
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti Sever, konaného d�a 18. marca 2002 na Mestskom úrade v Tren�íne   

  Prítomní:     Neprítomný :  
Janka Fabová  
MUDr. Pavol Sedlá�ek  
Marta Blahová  
�ubomír Dobiaš  
Ján Babi�  
Miloslav Michal�ík  
 
Ing. Gabriela Vanková, garant 
VM� Sever  
Renáta Špaleková, 
zapisovate�ka   

  

Vladimír Novotný -osp. 
PhDr. Mária J. Jablonská -osp. 
Ladislav Nebus  
Ing. Katarína Hegerová 
Alexander Kollár  
Ing. Branislav Celler   

P. Janka Fabová, predsedky�a VM� Sever, privítala všetkých prítomných a otvorila zasadnutie výboru, ktorý sa 
riadil nasledovným programom:  
P r o g r a m:  
1. Žiados� o navrhnutie vhodných osôb na funkciu dobrovo�ného strážcu poriadku  
2. Žiados� o zmenu v užívaní stavby  
3. Prerokovanie nového cestovného poriadku  
4. Požiadavky na MHT, m.p.o. 
5. Žiadosti (majetkové prevody) 
6. Rôzne  
 
 
Ing. Mažár, zástupca primátora, požiadal doplni� do programu bod - POHODA 2002, pretože sa chystá tento 
festival, je potrebné, aby si VM� ur�il zástupcov, aby mohol urobi� pozvánku na rokovanie, ktorého sa zú�astnia 
zástupcovia VM� Sever, MsP, štátnej polície, mestských organizácií a MsÚ. Treba sa dohodnú� na nejakom 
termíne a bu� sa tento prípravný výbor stretne na zasadnutí VM� alebo poverí 2 osoby, ktoré ho budú 
zastupova� na rokovaniach prípravného výboru.  
 
P. Michal�ík požiadal rozšíri� program o bod - Stanovisko vlastníkov bytov Pod Sokolice 514 k umiestneniu 
stavby "Obytného domu ul. Pod Sokolice" v bezprostrednom susedstve domu �. 514.  
 
VM� Sever hlasovaním 5 za schválil predloženými program s prednesenými doplnkami.  
 
 
1. Žiados� o navrhnutie vhodných osôb na funkciu dobrovo�ného strážcu poriadku  
 
Mgr. Plešová, oddelenie legislatívy a evidencie obyvate�stva MsÚ, uviedla, že pod�a § 77d ods. 2 zákona �. 
171/1993 Z.z. o policajnom zbore v znení neskorších predpisov môže obec (mesto) navrhnú� osobu na prijatie za 
dobrovo�ného strážcu poriadku. Túto osobu za strážcu poriadku prijíma a schva�uje pod�a potrieb Policajného 
zboru riadite� útvaru PZ. Informovala aké predpoklady musí osoba sp��a� na vykonávanie funkcie dobrovo�ného 
strážcu poriadku. Zárove� požiadala o navrhnutie vhodných osôb na funkciu dobrovo�ného strážcu poriadku.  
P. Babi� informoval, že už oslovil pár �udí v jeho okolí, nedostal však ešte od nich odpovede.  
 
VM� Sever hlasovaním 5 za zobral na vedomie žiados� o navrhnutie vhodných osôb na funkciu 
dobrovo�ného strážcu poriadku s tým, že na budúcom zasadnutí výbor navrhne konkrétne osoby.  
 
 
2. Žiados� o zmenu v užívaní stavby  
 
Ing. arch. Ležatková, oddelenie ŽP a SP, predložila nasledovnú žiados�:  
 
- žiados� o zmenu v užívaní stavby bytových priestorov na administratívne ú�ely na 2. nadzemnom podlaží na ul. 
Hodžova �. 9 na pozemku p.�. 1528/17 k.ú. Kubra. Žiadate�om je Juraj Adamec.  
Pod�a územného plánu sídelného útvaru Tren�ín je dané územie ur�ené ako obytné, kde požadovaný ú�el je 
vhodnou funkciou. 
MsÚ - OŽP súhlasí za podmienky súhlasu obyvate�ov obytného domu.  
 
VM� Sever hlasovaním 5 za odporu�il zmenu v užívaní stavby bytových priestorov na administratívne 
ú�ely na 2. nadzemnom podlaží na ul. Hodžova �. 9 na pozemku p.�. 1528/17 k.ú. Kubra pre p. Juraja 
Adamec.  



 
 
3. Prerokovanie nového cestovného poriadku  
 
P. Fabová privítala p. Štefánka, zástupcu SAD, š.p. Tren�ín a požiadala ho bližšie informácie k návrhu nového 
cestovného poriadku.  
 
P. Štefánek, vedúci mestskej dopravy v Tren�íne, informoval, že na dnešné zasadnutie VM� bol prizvaný z 
dôvodu návrhu zmeny cestovných poriadkov v meste Tren�ín, ktoré by SAD chcelo v náväznosti na nový 
Zákonník práce zavies� k 1.4.2002. Ide o ur�itú reorganizáciu mestskej dopravy a zárove� ide o ur�ité 
obmedzenie spojov na niektorých linkách. Tieto veci boli prerokované u primátora mesta minulý týžde� a na 
základe tohto rokovania bolo rozhodnuté, že cestovný poriadok sa môže schva�ova� iba po jeho prehodnotení vo 
VM�. Ide o rušenie niektorých spojov, ktoré boli pre SAD z h�adiska prevádzky absolútne nerentabilné. Viac 
menej sú to spoje, ktoré boli vratné od robotníckych spojov a spoje v poobed�ajších a ve�erných hodinách, ktoré 
boli ve�mi slabo vy�ažené. Predložil zoznam spojov, ktoré oproti starému cestovnému poriadku by mali by� 
obmedzené a vysvetlil dôvody. Upozornil, že všetky spoje navrhnuté do obmedzenia, boli nieko�kokrát 
prekontrolované a nieko�ko mesiacov sledované v po�íta�i. Tak dostali ur�itý obraz o celkovom stave linky a 
hlavne o spojoch, ktoré boli navrhnuté na zrušenie. Vä�šina zrušených spojov sa týka pracovných dní a taktiež 
napr. na linke �. 6 sa cez víkend pridali 3 spoje, teda kde autobusy nesta�ili, tam sa snažili vypomôc� nejakým 
spojom, ktorý inde zrušili.  
 
 
P. Blahová vyslovila nasledovné požiadavky a pripomienky:  
- už v minulosti žiadala v mene ob�anov, aby spoj �. 2 jazdil zo Sihote do mesta o 8.40 hod. aj v sobotu a nede�u, 
pretože �udia chodia v tom �ase na omšu do kostola. Zdôraznila, že tohto spoja sa ve�mi ob�ania dožadujú.  
P. Štefánek zodpovedal, že tento spoj nie je doplnený v novom cestovnom poriadku.  
- taktiež by bolo ve�mi potrebné zavies� �alší spoj autobusovej linky �. 2, ktorý by jazdil zo Sihote k nemocnici v 
nede�u o 12.40 hod., pretože �udia v tom �ase chodia na návštevy do nemocnice.  
P. Štefánek zodpovedal, že pod�a nového cestovného poriadku bude jazdi� 12.10 linka �. 2 z Opatovskej ul. od 
Výskumného ústavu ov�iarskeho.  
- spýtala sa, pre�o SAD používa stále zna�ku "D", pretože je ve�a podnikov a �udia nevedia, kedy má ktorý 
dovolenkové obdobie.  
P. Štefánek zodpovedal, že štátom je dané dovolenkové obdobie a to, že si ho niektoré firmy ur�ia na iné 
dátumy, je ich problém. Chyba je skôr v tom, že neexistuje niekto, kto by vedel tieto firmy usmerni�.  
- spoj �. 6 o 7.30 jazdiaci so Sihote chodí strašne preplnený, spýtala sa, �i by nemohla chodi� harmonika alebo 2 
autobusy.  
P. Štefánek zodpovedal, že vie o tom probléme, nedalo sa to rieši� pridaním nového vozidla, ale pridali sa posily 
k linkám �. 8 a 21. Uvidí sa, �o to prinesie v priebehu 2 mesiac a pokia� by sa dalo toto nejakým iným spôsobom 
rieši�, rieši� sa to bude. Dohoda s primátorom bola taká, že VM� prerokuje cestovné poriadky a pokia� ich schváli, 
SAD dá pris�úb, že bude ústretový k tomu, že ak budú možné niektoré posuny a budú potrebné, tak ich SAD bude 
rieši�.  
 
P. Babi� tiež poprosil rieši� spoje, ktoré vymenovala p. Blahová, zdôraznil, že sú naozaj potrebné a využite�né. 
Ešte raz sa spýtal, �i nemôže miesto linky �. 6 jazdiacej o 7.30 hod. zo Sihote harmonika.  
P. Štefánek skúsi zisti�, �i by sa nedal zobra� z iného spoja Ikarus. Ak to bude reálne, je to možné takto rieši�.  
 
P. Fabová: 
- upozornila, že pod�a nového by mal jazdi� spoj �. 7 z Kubrice už o 5.05 hod, je to príliš zav�asu pre ob�anov 
pracujúcich v Trense a Merine.  
P. Štefánek zodpovedal, že sa pristúpili k tomu preto, lebo tento spoj musí odvies� aj �udí zo Zámostia k Trensu a 
Merine. 
- požiadala cez letnú sezónu (jún, júl, august), aby spoj �. 11 jazdil až pod Kubrické chaty.  
P. Blahová pripomenula, že aj linka �. 21 jazdil kedysi až po Opatovskú chatu.  
P. Štefánek vysvetlil, že takýto návrh nevidí moc schodný.  
- doplnila, že ešte sa uskuto�ní k tejto záležitosti jedno rokovanie komisie dopravy, investícií a ŽP a �alšie 
rokovanie u primátora.  
- poznamenala, že sa chystá zvýšenie cien cestovného MHD, spýtala sa aké.  
P. Štefánek zodpovedal, že sa žiadalo asi 2 x o zvýšenie ceny cestovného na MHD v minulom roku, tieto návrhy 
však boli zamietnuté a odporu�ené komisiou, ktorá mala rozhodnú� o cene cestovného bolo, aby si SAD h�adala 
rezervy v doprave.  
 
 
VM� Sever hlasovaním 6 za zobral na vedomie Informáciu o redukcii autobusových spojov MHD s 
pripomienkami.  
 
 
4. Požiadavky na MHT, m.p.o.  



 
P. Michal�ík: 
- po�akoval MHT za promptné vyriešenie údržby VO Pod Sokolicami a taktiež za osadený kontajner na hornú 
Kuku�ínovu ul.  
- poukázal, ako zamestnanci MHT robili orez drevín a stromov, �istili trávniky Pod Sokolicami, požiadal, aby bol 
na to ur�ený nejaký vedúci pracovník, ktorý by kontroloval týchto zamestnancov.  
Ing. Kalafút zodpovedal, že urobí nápravu v tejto veci, bude zabezpe�ený vedúci strediska.  
- upozornil, že už 3 roky sa žiadalo oreza� o�kové topole Pod Sokolicami (pred vybetónovým, zdevastovaným 
parkoviskom Meriny).  
 
P. Fabová: 
- sa spýtala, kedy sa bude v Kubre zameta�.  
Ing. Kalafút zodpovedal, že MHT zametá stále, SSC pris�úbila, že pozametá hlavnú cestu.  
- požiadala o upratanie a pozametanie parkoviska na nám. prof. Hlavá�a v Kubre.  
- taktiež požiadala ostriha� dreviny pred lekár�ou v Kubre, 
- upozornila, že náletové dreviny pri Kubranskom potoku neboli dostato�ne ostrihané, treba urobi� nápravu.  
- pri budovaní kanalizácie v dolnej �asti Kubre došlo k poškodeniu mestského rozhlasu (�as� Pažítky), spýtala sa 
�i boli rokovania s dodávate�om stavby a žiada o nápravu a sfunk�nenie rozhlasu.  
- v Kubrici sa robila rekonštrukcia rozhlasu, avšak strašne chrap�í, nie je ho dobre po�u�, tiež požiadala o 
nápravu.  
- upozornila, že do Domu smútku chodia vandali a likvidujú tam majetok.  
P. Repka zodpovedal, že MsP tam už zasahovala, avšak hromozvod bol poodt	haný silným vetrom.  
 
P. Babi� sa spýtal, kto má na starosti odvoz m	tvych ma�iek na cestách.  
P. Fabová zodpovedala, že odstra�ovanie m	tvych zvierat má na starosti Okresná veterinárna správa.  
 
P. Blahová požiadala odstráni� korene stromov za Kultúrnym strediskom na Sihoti a v priestore medzi 
Gagarinovou ul. a Hodžovou ul.  
Upozornila, že na jar za�ínajú na detské ihrisko Q-ex na Sihoti chodi� bezdomovci a zostáva po nich strašný 
neporiadok.  
 
P. Babi� sa informoval, �i bude zrealizované parkovisko na Pádivého ul.  
Ing. Kalafút zodpovedal, že parkovisko sa tento rok nebude realizova� vzh�adom na nedostatok finan�ných 
prostriedkov.  
 
MUDr. Sedlá�ek požiadal pozrie� sa aj na stromy na hrádzi pri Clementisovej ul.  
 
 
5. Žiadosti (majetkové prevody) 
 
Ing. Vanková, vedúca majetkového oddelenia, predložila nasledovné žiadosti:  
 
1/ žiados� o prenájom pozemku parc. �. 1835 vo výmere 72 m2 v k.ú. Kubra nachádzajúcom sa na Kubranskej ul. 
pre Vladimíra Chorváta s manželkou za ú�elom užívania na záhradkárske ú�ely.  
Odbor ŽP odporu�il prenájom pozemku.  
 
VM� Sever hlasovaním 6 za odporu�il prenájom prenájom pozemku parc. �. 1835 vo výmere 72 m2 v k.ú. 
Kubra nachádzajúcom sa na Kubranskej ul. pre Vladimíra Chorváta s manželkou, v zmysle predloženej 
žiadosti.  
 
 
2/ žiados� o predaj pozemku parc. �. 180/1 v k.ú. Opatová v približnej výmere 450 m2 nachádzajúcom sa na ul. 
Horeblatie pre Janu Melišovú za ú�elom scelenia pozemkov. Výmera bude upresnená geometrickým plánom.  
 
VM� Sever hlasovaním 6 za odporu�il predaj pozemku parc. �. 180/1 v k.ú. Opatová v približnej výmere 
450 m2 nachádzajúcom sa na ul. Horeblatie pre Janu Melišovú, v zmysle predloženej žiadosti.  
 
 
3/ žiados� o prenájom pozemku v k.ú. Tren�ín parc. �. 1469/1, ost. pl. vo výmere 1142 m2 nachádzajúcom sa na 
Opatovskej ul. pre Ing. Vladimíra Jalovi�iara s manželkou a ostatných užívate�ov tohto pozemku za ú�elom jeho 
užívania ako záhrady.  
 
VM� Sever hlasovaním 6 za odporu�il prenájom pozemku v k.ú. Tren�ín parc. �. 1469/1, ost. pl. vo výmere 
1142 m2 nachádzajúcom sa na Opatovskej ul. pre Ing. Vladimíra Jalovi�iara s manželkou a ostatných 
užívate�ov.  
 
 



6. Rôzne 
 
A/ Stanovisko vlastníkov bytov Pod Sokolice 514 k umiestneniu stavby "Obytného domu ul. Pod Sokolice" v 
bezprostrednom susedstve domu �. 514.  
 
P. Michal�ík uviedol, že ho oslovili ob�ania obytného domu �. 514 na ul. Pod Sokolicami, pred ktorým je záujem 
postavi� nový obytný dom a parkovisko. K stanovisku sú priložené podpisy ob�anov, ktorí nesúhlasia s touto 
výstavbou. Ide o pozemok Meriny, nie mesta Tren�ín. Ob�ania žiadajú VM� Sever zauja� k tejto veci stanovisko, 
ke�že nesúhlasia s touto výstavbou, pretože ak sa pod ich oknami vybuduje parkovisko, bude sa tam musie� 
zlikvidova� zele� a ob�anom pôjdu do bytov výfuky z áut a bude tam hluk. Jeho stanovisko je neodporú�ajúce.  
 
VM� hlasovaním 6 za zobral na vedomie Stanovisko vlastníkov bytov Pod Sokolice �. 514 k umiestneniu 
stavby "Obytného domu ul. Pod Sokolice" a žiada komisiu územného plánovania a architektúry o 
vyjadrenie sa k výstavbe obytného domu Pod Sokolicami a taktiež žiada odbor ŽP, aby sa vyjadril k 
hodnote drevín.  
 
 
B/ Informácia vo veci zmeny užívania pneuservisu na pohostinstvo a kancelárske priestory na ul. Pred po�om  
 
P. Fabová informovala, ako dopadla táto záležitos� 
 
VM� Sever vo svojom stanovisku zo zasadnutia VM�, konaného d�a 25.2.2002 k zmene užívania stavby 
pneuservisu na pohostinstvo a kancelárske priestory na ul. Pred Po�om neodsúhlasil túto zmenu v užívaní stavby 
z dôvodu verejného záujmu obyvate�ov danej lokality, ale aj z dôvodu realizácie stavebných úprav bez 
potrebných povolení. Na základe týchto zistení žiadal o vykonanie Štátneho stavebného doh�adu. Odbor ŽP túto 
prevádzku odporu�il napriek tomu, že ŠSD nevykonal, ani toto konanie, pre�o nebol ŠSD uskuto�nený VM� 
nezdôvodnil. VM� preto žiada odbor ŽP o zdôvodnenie, pre�o odbor ŽP nekonal.  
 
 
C/ Festival POHODA 2002 
 
VM� sa dohodol, že �lenmi prípravného výboru za VM� Sever budú p. Fabová, p. Blahová, p. Michla�ík a p. 
Babi� s tým, že prvé rokovanie sa uskuto�ní d�a 10.4.2002.  
 
 
VM� Sever požiadal navýši� 2 mil. Sk na akciu - kanalizácia Kubra z dôvodu, aby sa mohla odkanalizova� aj 
pravá �as�, Nám. prof. Hlavá�a, pri krytom profile potoka je potrebné vybudovanie �alšej �asti kanaliza�ných 
prípojok a ich zaústenie do zbera�a A. 
 
 
 
P. Janka Fabová, predsední�ka VM� Sever na záver po�akovala všetkým prítomným za ú�as� a ukon�ila 
zasadnutie výboru. 
 
 
 
 
 
Janka Fabová, v.r.  
predsedky�a VM� Sever D�a: 25.3.2002 
 
 
 
 
 
Zapísala: Renáta Špaleková, 19.3.2002 

 


