ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej časti SEVER, konaného dňa 19.4.2006
v Spoločenskom a stravovacom centre, Pod Sokolice 12 – Malá sála SOMER
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Ján Babič
Ing. Róbert Lifka
MUDr. Pavol Sedláček
Janka Fabová
MUDr. Peter HLavaj
Ľubomír Dobiaš
Ing. Veronika Závodská
PhDr. Alena Laborecká
–––––––––––––––––––––––––––––
Ing. Jaroslav Siebert – zástupca náčelníka MsP
Ing. Čermák – MsP Trenčín
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 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. Babič sa vyjadril, že žiada, aby na odpovede na pripomienky vznesené na zasadnutiach
VMČ Sever bolo odpovedané konkrétnejšie. I keď dôjde k presunu kompetencií je nutné
určiť kompetentnú osobu, aby boli požiadavky riešené.
Čo sa týka realizácie osadenia dopravného značenia pred garážami na Ul. Hodžova / oproti
Zimnému štadiónu – Gáborík / žiada o upresnenie termínu realizácie.
Žiada o doplnenie odpovede týkajúcej sa vyčíslenia nákladov na mobilnú ľadovú plochu
o sumu na výstavbu a projekt uvedenej investície.
Ing. Boc uviedol, že za plnenie požiadaviek VMČ Sever týkajúcich sa mestských pozemných
komunikácií je zodpovedný Ing. Švajdleník – ÚŽPD MsÚ v Trenčíne.
Ing. Závodská žiada prehodnotenie efektívnosti rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice
v Opatovej na variantu elektroinštalácie a variantu plynofikácie a trvá na požiadavke nákupu
nových pneumatík pre vozidlo DHZ Opatová.
P. Dobiaš požiadal o informáciu vo veci cintorína v Kubrej.
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Ing. Zachar informoval, že na ÚMM bola doručená pracovná verzia rozšíreného
postupne budú oslovení vlastníci pozemkov a bude prerokované odkúpenie pozemkov.

GP,

3. Prerokovanie žiadostí
Ing. Zachar, útvar majetku mesta, predložil nasledovné žiadosti:
1/ Žiadosť o stanovisko k predaju nehnuteľnosti – pozemkov v k. ú. Trenčín medzi
ulicami Sadová a Kragujevackých hrdinov parc .č. časť:
1272,1273,1274/1,1275/2,1275/1,1276/3,1276/3,1277/1,1278/3,1278/2,1278/1,1279/1,1280/1
,3316/28, a 1260/5 v približnej výmere spolu 5400 m2 pre Arman Intech , s.r.o. Sereď za
účelom výstavby polyfunkčného objektu ( pozostáva z hotela, dvoch polyfunkčných
obytných domov a pod objektom sú vytvorené parkovacie miesta).
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne
predaj pozemkov odporúčajú.
VMČ Sever hlasovaním 4 za
predloženej žiadosti.

1 proti odporučil predaj pozemkov v zmysle

2/ Žiadosť o stanovisko k predaju nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Trenčín na
Považskej ulici vo výmere 20 m2 pre Zlaticu Prchlíkovú za účelom majetkovoprávneho
vysporiadania pozemku pod garážou.
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne predaj
pozemku odporúčajú.
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil predaj nehnuteľnosti – pozemkov
v zmysle predloženej žiadosti.

3/ Žiadosť o vyjadrenie k zámene pozemku v k. ú. Záblatie – lokalita Priemyselný park
Trenčín za ihriskom v Záblatí – parc. č. 801/107 s výmerou 160 m2 ( prístupová komunikácia
k prečerpávacej stanici pre stavbu „ČOV Pravý breh Trenčín“) vo vlastníctve Mesta Trenčín
(LV č. 1), za pozemok v k. ú. Trenčín – časť miestnej komunikácie na ul. k výstavisku – parc. č.
1432/2 s výmerou 112 m2 vo vlastníctve a.s. TVK (LV č. 6392).
Pri preverovaní majetku vo vlastníctve a.s. TVK bolo zistené, že pozemok pod komunikáciou
ul. K výstavisku je v jej vlastníctve a pozemok – prístupová cesta k prečerpávacej stanici je
vlastníctvom mesta.
TVK a.s. na základe odporučenia jej predstavenstva navrhuje majetkové vysporiadanie
predmetných pozemkov zámenou bez finančného vyrovnania.
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ zámenu pozemkov
odporučili dňa 28.03.2006.
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil zámenu pozemkov v zmysle predloženej
žiadosti.
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4/ Žiadosť reklamnej agentúry DUO CREATIVE o prenájom nehnuteľností –
pozemkov, za účelom umiestnenia informačno-navigačných zariadení nasledovne:
-

1 ks rekl. zariadenie na ul. Pred poľom, pozemok parc. č. 2301/3 zastavaná plocha, k.
ú. Kubra, za cenu 1.000,- Sk/1 ks rekl. zariadenia ročne
1 ks rekl. zariadenia na ul. Kubranskej, pozemok parc. č. 2280/1 zastavaná plocha, k.
ú. Kubra, za cenu 1.000,-Sk/1 ks rekl. zariadenia ročne

Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín dňa
3.3.2006 odporučil prenájom pozemkov na dobu 2 rokov.
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil prenájom nehnuteľností – pozemkov
v zmysle predloženej žiadosti.

Ing. Žilková – garant VMČ Sever predložila nasledovnú žiadosť:
5. Žiadosť o povolenie prevádzkového času
Názov prevádzkarne: Bufet u Jakuba
adresa prevádzkarne: autocamp na Ostrove, Mládežnícka ul., Trenčín
prevádzkareň: Marta Ondrášková, J. Haľašu 2699/8, Trenčín
pondelok až štvrtok od 10.00 hod. do 23.00 hod.
navrhovaný prevádzkový čas:
piatok až nedeľa
od 10.00. hod. do 24.00 hod.
Bufet u Jakuba bude v prevádzke máj – august. Nerušenie nočného kľudu, podľa vyjadrenia
prevádzkovateľky, bude zabezpečené vypnutím hudobnej produkcie po 22.00 hod.. Ako dôvod
zmeny prevádzkového času uvádza požiadavky hostí na predĺženie záverečnej hodiny.
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
predložených žiadostí.

4. Požiadavky poslancov a občanov
P. Babič žiada, aby bol VMČ Sever predložený zoznam pozemkov mesta určených na predaj.
Ing. Závodská
- upozornila že v úseku Opatovského potoka pri VÚO / Sihoť IV. / zostal po vyčistení
potoka nános blata
- požiadala, aby sa pri zmene Rozpočtu Mesta Trenčín uvažovalo, že by sa formou dotácie
mesta refundovali náklady na odvzdušnenie kostola v Opatovej
- upozornila, že v obci Opatová sa vyskytuje zvýšený počet motorkárov a žiada, aby sa
MsP v Trenčíne zamerala na kontrolu situácie
- informovala, že rekonštrukcia kanalizácie v obci prebieha podľa plánu
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-

upozornila, že na detskom ihrisku /ďalej len DI/ v Opatovej sa schádza takmer dospelá
mládež, treba častejšie kontrolovať tento areál zo strany MsP v Trenčíne, aby nedošlo
k poškodeniu ihriska

Ing. Boc uviedol, že po zmapovaní vodných tokov po povodniach v tomto roku boli
vyčíslené škody na cca 700 000,- Sk. Po schválení požiadavky Mesta Trenčín by mala byť táto
suma refundovaná Ministerstvom životného prostredia SR.
MUDr. Hlavaj požiadal o vyčistenie detského ihriska / tzv. hríbik / oproti Ul. Gagarinova
P. Babič
- uviedol, že predložil MHSL, m.r.o., Trenčín požiadavku kompletnú požiadavku na
vyčistenie DI v mestskej časti Sever
- uviedol, že pred OD ROZKVET je potrebné vykonať záhradnícke úpravy terénu
- požiadal o informácie k prevádzke fi. STIP, čo sa týka plnenia zmluvy
Ing. Boc informoval, že 11 parkovacích miest pri prevádzke fi. STIP je investor povinný
vybudovať. Architekti riešia osadenia mobiliáru pri Centre seniorov ako náhradu za
vybudovanie DI. Finančné plnenie vo výške 60 000,- Sk bude hradiť majiteľ fi. STIP
P. Babič konštatoval, že čo sa týka prevádzky fi. STIP boli porušené podmienky zmluvy
P. Dobiaš
- upozornil na výtlky a miesta, kde bol vyfrézovaný asfalt. Tieto úseky nie sú označené
dopravným značením
- uviedol, že na detskom ihrisku v Kubrej demoluje mládež areál
- uviedol, že je potrebné zrekonštruovať „oddychový“ areál v Kubrici
- upozornil na vraky áut s číslami, malo by sa to riešiť
- požiadal o vysvetlenie, ako bol doriešený problém s voľne pohodeným odpadom v areáli
kyselky v Kubrej, na ktorý upozornil v marci t.r.
Ing. Boc uviedol, že dodávateľ prác fi. STRABAG bol upozornený na nedostatok pri
realizácii opráv komunikácii a je povinný odstrániť ho.
Ing. Čermák podotkol, že na Ul. Opatovskej sú výtlky neoznančené dopravným značením,
čo je nepríjemné pre vodičov.
Čo sa týka vrakov vozidiel, je situácia nepriaznivá, lebo v meste Trenčín neexistuje zberňa
odpadu, kde by bolo možné prijať vrak s číslom.
Pôvodca odpadu, ktorý bol voľne pohodený v areáli kyselky v Kubrej, bol vypátraný
a pokutovaný. Vec bola vyriešená odvozom odpadu a vyčisteným okolia.
MUDr. Hlavaj požiadal, aby bola ÚAS MsÚ v Trenčíne v miestach Ul. Šoltésovej, Ul.
Gagarinovej, Ul. Turkovej a pri OD ROZKVET riešená výsadba zelene, aby sa skultúrnilo
prostredie.
P. Babič
- upozornil na žumpový odpad, ktorý sa vylieva do potoka v objekte kyselky v Kubrej
- upozornil na hluk, ktorý sa šíri po skončení prevádzkového času z PIANO CLUB -u
- žiada informácie o stave prác na rekreačno - športovej zóne pri Tepličke a v Opatovej
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- predložil písomnú žiadosť obyvateľa Holubyho nám. / v zastúpení obyvateľov žijúcich
v uvedenej lokalite / vo veci úpadku parčíka na Holubyho nám. Uvedený priestor je
v súčasnosti zanedbaný, nie je zabezpečená jeho údržba, miesto slúži v súčasnosti viac menej na venčenie psov, čo nie je vhodné. Stromový porast tu nie je udržiavaný, čo
spôsobuje problémy najmä v jarných mesiacoch a tiež stromy tienia okolitému prostrediu.
Poškodená je prístupová komunikácia / podobne ako na Ul. gen. Viesta /. Obyvatelia
žiadajú obnovu parčíka, zabezpečenie udžiavacích prác v uvedenom objekte, umiestnenie
nádob na odpad a zabezpečenie kontrolu zo stany MsP, aby sa bola zabezpečené
dodržiavanie čistoty prostredia a zamedzilo šíreniu psích exkrementov.
- žiada, aby v článkoch o VMČ Sever uverejňovaných v INFO boli pri vyjadreniach
poslancov, uvedené mená poslancov za VMČ Sever
- predložil písomnú informáciu MsP v Trenčíne z prešetrenia veci, týkajúcej sa parkovania
na zeleni vo dvore na Štefánikovej ul. č. 21 až 67. MsP v Trenčíne odporúča vybudovať
v uvedenom dvore, hneď za bránou medzi domami akúkoľvek, najlacnejšiu, normám
zodpovedajúcu parkovaciu plochu a to v čo najkratšom termíne
- informoval, že v budúcom mesiaci bude prebiehať každoročné „stavanie mája“ v mestskej
časti Sever
- požiadal o úpravu chodníka do MŠ Opatovská ul. v smere od Ul. Clementisova
- žiada o preverenie situácie v areáli kyselky v Kubrej, nachádza sa tam stavebný odpad,
drevo a je tam neporiadok
- žiada o urýchlené zrekonštruovanie ciest najmä v úsekoch, kde sú výtlky a výrezy
Ing. Boc informoval, že, čo sa týka j pripomienky týkajúcej sa rekonštrukcie ciest, fi.
STRABAG ako zhotoviteľ prác, je povinná vykonávať práce podľa harmonogramu a ukončiť
práce podľa zmluvy.
PhDr. Laborecká
- požiadala o výmenu pieskoviska na ihrisku v areáli kyselky v Kubrej
- žiada vyasfaltovanie povrchu v areáli MŠ Opatovská ul.
- upozornila na výrezy v asfaltobetónovom koberci na ul. Nábrežná. Žiada, aby bola situácia
vyriešená do konca mesiaca
- na konci Ul. Študentskej bolo ukradnuté dopravné značenie / 40 km/h /, je potrebné
označiť tento úsek
MUDr. Hlavaj požiadal o upresnenie informácie, či výstavba polyfunkčného domu na Ul.
Považská bola podmienená výstavbou podzemných garáží.
Ing. Zachar – uviedol, že v tomto objekte je plánovaná výstavba garáží, nie však
podzemných. Garáže budú na úrovni zeme pod domom.
P. Babič požiadal, aby bol pre vykonávanie záznamov zo zasadnutí VMČ Sever zabezpečený
digitálny diktafón.
P. Peťovská – Ul. K výstavisku vyjadrila nespokojnosť s tým, že obyvatelia tejto časti musia
komplikovane prechádzať na autobusovú zastávku oproti OZC MAX. Prechádzajú cez
štvorprúdovú komunikáciu, kde došlo viackrát k usmrteniu osôb nedisciplinovanými vodičmi,
alebo musia vyjsť po schodoch pri OZC MAX, čo je namáhavé pre starých občanov, ktorých
je v tejto časti mesta veľa. Navrhla, aby bol vybudovaný výťah na tej strane nadchodu pri
OZC MAX, kde nie je.
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Upozornila, že pred vchodom do podniku Merina, i v úseku kruhového objazdu na
Štefánikovej ul. sú zničené chodníky a zeleň. Je to stav po nedokončených prácach pri
výstavbe OZC MAX.
Autá, ktoré parkujú na chodníkoch ohrozujú bezpečnosť chodcov.
Pri výstavných akciách na Výstavisku TMM, a.s. nie je zabezpečená regulácia dopravy, sú
zrušené parkoviská pri Merine a pri TOS, autá parkujú pri bytovkách na sídlisku tak, že nie je
možné zabezpečiť prípadnú pomoc RZP, Hasičského zboru a pod. Všade je hluk, exhaláty
z výfukových plynov, ktoré sú priamo pod oknami bytov, je tu neporiadok z voľne
pohodeného odpadu. Pri takýchto veľkých akciách, ktoré poriada Výstavisko TMM,a.s. je
nutné zabezpečiť väčšiu kontrolu zo strany polície, aby nedochádzalo k podobným
nedostatkom, kolíziám a treba rokovaniami s Výstaviskom TMM, a.s. riešiť situáciu s
parkovaním.
Ing. Čerrmák uviedol, že kapacitne parkovacie miesta nepostačujú potrebám obyvateľov.
Možnosťou by bola výstavba parkoviska pri areáli Výstaviska TMM, a.s. v mieste, kde sa
nachádza plot smerom do poľa. Toto je však komplikované, čo sa týka vydania povolení
úradov.
Činnosť MsP v Trenčíne sa zameriava na kontrolu dodržiavania poriadku v čase výstav, bolo
uložených viacero blokových pokút a činnosť MsP v Trenčíne je možné dokladovať
záznamami v služobnej knihe.
Podstatnou vecou je, aby Výstavisko TMM, a.s. malo záujem aktívne riešiť problémy
súvisiace s organizovaním výstav. Občania by mali osloviť aj vedenie Výstaviska TMM, a.s.
aby bolo zrejmé, že ide o aktuálny problém.
Ing. Závodská sa vyjadrila, že by bolo vhodné brať si príklad z riešenia parkovania na
výstaviskách v Nitre a v Brne.
Občianka upozornila na neporiadok, ktorého pôvodcami sú návštevníci PIANO CLUBU.
Podpaľujú smetné nádoby, rušia nočný kľud, vylamujú dvere vchodov, ničia vybavenie
a prespávajú v priestoroch pivníc. Požiadala o zabezpečenie kontrol zo strany MsP
v Trenčíne.
P. Kobzová požiadala o vyjadrenie, kedy bude dobudovaná autobusová zastávka tak, aby bolo
možné využívať ju aj na sedenie. Upozornila, že pri výstavbe objektov Pod Sokolicami, nie je
zabezpečená čistota okolia, všade je blato, nie je dostatok smetných nádob, nedostatočné je
osvetlenie verejným osvetlením.
P. Ličáková upozornila, že konštrukcia autobusovej zastávky je pohodená na parkovisku,
takto sa znehodnocuje, čo sa s tým bude robiť? Položila otázku, prečo boli zoťaté stromy pred
bránou do podniku Merina. Navrhla, aby bola vybudovaná pešia zóna , ktorá by smerovala
z tejto časti mesta do centra mesta a viedla by poza OZC MAX popod Brezinu, kde je
v súčasnosti chodník a zatrávnený priestor. Toto riešenie by bolo bezpečnejšie pre tých, ktorý
sa chcú dostať do centra.
Požiadala, aby bol osadený na Ul. Pod Sokolice a Ul. K výstavisku kontajner na PVC
a zabezpečená väčšia kontrola zo stany MsP v Trenčíne, z dôvodu ničenia majetku a výskytu
grafity.
Upozornila na znečisťovanie ovzdušia, ktorého zdrojom je komín bývalých KOVOHUTÍ.
Vzduch je nedýchateľný, štipľavý. Podľa informácií pracovníčky na odbore životného
prostredia v budove na Štefánikovej ul. bolo v takomto rozsahu do konca zimy firme ASKOV
6

spaľovanie povolené. Pri osobnej návšteve na odbore životného prostredia sídliaceho
v budove na Štefánikovej ul. boli informácie v tom zmysle, že činnosť fi. ASKOV je
pravidelne kontrolovaná príslušnými orgánmi. Sťažnosť občianky bola na menovanom odbore
zaevidovaná.
Ako je riešené povolenie spaľovania v toto objekte?
Upozornila na nahromadený odpad v areáli MŠ Pod Sokolice, treba to riešiť.
P. Babič sa informoval, kým boli vydané takéto informácie. Podľa jeho informácií bola takáto
činnosť uvedenému subjektu zakázaná, lebo sa výrazným spôsobom narušuje životné
prostredie a ohrozuje sa zdravie obyvateľov. Je treba každú takto spozorovanú skutočnosť
ohlásiť na polícii.
P. Ličáková položila otázku, či by v meste Trenčín nebolo možné zabezpečiť počas letnej
turistickej sezóny premávku tzv. “letného minibusu“ príp. niečoho podobného. V niektorých
mestách už premávajú takéto minibusy, je to atrakcia, ktorá spríjemňuje návštevníkom mesta
pobyt.
P. Denková - Ul. Kukučínova požiadala, aby bolo v tejto lokalite osadené značenie „Zákaz
sypania smetí“, vzhľadom k tomu, že je tu neustále navážaný odpad a znečisťované okolie,
najmä v časti pri garážach.
Požiadala o oplotenie areálu na Kukučínovej ul. kde sa hrávajú deti a umiestnenie nádoby na
odpad, taktiež pri jarnom upratovaní žiada viacnásobné odstraňovanie naplneného
veľkoobjemového kontajneru a odpadu, ktorý sa nachádza pri ňom.
Požiadala, aby sa vytvoril priestor na Kukučínovej ul., ktorý by slúžil ako detské ihrisko.
Upozornila, že sú zničené cesty výkopmi, ktorými sa realizovali prípojky a chodníky sú
v daždivom počasí znečistené blatom, ktoré fŕka z cesty pri prejazde áut. Bolo by vhodné
umiestniť na zábradlia pri ceste zábrany, aby chodci mohli bezpečne prechádzať po chodníku.
Majitelia firiem sídliacich na Ul. Štefánikovej si neplnia svoje povinnosti pri udržiavaní
čistoty pred prevádzkami, najmä v zimnom období.
Vyjadrila nespokojnosť so stavom životného prostredia, ktoré je znečistené psími
exkrementami. Žiada vyššiu frekvenciu kontrol MsP v Trenčíne, nakoľko ľudia chodia venčiť
psov priamo na cesty, chodníky a priestranstvá, ktoré nie sú k tomu určené. Častokrát nie sú
psy na vôdzke.
Položila otázku, prečo sa zrušili poplatky za psov?
Ing. Čermák informoval, že MsP v Trenčíne vykonáva kontrolu dodržiavania Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Trenčín / ďalej len VZN /, ktoré upravuje pohyb a chov psov na
území mesta Trenčín. VZN je však iba podradená norma zákonu. Zákon upravuje možnosti
pokutovania priestupkov a to tak, že je možné uložiť pokutu za znečisťovanie okolia psími
exkrementami iba ak priamo v takom momente policajt prichytí občana so psom pri takomto
znečisťovaní. V bežnej praxi nie je možné na 100% odsledovať takéto počínanie, pretože
kapacity MsP v Trenčíne na to nestačia.
Čo sa týka kontrol dodržiavania VZN a cestného zákona pri údržbe komunikácií a chodníkov,
boli zo strany MsP v Trenčíne, vykonané v zimnom období kontroly a uložené opatrenia.
Občianka upozornila, že na Opatovskej ul. smerom na Sibírsku ul. by bolo vhodné
vybudovať bezbariérový chodník. Je tam poškodený chodník v dôsledku parkovania
a prejazdu kamiónov.
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Požiadala, aby sa v pláne zimnej údržby bral ohľad na lokalitu konečnej autobusovej zastávky
na Sihoti IV, lebo tento priestor bol zanedbaný.
Vyjadrila nespokojnosť s rozsahom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Čakacie lehoty na
vyšetrenia / endokrinologické, reumatologické/ sú dlhé, občania sú nútení vyhľadávať
zdravotnú starostlivosť mimo mesta Trenčín.
MUDr, Hlavaj, PhDr. Laborecká uviedli, že pripomienky týkajúce sa poskytovania
zdravotnej starostlivosti rieši odbor zdravotníctva TSK.
Občan žiada riešenie parkovania v lokalite pri zimnom štadióne na Hodžovej ul. Obyvatelia
priľahlých ulíc majú problém s parkovaním vozidiel. Uviedol, že MsP v Trenčíne pokutuje
občanov, ktorí na nevyhnutnú dobu odstavia auto / odomknutie brány garáže, naloženie
imobilného občana /. Osadením dopravného značenia „zákaz parkovania“ sú diskriminovaný
obyvatelia trvalo žijúci v tejto časti, lebo návštevníci štadiónu pri preplnenom parkovisku
pred štadiónom parkujú svoje vozidlá i na miestach, kde bežne parkujú obyvatelia domov.
Ako sa má riešiť situácia, ak človek v zóne takéhoto dopravného značenia potrebuje
odstaviť auto, prejsť vydvihnúť z bytu imobilného, alebo zdravotne postihnutého starého
občana a naložiť ho do auta k prevozu do zdravotníckeho zariadenia?
Ako je riešené v zákone parkovanie na chodníku?
Podľa článku v INFO je možné kontaktovať MsP v Trenčíne v prípade, že sa občania cítia byť
ohrození v podobných situáciách. Týka sa to i znemožnenia parkovania za účelom prevozu do
zdravotníckeho zariadenia ?
Ako je možné, že pre HVB bankou stojí na chodníku pravidelne mercedes, tak že napríklad
matka s kočíkom má problém prejsť po chodníku a v takomto prípade nie sú vyvodené žiadne
dôsledky pre majiteľa vozidla ?
Ing. Čermák informoval o zákone č. 315/1996 Z. z., ktorý presne špecifikuje pojem
zastavenie a zastavenie vozidla. Zastavenie sa vzťahuje na čas nevyhnutný pre naloženie alebo
vyloženie nákladu. Zastavenie vozidla je zastavenie na čas, kedy si napríklad občan odomkne
bránu, to sa nevzťahuje, ak občan odíde od vozidla na čas dlhší, čo je napr. 5-10 min.
Parkovanie na chodníku je riešené v uvedenom zákone a je možné za predpokladu, že takto
parkujúce auto neparkuje na ceste a neobmedzuje plynulý prechod chodcov po chodníku.
Šírka priestor pre chodcov musí byť najmenej 150 cm.
Ak je osadené dopravné značenie, ktoré priamo zakazuje parkovanie v určitej zóne treba ho
rešpektovať. Uvedený konkrétny problém je možné prekonzultovať na MsP v Trenčíne.
P. Babič uviedol, že VMČ Sever žiadal viackrát riešenie parkovania v tejto lokalite.
Občianka upozornila, že na križovatke Ul. Kukučínova a Ul. Štefánikova sa stalo už viacero
dopravných nehôd so smrteľnými následkami. Stalo sa to na prechode pre chodcov. Vodiči
prechádzajú po tejto ulici rýchlosťou najmenej 100 km/hod. Nie je dodržaná povolená
rýchlosť. Nebolo by možné riešiť tento nepriaznivý stav osadením radaru s kamerovým
systémom. Vodiči nerešpektujú v tomto úseku prednosť chodcov, ktorí prechádzajú po
prechode pre chodcov a je problém prejsť na opačnú stranu cesty. Nebolo by možné vec riešiť
napr. semafórom?
Ing. Čermák uviedol, že kamerový systém s radarom je jedno z vhodných riešení.
V niektorých mestách na Slovensku je spustená skúšobná prevádzka takýchto radarov.
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Umiestnenie semofórov v tomto úseku cesty by nebolo vhodné, lebo by bola spomalená
doprava v centre mesta.
Občianka zdôraznila, že je potrebné osadiť pri ARAVR -e dopravné zrkadlo, z toho dôvodu,
že pri výjazde z tohto priestoru je neprehľadná dopravná situácia a môže dôjsť k zrážke, tak
ako sa to už v minulosti stalo jej.
Požiadala o riešenie trasy pre cyklistov.
Občan – zástupca OZ Refugium uviedol, že pred 1½ rokom upozorňoval na problém
znečisťovania ovzdušia fi. ASKOV s.r.o. / bývalé KOVOHUTE / doposiaľ sa nič nevyriešilo
a situácia sa zhoršuje. Hliník sa taví v noci, niekedy je možné pozorovať tento jav i cez deň.
Ovzdušie je nedýchateľné. V čase veľkonočných sviatkov / nedeľa / bola situácia taká, že
všade bolo cítiť síru. V blízkosti tohto zdroja znečistenia ovzdušia je Hospic OZ Refugium, ak
sú otvorené okná a fúka vietor smerom od fi. ASKOV s.r.o. spúšťajú sa v budove OZ
Refugium protipožiarne senzory. Koncentrácia nebezpečných plynov v ovzduší je taká, že
senzory v miestnostiach OZ Refugium vyhodnotia situáciu ako požiar.
Podľa sledovania situácie sa javí, že prevádzka tejto firmy sa rozširuje.
Ako sa to bude riešiť?
P. Babič informoval, že podľa stanoviska hygienickej stanice i odboru životného prostredia
je činnosť fi. ASKOV s.r.o. zakázaná. VMČ Sever nesúhlasí s prevádzkou fi. ASKOV s.r.o.
Bude potrebné upozorniť na situáciu kompetentné orgány, aby sa situácia vyriešila.
Treba požiadať o vyjadrenie a súčinnosť pri riešení uvedenej veci pracovníkov fi. TRENS,
kontaktovať pracovníkov vrátnice, ktorí majú o situácii prehľad a podať trestné oznámenie
a podnet na prešetrenie situácie. Na základe takéhoto podnetu občanov bude vykonaný
poslanecký prieskum.
Občan upozornil, že v zimnom období bola situácia v úseku nadchodu pri OZC MAX
nebezpečná. Schody boli zľadovatelé, nadchod nie je krytý a bol tu sneh. Podľa informácií
v INFO mal byť nadchod krytý.
Majitelia firiem na Ul. Štefánikovej si neplnili v zimnom období povinnosti pri odpratávaní
snehu a sneh nebol odprataný ani pri obytných domoch.
Pri výstavbe OZC MAX prišlo k zničeniu ciest / vyšší nápor dopravy /, mali by sa cesty
opraviť najmä výtlky na Ul. Pod Sokolice.
Uviedol, že harmonogram jarného upratovania nie je dobre vyhotovený. V minulom roku
bolo jarné upratovanie zahájené v mesiaci február a v tomto roku je v májovom termíne.
Podotkol, že pred vchodmi obytných domov sa v čase prestávok na SOU strojárskom
zhromažďuje mládež, fajčí, znečisťuje okolie a robí hluk. Pri upozorneniach sú vulgárni.
V nočných hodinách je tu hluk, lebo sa tu grupuje mládež navštevujúca nočné podniky, nie je
zabezpečený nočný kľud. Požiadal, aby boli vykonávané častejšie kontroly zo strany MsP
v Trenčíne.
Požiadal MsP v Trenčíne, aby bolo na Ul. Štefánikovej prekontrolované parkovanie vozidiel.
Na chodníkoch parkujú autá, ľudia nemôžu tadiaľ prechádzať.
Po realizácii stavebných prác pri firmách sídliacich na Ul. Štefánikova nie je uvedené okolie
do pôvodného stavu, ostávajú rozkopané chodníky a vyskytujú sa tu výtlky.
Ing. Čermák uviedol, že MsP v Trenčíne kontroluje pravidelne tento úsek, je pravdou, že tu
dochádza k parkovaniu na chodníkoch a za tento priestupok sú vodiči pokutovaní. Najviac sa
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tento jav vyskytuje pri budove štátnej správy, predajni vína, predajni CANON a predajni fi.
HYUNDAI. V posledných mesiacoch však je klesá štatistika takýchto priestupkov.
Čo sa týka zimnej údržby zo strany majiteľov domov a nehnuteľností, prichádzalo pri
kontrole plnenia VZN k tomu, že neboli doriešené zmluvné vzťahy medzi majiteľom
nehnuteľnosti a nájomcami. V týchto sporných bodoch je nutné zo strany MsP počkať na
vyriešenie zmluvných podmienok.
PhDr. Laborecká informovala o riešení zimnej údržby formou aktivačných prác
nezamestnaných. Tento spôsob sa neosvedčil, lebo zo strany nezamestnaných nebol záujem
podieľať sa na týchto prácach a pri kontrole zo strany MHSL, m.r. o., Trenčín bolo zistené
nedodržanie pracovnej disciplíny zo strany nezamestnaných.
P. Janovská položila otázku, či boli subjekty pokutované za nedodržanie VZN, ak bola
zanedbaná zimná údržba a kde je možné overiť si túto skutočnosť. Ako sa klasifikuje cesta
medzi obytnými domami v Ul. Pod Sokolice? Cesty v zime neboli odhrnuté.
Navrhla, že by bolo vhodné, keby bola v tejto lokalite zriadená Pošta.
Ing. Čermák informoval, že boli uložené pokuty za neplnenie VZN, je to možné doložiť
v evidencii MsP v Trenčíne sa nachádzajú doklady.
Podnety na MsP je možné podať telefonicky na centrálu č. tel. 159 a akékoľvek rušenie
kľudu, alebo porušovanie zákona bude riešené.
Ing Siebert podotkol, že úseky ciest medzi domami na Ul. Pod Sokolice sú klasifikované ako
cesty IV. pásma.
P. Babič uviedol, že treba v čase zimnej údržby pri komplikáciách volať na dispečing MHSL,
m.r.o., Trenčín. Veci sa operatívne budú riešiť.
Požiadavku týkajúcu sa zriadenia Pošty je možné konzultovať s vedením Slovenskej pošty,
a.s. Je výlučne v kompetencii vedenia tejto spoločnosti zrealizovať pobočku v niektorej časti
mesta.
Občan - Ul. Turkovej informoval, že na Sihoti II. je vykonávaný výrub stromov. Nebolo by
možné drevo z týchto stromov použiť na výrobu lavičiek v oddychových zónach?
P. Babič informoval, že realizácia výrubu stromov je ošetrená zmluvou, kde sú uvedené
podmienky pri nakladaní s týmto odpadom. Firma, ktorá vykonáva výrub nakladá s odpadom
podľa podmienok, ktoré sú stanovené a takmer vo všetkých prípadoch je to tak, že používa
toto drevo podľa svojich potrieb.

* 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 26.4.2006
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