana Harinka – rodáka z Opatovej
žiada, aby bola vykonaná kontrola hydrantov v časti Opatová vzhľadom na to, že pri
požiari, ktorý vypukol, boli problémy s ich funkčnosťou
Dobrovoľný hasičský zbor Opatová / ďalej len DHZ / disponuje vozidlom, ktoré má
opotrebované pneumatiky, žiada, aby bolo navrhnuté riešenie, ako zmodernizovať vybavenie
DHZ Opatová a predložený rozpočet čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta
Trenčín pre DHZ – za roky 2005 - 2006 kompletne.
Navrhla, aby boli predložené požiadavky DHZ Kubrice a Opatovej na obnovu zariadení.
PhDr. Laborecká
- upozornila na nefunkčné osvetlenie od BILLA po kostol v Kubrej a na priecestí pri
bývalom MILEX -e
- žiada, aby pred garážami oproti zimného štadiónu na Hodžovej ul. bolo osadené
dopravné značenie „Zákaz státia“
P. Babič doplnil, že dopravná situácia je v tomto úseku neprehľadná, cesta je ťažko
prejazdná, pretože tu parkujú autá na oboch stranách cesty.
Žiada o urýchlené riešenie situácie, osadenie „zákazového“ dopravného značenia na strane
garáží a riešenie parkovania na protiľahlej strane – pred zimným štadiónom.
Navrhol, aby bolo zvolané rokovanie za účasti poslancov VMČ Sever a predsedu Komisie
dopravy a životného prostredia MsZ v Trenčíne, kde by boli navrhnuté riešenia uvedenej
situácie.
Ing. Čermák uviedol, že je vydané dopravné značenie B 31, osadenie tohto „zákazového“
značenia na mieste pred garážami bude zrealizované do ½ apríla 2006.
Čo sa týka parkovania pred zimným štadiónom situácia by sa zlepšila možnosťou šikmého
parkovania.
Ing. Závodská
informovala o písomnom stanovisku Adovokátskej kancelárie Mgr. Meszároša
/ právny zástupca Mesta Trenčín / k nároku Rímsko – katolíckej cirkvi – farnosť
Trenčín – Opatová na vydanie rsp. určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v kú.
Opatová
informovala o daňových poplatkoch farností. Nakoľko plynie zdaňovacie obdobie, za
rok 2005 bude daň za kostoly a farnosti zaplatená. Oslobodenie od daňovej povinnosti
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podľa zákona nadobúda účinnosť od 1.1.2007 a to pre stavby na vykonávanie
náboženských obradov
upozornila, že na cintoríne v Opatovej je plný kontajner, treba odpad odstrániť
upozornila, že na Ul. Potočnej parc. č. 806/21 sú nálety drevín, ktoré tienia slnečnému
svetlu
informovala sa, kde je v Opatovej lokalita na povolené venčenie psov

P. Fabová doplnila, že v zákone existuje pojem stavba pre cirkevné účely. Nie sú to len
kostoly. Pre kostol vrátane katolíckeho domu v Opatovej bola za zdaňovacie obdobie v roku
2006 vypočítaná daň v sume 13 472,- Sk. Nie je možné v priebehu roka, i keď príde
k zrušeniu takého zákona , nezaplatiť daň za príslušné zdaňovacie obdobie. Nie je ani možné,
ak je kostol súčasťou cintorína, brať tento objekt s ohľadom na daňovú povinnosť ako súčasť
cintorína.
P. Babič
uviedol, že v článku „Karty sú rozdané“ – INFO č. 3 je vyjadrený názor autora p.
Hlobeňa a výrazy ako „ ... poslanec MsZ sa nechal počuť...“ sú urážlivé a nanajvýš
nevhodné.
- žiada, aby bola v INFO venovaná vždy jedna strana mestským častiam
- žiada, aby bol zdôvodnený výrub stromov / briez / v úseku Opatovskej ulice
a ostatných lokalitách VMČ Sever
- žiada, aby prednostka MsÚ v Trenčíne predložila VMČ Sever sumár doterajších
výdavkov na prevádzku a údržbu mobilnej ľadovej plochy na Štúrovom námestí
- žiada prednostku MsÚ v Trenčíne o vyjadrenie k návrhu na prevzatie Domu KRIŠTOF
pod správu o. z. REFUGIUM
- vyjadril sa, že i v budúcnosti je potrebné riešiť prevádzku Útulku pre bezdomovcov
systémovo, aby sa predišlo nedostatkom
Ing. Závodská požiadala Ing. Petrtýla o informácie o stave riešenia a pláne realizácie
kanalizácie v mestskej časti Opatová pre rok 2006.
Ing. Petrtýl informoval o investičnej akcii „kanalizácia Opatová“, rámcové informácie boli
podané prostredníctvom INFO.
V tomto roku je plánované prepojenie mestských častí Opatová a Kubrá, tak aby bola
kanalizácia funkčná. Kanalizácia v Opatovej je povolená ako celok, pokračuje sa podľa
finančných možností Mesta Trenčín a spoločnosti TVK, a.s., ktorá i v minulosti investovala
do kanalizácie ako takej.
Modernizácia železničnej trate technicky zmenila celé riešenie kanalizácie, koordinácia oboch
investičných akcií je odsúhlasená, po majetkovoprávnom vysporiadaní nič nebude brániť
zrealizovaniu prepojenia týchto častí mesta.
Zlá situácia na komunikáciách / stará Opatovská cesta + časť Ul. Potočná/ je výsledkom
vývoja počasia. Ukončenie prác bolo smerované ku koncu minulého roka, dodávateľ nemôže
pokročiť v prácach, čo sa týka uzatvorenia povrchu, nakoľko nie sú vhodné poveternostné
podmienky.
Mesto Trenčín má vyčlenené i ďalšie prostriedky na opravu a údržbu miestnych komunikácií
a toto je zazmluvnené i so spoločnosťou STRABAG.
V tomto roku sa plánuje zrealizovanie rekonštrukcie i druhej strany Potočnej ul. a časť Ul.
Niva.
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Ing. Závodská podotkla, že čo sa týka individuálnych prípojok na hornej časti Potočnej ulice,
väčšina obyvateľov súhlasí, aby boli tieto prípojky vedené okolo potoka.
Môže nejaká spoločnosť na žiadosť občana zrealizovať individuálnu prípojku?
Ing. Petrtýl uviedol, že čo sa týka Potočnej ul. je vypracovaná projektová úloha, ktorá
koncepčne rieši toto územie, je naprojektovaná alternatíva, ktorú spomenula Ing. Závodská.
Obyvatelia, ktorých sa týka to, že by prípojky viedli cez ich pozemky, budú prizvaní na
diskusiu, aby Mesto Trenčín ako investor malo súhlas dotknutých občanov. Toto by veľmi
zjednodušilo nielen technickú realizáciu, ale predovšetkým budúcu prevádzku.
Po konzultáciách so spoločnosťou VODEKO, o možnosti realizácie
individuálneho
pripojenia toto firmou bolo odporučené, aby vec bola prerokovaná s TVS, a.s., nakoľko
VODEKO nie je tak kapacitne vybavená spoločnosť .
TVS, a.s. je tak vybavená a má takých zmluvných partnerov, ktorí vykonávajú tieto práce. Je
tu i záruka kvality, nakoľko táto spoločnosť odobruje i technický stav.
Je možnosť individuálne prerokovať požiadavky občanov o tejto situácii.
P. Monček položil otázku, ako sa bude riešiť situácia po zaasfaltovaní cesty, keď dažďová
voda zostane splavená na ceste. Čistenie vpustí sa vykonalo naposledy pre 8-9 rokmi .Týka sa
to najmä Ul. Niva. Trativody sú zanesené, špinavé, betón je v takom stave, že nie je možné sa
naň postaviť.
MUDr. Sokol uviedol, že po telefonických urgenciách bol osadený poklop na Ul. Niva
/ oproti domom č. 52 a č. 55 / na mieste, kde sa po prejazde auta odpadovej spoločnosti
prelomil betón na ceste nad vpusťou. Tento poklop je v katastrofálnom stave.
Navrhol, aby sa vykonala pasportizácia poklopov vpustí a bola zabezpečená bezpečnosť
a odtok vody v okrajových častiach obce. Sú časté havárie na vodných potrubiach, práce
ostávajú neukončené, spoločnosť, ktorá vykonáva opravu, neuvedie povrch do pôvodného
stavu a tento sa prepadáva.
Hlavná cesta – v Opatovej je v niektorých úsekoch nebezpečná. Dokedy bude existovať
takýto stav? Bolo by vhodné, keby niekto zodpovedný zhodnotil stav týchto ulíc a akútne
nedostatky odstránil.
Ing. Smolan, HYCO Trenčín uviedol, že odfrézovanie starého betónu, ktorý na ceste je,
môže prebiehať iba za optimálnych poveternostných podmienok.
Ing. Závodská položila otázku, ako sa dotkne modernizácia železničnej trate objektov
v úseku železničnej stanice v Opatovej. Je uvažované s asanáciou niektorých objektov?
P. Babič vyjadril nespokojnosť s tým, že stav projekčných prác nedáva možnosť občanom,
pripraviť sa. Dochádza k zmene koridoru na Opatovskej ceste pri výjazde z Trenčína
a pravdepodobne dôjde k zmene koridoru i v rámci Opatovej. Plánované podjazdy a zmeny
cestných dráh zatiaľ nikto nedefinoval.
Ing. Petrtýl sa vyjadril, že celý investičný zámer modernizácie železničnej trate bol
dostatočne medializovaný. Základné technické informácie ako je napr. zrušenie železničného
priecestia v Opatovej, vybudovanie podchodu v tomto mieste s parametrami pre peších / nie
pre motorový dopravný prostriedok/ sú známe. Čo sa týka miestnej časti Opatová nedôjde tu
k žiadnej asanácii v súvislosti s modernizáciou železničnej trate.
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Dochádza k zrušeniu prejazdu pri BILLE, tento prejazd bude nahradený mimoúrovňovým
prejazdom medzi Opatovou a Sihoťou.
V rámci územného konania bolo možné nahlásiť svoje námietky na Stavebnom úrade.
P. Babič upozornil, že niektorí občania, ktorí sa pýtali na stav určitých zmien, ktoré sa týkajú
modernizácie železničnej trate od 16.7.2005 nedostali odpoveď. Je nutné občanov včas
informovať o zmenách.
P. Novotný položil otázku, či by nebolo možné o zásadných zmenách, ktoré sa dotýkajú
konkrétnych obyvateľov, informovať tieto osoby formou listu.
Informácie uverejňované vo výveske MsÚ nie je možné sledovať pravidelne.
P. Liška položil otázku, kde sa dá nahliadnuť do mapy územného plánu.
Ing. Petrtýl podotkol, že čo sa týka informovanosti, Mesto Trenčín i keď nie je investor
akcie, poskytlo dostatok informácií prostredníctvom INFO, vývesiek i verejných zasadnutí
VMČ.
P. Fabová uviedla, že je toho názoru, že Mesto Trenčín zanedbalo povinnosť informovať
dotknutých občanov. V tejto veci bol podaný podnet na prokuratúru.
Informácie poskytnuté verejnou vyhláškou sa týkajú neznámych vlastníkov. Bolo
povinnosťou Mesta Trenčín každého vlastníka, ktorý je v postavení známeho vlastníka
upozorniť. Podľa zákona o správnom konaní mali byť použité všetky prostriedky, aby bola
zabezpečená informovanosť / t.j. INFO, Trenčianska televízia, vývesné tabule VMČ a pod./.
P. Monček položil otázku, aké sú náklady na prevádzku Televízie Trenčín.
P. Babič uviedol, že príspevok Mesta Trenčín na prevádzku tejto televízie je 6,5 mil. Sk.
Informoval o interpelácii, ktorá bola vznesená, vo veci šírenia signálu Televízie Trenčín na
zasadnutí MsZ. Citoval z odpovede na interpeláciu zo dňa 15.2.2006.
MUDr. Sokol sa informoval, akým spôsobom je možné zabezpečiť šírenie signálu Televízie
Trenčín pre mestskú časť Opatová.
Občianka požiadala o informácie ohľadom ZŠ Opatová.
Vyslovila pripomienku, že pri vstupe do objektu MŠ je znehodnotený chodník natoľko, že
hrozí úraz a múrik pri vstupe do areálu znemožňuje prístup rodičom, ktorí sem prichádzajú
s kočíkom.
Ing. Závodská uviedla, že podľa normatívu na počet žiakov chýba každoročne ZŠ Opatová
cca 500 000 Sk. Podľa VZN Mesta Trenčín mesto nemôže z iných zdrojov prerozdeľovať
finančné prostriedky na prevádzku ZŠ. Pre tento rok je to riešené, tak, že sa do rozpočtu dala
osobitná položka, ktorá je rezervou na dofinancovanie škôl.
P. Matuščin – upozornil, že na Ul. Potočnej je na pravej strane potoka niekoľko rokov zlá
situácia z toho dôvodu, že pri odtoku zrážkovej vody a pri topení snehu, voda steká do
rodinných domov / č. 8 /. Od r. 2001 je snaha občanov, aby sa situácia zlepšila napr. tak, že
by sa vykonalo prekopanie žľabov, ktorými by voda odtekala do potoka. Žiada, aby boli
prekopané aspoň tri žľaby, ktoré by vodu odvádzali do potoka.
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Vyjadril nespokojnosť s prácami MHSL, m.r.o. pri zimnej údržbe , nakoľko sa stalo, že sneh
bol mechanizmom nahrnutý i na chodníky, ktoré boli už pred tým odhrnuté. MsP Trenčín
potom pokutovala občanov, ktorí si svoju povinnosť pri údržbe pozemku splnili.
Navrhol, aby bol v tomto prípade zabezpečený spôsob údržby zo strany MHSL, m.r.o. tak, aby
bolo možné sneh odhŕňať na opačnú stranu smerom k potoku.
Ing. Vravková ubezpečila, že bude snaha všetky nedostatky v budúcnosti odstrániť. Uvítala
by, keby v budúcnosti občania spolupracovali s MHSL, m.r.o., a to tak, že v územiach, ktoré
majú problém spadajúci do pôsobnosti MHSL, m.r.o., budú naň občania včas upozorňovať.
Bola by žiaduca súčinnosť obyvateľov priamo na mieste, kde je potrebné zabezpečiť
požadované práce.
Ing. Siebert informoval o výzvach, ktoré boli obyvateľom doručované prostredníctvom MsP
Trenčín, na základe zistení o nesplnení povinností vyplývajúcich z VZN Mesta Trenčín
č.7/2004 § 5 a 6.
P. Liška upozornil, že Ul. Pod drienim je, čo sa týka zimnej údržby, zanedbávaná.
Ing. Vravková reagovala, že zimný operačný plán je schvaľovaný v spolupráci s VMČ. Sú
v ňom zahrnuté lokality podľa stupňa naliehavosti výkonu zimnej údržby. Tento vypracováva
MHSL, m.r.o., schvaľuje ho Mestská rada v Trenčíne. Na situačnom pláne sú zaznačené ulice,
ktoré sú nachádzajú v I., II., a III. stupni naliehavosti. Pre budúci rok sa bude zimný operačný
plán vypracovávať s dostatočným časovým predstihom, aby ho bolo možné predložiť na
prerokovanie i do jednotlivých VMČ, ktoré na základe požiadaviek občanov budú tento plán
pripomienkovať.
Ing. Hegerová upozornila na situáciu pri MŠ v Opatovej, kde dopravná polícia vykonáva
kontrolu povolenej rýchlosti a blokuje týmto premávku vodičov, ktorí bývajú na Ul. Niva.
Tým ich nepriamo núti k porušovaniu dopravných predpisov, za čo ich následne pokutuje.
Vzhľadom na to, že v týchto miestach je skládka materiálu / kanalizácia / je toto miesto ťažko
prejazdné. Vodiči odbočujú pri ARAVER – e, kde to tiež nie povolené. Žiada, aby bolo
zvolané rokovanie s Okresným dopravným inšpektorátom v Trenčíne, aby sa situácia
vyriešila tým, že bude zmenené miesto na vykonávanie kontrol.
P. Dobiášová vyjadrila pripomienku, že občania, predovšetkým starí a invalidní - cestujúci
autobusovým spojom č. 21, ktorý má na trase smerom na Juh zastávku pri nemocnici nie sú
spokojní s tým, že je v tomto mieste zrušený prechod pre chodcov.
P. Moško sa spýtal, či nie je možné uzamknúť po skončení prevádzky objekt MŠ, vzhľadom
k tomu že sa tu schádza 15-17 ročná mládež a robí tam neporiadok.
Upozornil, že dažďová voda steká zo zastávky do objektu MŠ. Ako sa bude riešiť odtok
dažďovej vody ak sa vyasfaltuje Ul. Niva?
P. Babič uviedol, že sa to bude riešiť tak ako informoval Ing. Petrtýl operatívne v rámci
realizácie kanalizácie.
Ing. Petrtýl doplnil, že termín ukončenia spomenutej investičnej akcie
30.6.2006.

v tejto časti je
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P. Novotný požiadal, aby veľkoobjemový kontajner pri jarnom a jesennom upratovaní bol
umiestnený na inom mieste ako zvyčajne býva, aby obyvatelia z odľahlejších ulíc nemuseli
každý rok odnášať odpad na vzdialené miesto.
Položil otázku, ako je zabezpečená zo stany mesta likvidácia odpadu napr. konárov, ktoré už
podľa zákona nemožno vynášať do kontajnerov. Bude toto Mesto Trenčín zabezpečovať
formou drtenia?
Ing. Petrtýl informoval, že zo strany mesta je takýmto spôsobom zabezpečená likvidácia
zelene. Upozornil, že nie je vhodné umiestňovať do označených odpadových nádob iný
odpad, ako ten na ktorý sú určené.
P. Dobiášová navrhla, že veľkoobjemový kontajner je možné umiestniť pri družstve, alebo
pri MŠ.
Vyjadrila spokojnosť s vybudovaním detského ihriska a požiadala, aby MsP Trenčín
vykonávala kontroly v tomto objekte, nakoľko sa tu zdržuje mládež a ničí areál.
P. Moško požiadal, aby bol vyčistený potok / protipovodňový / a pokosené okolie, aby mohla
voda odtekať do tohto koryta.
P. Horný upozornil, že funkčné hydranty na ktoré sa napája DHZ sú zasypané a niektoré sú
nefunkčné.
Požiadal, aby bolo v zimnom období zabezpečené ohŕňanie priestranstva i pred hasičskou
zbrojnicou.
Ing. Závodská informovala , že čo sa týka ceny nájmu pozemkov na Horeblatí / p. Matuščin,
p. Smolek / rokovala na ÚMM MsÚ v Trenčíne. Niektorí občania nemajú vysporiadané
vlastnícke vzťahy k pozemkom. Konkrétne, čo sa týka záhrad na Horeblatí, za ktoré sa platí
nájom 20,- Sk za m2, čo môže v konečnom dôsledku znamenať zaplatenie vysokej čiastky
nájmu za rok, bolo by vhodné, aby si občania, ktorých sa toto týka podali na ÚMM MsÚ v
Trenčíne žiadosť o zníženie ceny nájmu.

* Zasadnutia VMČ Sever sa konajú 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 21.3.2006
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