Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej
dňa 16. júna 2010 v Centre pre seniorov
Prítomní poslanci:
Ján Babič, Marta Blahová, Ľubomír Dobiaš, Vladimír Gavenda, Juraj Holúbek, RNDr. Jozef Mertan –
prítomný od bodu č.6
Neprítomní poslanci:
Janka Fabová, Ing. Róbert Lifka,
Prítomní:
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever
Dagmar Porubanová, útvar kultúry a cestovného ruchu
JUDr. Stanislav Bero, Mestská polícia Trenčín
Na úvod p. Ján Babič, predseda VMČ Sever, privítal všetkých prítomných a otvoril
zasadnutie výboru. Zasadnutia sa zúčastnili 5 poslanci, VMČ Sever bol
uznášaniaschopný.
Program VMČ Sever:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Prerokovanie žiadostí
3. Požadavky poslancov
4. Rôzne
5. Stretnutie s občanmi o 16.00 hod

K bodu 1. – Otvorenie a schválenie programu
Na návrh p. Jána Babiča bol zmenený program VMČ Sever a do programu bol zaradený bod:
- Kontrola požiadaviek poslancov
VMČ Sever hlasmi 5 za proti schválil nasledovný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie a schválenie programu
Prerokovanie žiadostí
Požadavky poslancov
Rôzne
Kontrola plnenia požiadaviek poslancov
Stretnutie s občanmi o 16.00 hod

K bodu 2. – Prerokovanie žiadostí
- žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti Kultúrno-informačného centra Trenčín, n.o., ktoré požiadalo
o výpožičku pozemkov:
• časť parc.č. 810/7 – Ul. Štefánikova, Billa
• časť parc.č. 2287/1 – Námestie Dr.prof. Hlaváča
• časť parc.č. 3239 – Ul. Štefánikova, Hotel Tatra
• časť EKN parc.č. 2757/11 – Ul. Kubranská, oproti Kultúrnemu centru Kubra
za účelom umiestnenia propagačných stojanov, ktorých plocha bude využívaná na umiestňovanie
informácií propagujúcich podujatia alebo produkty výlučne z oblasti kultúry a cestovného ruchu
(ponuka kultúrnych, športových či spoločenských aktivít a pod.).
Útvar architektúry a územného plánovania a útvar životného prostredia a dopravy dňa 25.05.2010
odporučil výpožičku predmetných pozemkov na dobu neurčitú.

VMČ Sever hlasovaním 5 za posúva žiadosť na budúce VMČ s požiadavkou doplňujúcich informácií
od kompetentného zástupcu.

- V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2004 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Trenčín je predložená žiadosť na prerokovanie o povolenie
zmeny prevádzkového času:
Názov prevádzkarne:
adresa prevádzkarne:
prevádzkovateľ:

Pohostinstvo Pod hruškou
Opatovská 387, Trenčín
Branislav Obeda, Trenčín

navrhovaný prevádzkový čas:

pondelok až štvrtok od 10.00 hod. do 23.00 hod.
piatok, sobota
od 10.00 hod. do 24.00 hod.
nedeľa
od 10.00 hod. do 23.00 hod.

Jedná sa o zmenu prevádzkovateľa. Predchádzajúci prevádzkovateľ mal povolený prevádzkový čas
v piatok a sobotu do 23.00 hod., v ostatné dni do 22.00 hod.
V prípade kladného stanoviska VMČ bude prevádzkový čas povolený skúšobne na dobu dvoch
mesiacov, v rámci ktorých bude sledované dodržiavanie podmienok stanovených v povolení.

VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil zmenu prevádzkového času na skúšobnú dobu dva mesiace v
zmysle predloženej žiadosti.
VMČ Sever žiada zmenu VZN o prevádzkových časoch a podmienkach prevádzok na
území mesta v zmysle ujednotenia prevádzkových časov pre rôzne typy prevádzok a ich
lokality.
- žiadosť o prerokovanie a stanovisko za VMČ Sever k predaju nehnuteľnosti - pozemku na ulici J.
Derku v k. ú. Kubra časť parc. č. 1965/1, ost. plocha v približnej výmere 145 m2 pre Danielu
Felgrovú s manželom Jaromírom za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom dome.
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ v
Trenčíne predaj pozemku odporúčajú.

VMČ Sever hlasovaním 5 za, odporučil zámenu pozemku zmysle predloženej žiadosti

K bodu 3. – Požiadavky poslancov
p. Blahová:
žiada
− vyriešiť problém s odstaveným autom zn. Mazda bez ŠPZ na Švermovej pri materskej škole
– bráni pri parkovaní UŽPD
− na parkovisku Šoltésová ul. a ul. Kpt. Nálepku stoja dva vraky Opel - TN-759 AS a TN-134
CS MSP
− Šoltésová ul. pri Drogérii – na 3 parkovacích miestach pre invalidov stojí viac ako 1 rok auto
TN-495 AM MSP
− Rázusova č.12 - na chodníku sú konáre, ktoré zabraňujú prechodu, obyvatelia domu tvrdia,
že majú objednaný a zaplatený odvoz UŽPD, UIS
− Ul. Golianova a Hurbanova – treba odviezť konáre, ktoré sú na zemi UIS
p. Dobiaš
−

žiada odpovede na otázky z minulých VMČ Sever

p. Gavenda
−
−
−
−
−
−

na cintoríne v Opatovej padajú konáre – opätovne žiada o nápravu UIS
opraviť obloženie Domu smútku nad vchodom UIS
ZŠ Potočná ( Opatová ) dokončiť zábradlie, ktoré začali v apríli – realizáciu zabezpečujú
školské zariadenia Mesta Trenčín UIS
kedy sa bude v Opatovej kosiť ! UIS
žiada o čistenie vsakovačiek v Opatovej – Horeblatie UIS
žiada odpovede na otázky z minulých VMČ Sever

p. Babič
−
−
−
−
−
−
−

Kosenie zelene na hrádzi UIS
Detské ihrisko Pádivec je nefunkčné, opraviť a kontrolovať stav ihriska ÚAaÚP, UIS
žiada o zosúladenie autobusov MHD a prímestskej dopravy – autobus od Leoni prichádza na
Hasičskú ul. o 20.20 hod a MHD na Sihoť odchádza o 20.15 hod. ÚAaÚP
žiada o vyriešenie problému s MK Zelnica UŽPD
žiada o kontrolu plnenia požiadaviek z VMČ
zistiť príčinu a následne odstrániť prepadávanie chodníka na ul. Hodžova 74 UIS
zaradiť do investičných akcií r. 2010 vyhotovenie parkovacieho miesta pre telesne
postihnutú dcéru p. Bučkovej na ul. Gen. Viesta č.672/22 UŽPD

K bodu 4. – Rôzne
−
−

−
−
−

p. Babič informoval poslancov o úspešnom VI. Ročníku Sihotiarskeho peletónu
p. Porubanová informovala o kultúrnych akciách
- ART Film od 18. 6. 2010 do 26.6.2010
- Kultúrne leto
- Detské divadelné leto – každú nedeľu od 10.00 hod na Mierovom námestí
Náčelník MsP p. Bero informoval poslancov o efektívnosti zrušenia detašovaných pracovísk
Mestskej polície – zatiaľ nezaznamenali žiadne negatívne postrehy od občanov
Najbližšie VMČ Sever sa bude konať v auguste
Na VMČ Sever v auguste poslanci žiadajú informácie UŽPD
a./ o rozpočte mesta
b./ o rozpočte a financovaní v súvislosti s požiadavkami poslancov – možnosť realizácie
požiadaviek za VMČ Sever

K bodu 5. – Kontrola plnenia požiadaviek poslancov
Poslanci žiadajú o odpovede a plnenie požiadaviek, prílohou zápisnice bude – zoznam požiadaviek,
odpovede a ich plnenie. Zoznam bude obsahovať číslo požiadavky, mesiac/rok vznesenia
požiadavky, stav plnenia a poznámka.

K bodu 6. – Požiadavky občanov
Občania žiadajú:
− Detské ihrisko na ul. M. Turkovej – sťažnosti viacerých občanov na neporiadok – injekčné
striekačky, fľaše, stretáva sa tam mládež vyššej vekovej skupiny, pre ktorých toto ihrisko nie
je určené, robia hluk aj v nočných hodinách. Obyvatelia od Mesta Trenčín dostali prísľub, že
toto ihrisko bude presťahované do ohradeného priestoru do 1 mesiaca. Občania žiadajú aby
bol splnený prísľub Mesta Trenčín, aby majiteľ časti pozemku, ktorému tento pozemok patrí
zabezpečil udržovanie poriadku a následnú kontrolu od Mestskej polície. – príloha č.1 MSP,

UIS

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

5.8.2009 občania podali žiadosť na útvar dopravy o vyriešenie parkovacích miest na u.
M.Turkovej č.1729 - nedostali žiadnu odpoveď – príloha č.1 UŽPD
Podaná žiadosť o opravu chodníka na ul. M.Turkovej pri vchode č. 1729/12 – 7.1.2010
dostali odpoveď od UIS, že v dohľadnom čase to bude opravené – chodník ešte stále nie je
opravený – príloha č.1 UIS
kontrolu objektu materskej školy na ul. Osvienčimská – M. Turkovej cez víkendy a vo
večerných hodinách, zostáva tam neporiadok MSP
O dôslednejšie, častejšie kosenie a následnú kontrolu – ul. M. Turkovej, Pred poľom UIS
Pri zametaní ul. M. Turkovej vynechávajú niektoré časti tejto ulice UIS
meranie rýchlosti na ul. Pred poľom Polícia
chodníky na Sihoti – ul. Turkova, Gagarinova sú popraskané, zničené, pod chodníkom na ul.
Turkovej ide plynové potrubie, UIS
premiestniť informačnú tabuľu pre občanov zo sídliska Pred poľom a Kubranská ul.
napríklad pred Billu z dôvodu lepšej informovanosti obyvateľov – príloha č. 2 UIS
na zastávke pri Bille a pri Trens nie sú lavičky ÚAaÚP
na Kubranskej ceste nie sú prechody pre chodcov, spomalovače – príloha č. 3 ÚAaÚP
Kultúrne centrum Sihoť predlžilo žiadosť o podporu financovania kultúrnych podujatí,
finančná komisia odsúhlasila túto požiadavku, avšak peniaze ešte nedostali útvar kultúry
Pri mliekarni na konci Hodžovej ul. vzniká čierna skládka UŽPD
Meranie rýchlosti na Hodžovej ulici Polícia
V mesačníku INFO neuverejňujú podujatia konané na Sihoti a INFO dostávajú neskoro
INFO
Aký je zámer s vojenským objektom vedľa Billy (Zábranie), plot na tomto objekte je
naklonený môže padnúť – žiadajú opraviť ÚAaÚP

Zapísal: Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever, dňa 16.6.2010

Ján Babič
Predseda VMČ Sever

