ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej časti SEVER, konaného dňa 16.8.2006
na Mestskom úrade v úrade v Trenčíne - KC
Prítomní poslanci:
p. Ján Babič
p. Janka Fabová
PhDr. Alena Laborecká
Ing. Ing. Veronika Závodská
–––––––––––––––––––––––––––––
Ing. Jaroslav Siebert – zástupca náčelníka MsP
Ing. Čermák – MsP Trenčín
Ing. Andrea Žilková – garant VMČ
Bc. Viera Štefulová – zapisovateľka

Neprítomní poslanci:
Ing. Róbert Lifka
MUDr. Pavol Sedláček
MUDr. Peter Hlavaj
p. Ľubomír Dobiaš

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
p. Fabová žiada, aby boli v budúcnosti zasielané petície na vedomie i VMČ, nakoľko
o petícii týkajúcej sa výstavby bytových domov v Trenčíne - Kubra medzi ZŠ, školskou
bytovkou a rodinnými domami nebol VMČ informovaný. Ako je zakotvená v zákone
o petíciách povinnosť informovanosti poslancov?
Žiada, aby odpovede na požiadavky poslancov boli adresované poslancom, ktorý požiadavku
vzniesli.
Žiada o odpoveď na požiadavku preverenia stavu čistoty prameňa kyselky v Kubrej.
Žiada, aby bol na zasadnutí VMČ Sever vždy prítomný pracovník ÚŽPD MsÚ v Trenčíne.
Žiada o zaslanie fotokópie petície obyvateľov Ul. Zelnica.
Žiada o sadenie autobusových prístreškov v Kubrici, ako sa riešia jej požiadavky, ktoré sa
týkajú tejto veci? Doteraz neobdržala odpoveď.
Uviedla, že realizáciu kosenia o objektoch kultúrnych stredísk je potrebné systémovo doriešiť
a zahrnúť do harmonogramu kosenia.
Ing. Závodská opakovane žiada o čistenie priestoru cintorína v Opatovej, je tam napadané
lístie. Dopravné značenie „Pozor deti“ pri kostole v Opatovej je zakryté tujou, nie je viditeľné,
je treba strom orezať, aby nebránil výhľadu.
Požiadala o polievanie Potočnej ul. naďalej, je to hlavná cesta, jazdí tadiaľ miestna doprava.
Vyjadrila nespokojnosť s tým, že poslanci musia neustále žiadať o kosenie v častiach mestskej
časti Sever. Mal by byť v MHSL, m.r.o. Trenčín poverený pracovník, ktorý by sledoval stav
zelene a potrebu údržby zelene.
Pozemky patriace Mestu Trenčín okolo potoka v Opatovej – pri fare, pri zbrojnici je potrebné
udržiavať.

1

PhDr. Laborecká uviedla, že informácie o zjednosmernení premávky v priľahlých uliciach
v okolí Trenčianskej univerzity, mali byť občanom sprístupnené i prostredníctvom INFO,
príp. Trenčianskej televízie, aby po zrealizovaní uvedenej zmeny nenastával chaos
v premávke.
Žiada, aby bol vykonaný poslanecký prieskum v prevádzke v novootvorenej predajni vína pri
OD ROZKVET, nakoľko obyvatelia žijúci v blízkosti tejto predajne podávajú informácie, že
v predajni sa čapuje víno, zhromažďujú sa tu bezdomovci a predajňa neslúži k účelu predaja,
ale i k účelu občerstvenia. Nie sú tu vybudované hygienické zariadenia a práve bezdomovci
vykonávajú potrebu v okolí tejto predajne, šíri sa tu zápach, je to nehygienické a ohrozuje to
mravnosť. Zároveň žiada o kontrolu zo strany MsP v Trenčíne a o spoluprácu MsP v Trenčíne
pri poslaneckom prieskume.
3. Prerokovanie žiadostí
Ing. Zachar,útvar majetku mesta , predložil nasledovné žiadosti:
1.
Žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na Ul. gen. Viesta v k. ú.
Trenčín parc.č. 1528/138, zast. plocha vo výmere 20 m2 pre Ing. Milana Kršáka za účelom
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod garážou.
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne predaj pozemku odporúčajú.
VMČ Sever hlasovaním 4 za odporučil predaj pozemku v zmysle predloženej
žiadosti.

2.
Žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na Ul. gen. Viesta v kú.
Trenčín parc.č. 1528/129, zast. plocha vo výmere 18 m2 pre Mgr. Vlastu Riškovú a Ing.
Milana Riška za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod garážou.
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne predaj pozemku odporúčajú.
VMČ Sever hlasovaním 4 za odporučil predaj nehnuteľnosti v zmysle
predloženej žiadosti.

3.
Žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na Považskej ul. v kú.
Trenčín parc.č. 1531/120, zast. plocha vo výmere 15 m2 pre Ing. Michala Radimáka za
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod garážou
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne predaj pozemku odporúčajú.
VMČ Sever hlasovaním 4 za odporučil predaj nehnuteľnosti v zmysle
predloženej žiadosti.

4.
Žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na Považskej ul. v kú.
Trenčín parc.č. 1531/118, zast. plocha vo výmere 20 m2 pre Antona Omachela s manž.
Natašou za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod garážou.
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne predaj pozemku odporúčajú.
VMČ Sever hlasovaním 4 za odporučil predaj nehnuteľnosti v zmysle
predloženej žiadosti.
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5.
Žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku Pod Sokolicami v kú. Trenčín
parc.č. 1410/3, záhrada vo výmere 180 m2 pre Miroslava Ďuďáka za účelom scelenia
pozemkov.
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne predaj pozemku odporúčajú.
VMČ Sever hlasovaním 4 za odporučil predaj nehnuteľnosti v zmysle predloženej
žiadosti.

6.
Žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na Ul. Pod Skalkou v k.ú.
Kubrá časť prac.č. 87/2, orná pôda v približnej výmere 100 m2 pre Annu Galádovú a Jána
Galáda za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom dome
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne predaj pozemku odporúčajú.
Ing. Zachar uviedol, že zatiaľ nie je k dispozícii overený GP.
VMČ Sever hlasovaním 4 za odporučil, aby uvedená žiadosť bola predložená
opätovne na prerokovane VMČ po predložení overeného GP. Zatiaľ VMČ Sever
neodporúča uvedenej žiadosti vyhovieť.

7.
Žiadosť o prerokovanie prevádzkového času
Názov prevádzkarne: VEGAS – herňa s barom
adresa prevádzkarne: Opatovská 15, Trenčín
prevádzkovateľ: JTR s.r.o. Mierové nám. 93, Ilava
navrhovaný prevádzkový čas: non – stop
pondelok až štvrtok 12,00 h – 02,00 h
doterajší prevádzkový čas:
piatok, sobota
12,00 h – 03,00 h
nedeľa
12,00 h – 02,00 h
Po prerokovaní vo VMČ bude prevádzkový čas povolený skúšobne na dobu 2 mesiacov,
v rámci ktorých bude sledované dodržiavanie podmienok stanovených v povolení.
Ing. Čermák uviedol, že v dňoch pondelok až piatok autá stojace pred prevádzkou VEGAS –
herňa s barom blokujú premávku, nie je tu však dopravné značenie, ktoré by státie
zakazovalo. Najmä v ranných hodinách nastáva kolízia pri príjazde MHD na zastávku.
Odporúča, aby bola zo strany prevádzkovateľa vyriešená otázka parkovania vozidiel
návštevníkov prevádzky Vegas – herňa s barom, tak že priestor, kde v súčasnosti občania
odkladajú bicykle / bočná strana schodiska RADEGAST –u /, bude riešený ako parkovisko
pre vozidlá.
VMČ Sever hlasovaním 4 proti neodporučil uvedenej žiadosti vyhovieť.
Žiadosťou sa bude možné opätovne zaoberať po doriešení parkovania vozidiel
návštevníkov uvedenej prevádzky. VMČ Sever žiada, aby prevádzkovateľ predložil
návrh riešenia parkovania v uvedenom objekte.

Žiadosť o prerokovanie prevádzkového času
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Názov prevádzkarne: Reštaurácia a terasa MARITIM
adresa prevádzkarne : Mládežnícka 4 ( krytá plaváreň), Trenčín
prevádzkovateľ: SMART SERVIS s.r.o., Mládežnícka 4, Trenčín
navrhovaný prevádzkový čas: predĺženie záverečnej hodiny v reštaurácii aj na letnej terase
v mesiacoch jún – august v dňoch piatok a sobotu do 24,00 h

Po prerokovaní vo VMČ bude prevádzkový čas povolený skúšobne na dobu 2 mesiacov,
v rámci ktorých bude sledované dodržiavanie podmienok stanovených v povolení.

Ing. Čermák informoval, že MsP v Trenčíne eviduje opätovné sťažnosti na prevádzky
s terasami. Hluk sa šíri nielen z terás, ktoré patria k prevádzkam umiestnených pri obytných
blokoch, ale i zo samotných prevádzok. Majitelia prevádzok boli upozornení, že pri
neuzatvorených prevádzkach sa hluk šíri z interiéru a pokiaľ sa budú opakovať sťažnosti
obyvateľov, bude v prevádzkach skrátená prevádzková doba do 22,00 h.
Odporučil, aby v prevádzkach, ktoré sú v blízkosti obytných domov / s výnimkou centra
mesta /, bol jednotne stanovený prevádzkový čas terás do 22,00 hod.
Čo sa týka uvedenej žiadosti, boli evidované dve sťažnosti na šírenie hluku z uvedenej
prevádzky od obyvateľov bývajúcich na pravej strane Váhu.
Navrhuje jednotné riešenie povoľovania prevádzkového času letných terás do 22,00 h
s podmienkou vylúčenia hudobnej produkcie po 22,00 h.
PhDr. Laborecká uviedla, že v niektorých lokalitách je
blízkosti obytných domov a hlučnosť sa tým zvyšuje.

i niekoľko prevádzok v tesnej

VMČ Sever hlasovaním 4 proti neodporučil vyhovieť uvedenej žiadosti a trvá na
pôvodne stanovenom prevádzkovom čase v uvedenej prevádzke.

8.
Žiadosť o prerokovanie prevádzkového času
Názov prevádzkarne: Espresso SAMARA
adresa prevádzkarne : M. Turkovej 48, Trenčín
prevádzkovateľ: LAUGYANEG s.r.o. , M. Turkovej 48, Trenčín
Prevádzkovateľ požiadal o predĺženie prevádzkového času letnej terasy do 24,00 h.
Prevádzkový čas Espressa SAMARA je povolený v pondelok až piatok od 12,00 h – 24,00 h .

V zmysle VZN č. 3/2004 čl. 3 môže byť letná terasa prevádzkovaná maximálne do 24,00 h , po
prerokovaní vo VCMČ s podmienkou vylúčenia hudobnej produkcie po 22,00 h.

VMČ Sever hlasovaním 4 za odporučil uvedenej žiadosti vyhovieť.
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9.
Informácia o sťažnosti
Ekonomickému útvaru bola predložená na riešenie anonymná sťažnosť na rušenie nočného
kľudu prevádzkou Bar Modrá ruža na Gagarinovej ul. č. 2690 v Trenčíne. Prevádzkovateľkou
baru je Jarmila Gáboríková, Trenčín a prevádzkový čas je povolený non-stop. Súčasťou
dokumentácie bol návrh Mestskej polície na úpravu prevádzkového času na letných terasách
v mestskej časti Sever. MsP navrhla obmedziť prevádzkový čas letnej terasy baru Modrá ruža
do 22.00 hod.
Pri povoľovaní prevádzkového času pohostinskych zariadení s prevádzkovým časom od
22.00 hod. sa riadime Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2004 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín. VZN v článku 3 usmerňuje aj
prevádzkový čas na letných terasách, ktorý môže byť v ostatných mestských častiach mimo
centra mesta a teda aj v mestskej časti Sever max. do 24.00 hod. po prerokovaní v príslušnom
VMČ. V prípade, že dochádza k rušeniu nočného kľudu môže byť prevádzkový čas letnej
terasy skrátený až na 22.00 hod.
Nakoľko prevádzke Modrá ruža nebol povolený prevádzkový čas letnej terasy do 24.00
hod., môže byť letná terasa v prevádzke do 22.00 hod. v súlade s VZN.
Ekonomický útvar MsÚ pri riešení sťažností predvolal za účasti Mestskej polície – Ing.
Čermáka dňa 10.7.2006 prevádzkovateľku J. Gáboríkovú. Na rokovaní bolo dohodnuté, že
prevádzkovateľka zabezpečí uzatváranie letnej terasy o 22.00 hod. Mestský úrad zároveň
upozorní aj susediace prevádzky na dodržiavanie VZN č. 3/2004.

10.
Informatívna správa
Informatívna správa o stave prác na rozšírení cintorína v m. č. Kubrá k 15.8.2006
Útvar majetku mesta oslovil písomne dňa 24.7.2006 všetkých podielových
spoluvlastníkov dotknutých pozemkov s cenovou ponukou za ich odkúpenie do vlastníctva
Mesta Trenčín. Na písomné odpovede čakáme do 10 dní odo dňa doručenia výziev
VMČ Sever zobral na vedomie Informatívnu správu o stave prác na rozšírení
cintorína v m. č. Kubrá k 10.6.2006.

11.
Žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na Potočnej ul. v kú. Opatová
parc.č. 792/1, ost. plocha vo výmere 51 m2 pre Slovenský zväz ovocinárov a záhradkárov
Opatová za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod lisovňou.

VMČ Sever hlasovaním 4 za odporučil predaj nehnuteľnosti v zmysle
predloženej žiadosti.

12.
Žiadosť ISPA s.r.o Bratislava o prenájom pozemkov v k.ú. Trenčín, časť parc.č. 1633
a 3316/29, za účelom umiestnenia 3 ks bilboardov.
Ide o pozemky:
- Mládežnícka ul. – oproti športovej hale – 2 ks bilboardov
- Železničná stanica – pri vstupe do kasární – 1 ks bilboardu
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne dňa 16.8.2006 prenájom pozemku odporučil na dobu 2 rokov.
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VMČ Sever hlasovaním 4 za odporučil prenájom pozemkov v zmysle predloženej
žiadosti.

Žiadosť o vyjadrenie k problematike týkajúcej sa firmy ASKOV – informácia
VMČ Sever bola doručená fotokópia žiadosti, v ktorej ÚŽPD MsÚ v Trenčíne žiada
o vyjadrenie Obvodný úrad životného prostredia Trenčín vo veci sťažnosti vznesenej
poslancami MsZ v Trenčíne na zasadnutí VMČ Sever konanom dňa 21.6.2006. Sťažnosť sa
týkala znečisťovania životného prostredia, skladovania nebezpečného odpadu v areáli firmy a
ohrozovania zdravia obyvateľov firmou ASKOV, sídliacej v areáli Trens, Súvoz 1 v Trenčíne.
Ing. Čermák uviedol, že firma KOVOHUTE nezanikla a firma ASKOV má rovnakých
spoločníkov ako firma KOVOHUTE.
Poštové zásielky neprevzal konateľ firmy, nakoľko ten je dlhodobo v zahraničí.
Okresný súd v Trenčíne bol vyzvaný MsP v Trenčíne, aby sa vyjadril, či môžu byť poštové
zásielky odovzdávané spoločníkom firmy. Do dnešeného dňa súd nereagoval na požiavku
MsP v Trenčíne.
P. Fabová uviedla, že v súčasnosti prebieha súdne konanie s firmou KOVOHUTE vo veciach
pracovnoprávnych. V tomto konaní vystupuje firma KOVOHUTE nie ASKOV. Všetka
činnosť uvedenej firmy je registrovaná na firmu KOVOHUTE. To znamená, že problematika
sa právne týka firmy KOVOHUTE.
P. Babič vyjadril nespokojnosť s postupom v riešení tejto problematiky, neexistuje jasná
odpoveď.
P. Fabová uviedla, že „malý znečisťovatelia ovzdušia“ patria pod kontrolu Mesta Trenčín.
Čo sa týka „veľkých znečisťovateľov ovzdušia“, tí patria pod Obvodný úrad životného
prostredia.
Pokiaľ sa ide vykonávať kontrolné meranie znečisťovania ovzdušia, musí byť kontrolovaný
subjekt deň vopred informovaný o tejto skutočnosti. Ten má ale v tom prípade možnosť, sa
nameranie pripraviť. Ako sa dá zabezpečiť meranie, ktoré nebude ovplyvnené prípadným
zmanipulovaním zo strany kontrolovaného subjektu?
Ing. Čermák uviedol, že úplná informácia o kontrolných meraniach je taká, že
po
kontrolnom meraní je možné vykonať následné meranie, ktoré však už nemusí byť vopred
hlásené.
P. Fabová navrhla, aby bolo vyvolané rokovanie na Krajskom úrade životného prostredia v
Trenčíne, ktorý je nadradeným orgánom. Poslanec má právo žiadať o vyjadrenie v tejto veci.
Bolo by vhodné spolu s ďalšími dotknutými zúčastniť sa na rokovaní v tejto veci, aby bolo
možné posúdiť reálny stav.

VMČ Sever žiada, aby ÚŽPD MsÚ v Trenčíne urgoval odpoveď Obvodného
úradu životného prostredia v Trenčíne.
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4. Požiadavky poslancov a občanov

P. Fabová
- upozornila, že na ceste v križovatke ulíc Golianova a Smetanova je diera vo vyasfaltovanej
komunikácii
- vyjadrila poďakovanie MHSL, m.r.o., Trenčín, v mene občanov za ostrihanie živého plotu
v lokalite Hurbanovej ul.
- v Kubrici pri cintoríne na otoči parkujú autá tak, že je voľný iba jeden jazdný pruh, čo
komplikuje premávku najmä MHD. Nebolo by vhodné umiestniť tam „zákazové“ dopravné
značenie?
- na Ul. Súvoz nefunguje verejné osvetlenie. Zamestnanec spol. Siemens informoval, že tento
nedostatok mal byť odstránený v termíne 8.7.2006.
- na Ul. Derku požadujú občania zákaz vjazdu vozidlám nad 7,5 t, nakoľko ťažká doprava
odbočuje pri predajni FIAT a prechádzajú po uvedenej ulici, ktorá je veľmi zničená.
- pri OZC MAX je odstránený autobusový prístrešok, je potrebné umiestniť sem nový
prístrešok
- uviedla, že zber PET fliaš bol realizovaný v skorých ranných hodinách, kedy obyvatelia
nemali uvedený odpad ešte pripravený. Bolo by vhodnejšie, aby bol zber tohto odpadu
realizovaný po 8,00 h.
Ing. Čermák sa vyjadril, že po osadení dopravného značenia pri cintoríne v Kubrici bude
MsP v Trenčíne kontrolovať jej dodržiavanie. V súčasnosti tam takéto značenie nie je, takže
MsP v Trenčíne môže uvedenú situáciu iba zadokumentovať a postúpiť Okresnému
dopravnému inšpektorátu v Trenčíne. Bolo by vhodné osadiť tam dopravné značenie „Zákaz
státia“.
Uviedol, že čo sa týka križovatky ulíc Pred Poľom – Kubranská – Súvoz, bolo MsP
v Trenčíne zaslané na vedomie stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu v Trenčíne,
ktorý považuje tento úsek cesty za nebezpečný. Nie je vo večerných hodinách osvetlený
a mala by sa tu vybudovať kruhová križovatka
Čo sa týka prejazdu nákladnej dopravy v smere od Žiliny na colnicu, je len jeden zákonný
spôsob prejazdu vzhľadom na dopravné značenie, ktoré je meste Trenčín a to odbočiť na
križovatke pri BILLA doprava smerom na železničnú stanicu, odbočiť pri DUKLE doľava,
prejsť kruhový objazd a odbočiť potom doprava. Bol podaný písomný podnet zo strany MsP
v Trenčíne, aby Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne ešte pre kruhovou križovatkou
v smere na Žilinu doplnil dopravné značenie, ktoré bude informovať vodičov smerujúcich na
colnicu o spôsobe prejazdu. Po dvoch mesiacoch od podania podnetu MsP v Trenčíne nemá
k dispozícii konkrétne vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu v Trenčíne k danej
problematike.
P. Babič uviedol, že v smere od BILLA na Kubranskej ul. občania požadujú osadenie
dopravného značenia 40 km/h. Požiadal o vypracovanie štatistiky prejazdu vozidiel na
križovatke ulíc Považská – Žilinská podľa jednotlivých smerov odbočovania. Nebolo by
vhodné preznačiť Žilinskú ul. ako hlavnú cestu?
PhDr. Laborecká požiadala v mene obyvateľov Ul. Pod Sokolice o odstránenie stavebného
odpadu, ktorý v tejto lokalite zanechala firma MONOLIT.
Upozornila na neprehľadnú situáciu v križovatke Ul. Považská – kpt. Nálepku. Pokiaľ
vychádza auto v Ul. kpt. Nálepku šofér musí vojsť do ¼ jazdného pruhu Ul. Považskej, aby
mal prehľad o dianí v križovatke. Výhľadu bránia zaparkované autá, bolo by vhodné
umiestniť v tejto križovatke dopravné zrkadlo, aby sa situácia sprehľadnila.
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Upozornila na nedodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia o chove psov, „psíčkari“
nevodia psov na vôdzke, venčia ich v priestore detských ihrísk a pod. Žiada MsP v Trenčíne
o kontrolu dodržiavania tohto VZN.
Žiada o vyčistenie pieskovísk na detských ihriskách v mestskej časti Sever.
Ing. Čermák uviedol, že situáciu na križovatke ulíc Považská – kpt. Nálepku je potrebné
riešiť a navrhol, aby sa na základe miestnej obhliadky križovatky pri zimnom štadióne určil
ďalší postup.
Ing. Závodská požiadala o riešenie dopravnej situácie pri odbočovaní od ARAVER -u na Ul.
Niva. Nebolo by možné riešiť odbočovanie smerom vľavo na Ul. Niva?
Poďakovala za realizáciu detského ihriska v Opatovej, je tam však potrebné osadiť smetné
nádoby, aby sa nehromadil voľne pohodený odpad.
Upozornila na parkujúce mraziarenské vozidlo, ktoré bráni v bezpečnej premávke na
komunikácii / úsek cesty pred p. Baluškovou /.
Občan upozornil , že na Potočnej ul. č. 6 je zaasfaltovaný vodovodný ventil.
Upozornila, že miestny rozhlas pri fare je natočený smerom do dolnej časti dediny, čo vedie
k tomu, že v hornej časti dediny nepočujú obyvatelia hlásenia.
V smere do doliny je na komunikácii utrhnutý okraj cesty a je tam priekopa, treba to riešiť, je
to nebezpečné.
Je potrebné zrealizovať v Hasičskej zbrojnici v Opatovej vodovod, aby bola zabezpečená
hygiena.
Na zábradlí pri kostole nad potokom je utrhnutá jeho spodná časť, je treba ho opraviť.
Ing. Čermák informoval, že čo sa týka odbočovania na Ul. Niva od ARAVERU Okresný
dopravný inšpektorát v Trenčíne zamietol takéto riešenie nakoľko je to cesta I. triedy v správe
SSC a treba uvedenú záležitosť riešiť cestou VÚC. Odporúča, aby bol v tomto mieste
vybudovaný samostatný ľavý odbočovací pruh. Bolo by vhodné podporiť takéto riešenie
petíciou občanov.

* 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 18.8.2006
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