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Z Á P I S N I C A 
 

zo  zasadnutia Výboru mestskej časti SEVER, konaného dňa 4.4.2007 na MsÚ v Trenčíne 
 
Prítomní poslanci:        
Tomáš Vaňo, zástupca primátora 
Ján Babič       
Janka Fabová       
Ľubomír Dobiaš  
Ing. Róbert Lifka   
RNDr. Jozef Mertan – prišiel neskôr 
Juraj Holubek 
Vladimír Gavenda 
Marta Blahová 
––––––––––––––––––––––––––––– 
Ing. Čermák – MsP Trenčín 
Ing. Pavol Zachar – útvar majetku mesta MsÚ  */UMM/ 
Ing. Erika Vravková – riaditeľka MHSL, m.r.o. Trenčín 
Ing. Andrea Žilková – garant VMČ 
Bc. Viera Štefulová – zapisovateľka 

 
Na úvod p. Tomáš Vaňo, zástupca primátora privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie výboru, 

ktorý sa riadil nasledovným programom:  
 

1. Otvorenie  a schválenie programu  
 2. Voľba predsedu VMČ Sever 
 3. Návrh harmonogramu  zasadnutí VMČ Sever 
 4. Prerokovanie žiadostí 
 5. Požiadavky poslancov a občanov 
 5. Rôzne 
 
Ing. Lifka navrhol, aby bol program zasadnutia zmenený tak, že  pod bodom 3 bude zaradený nový bod : Návrh 
na zaradenie poslancov do jednotlivých rád škôl. Dôvodom je jeho záujem pracovať v Rade školy VII. ZŠ 
Hodžova ul. 
 
Hlasovanie o návrhu Ing. Lifku: 

 
VMČ Sever hlasovaním 5 za, 2 sa zdržali hlasovania, schválil návrh Ing. Lifku. 
 

Hlasovanie o programe ako o celku: 
 
VMČ Sever hlasovaním 7 za schváli program s navrhnutými zmenami a doplnkami. 

 
K bodu 2 
 
P. Vaňo, zástupca primátora, požiadal prítomných, aby sa vyjadrili k voľbe predsedu VMČ Sever a prezentovali 
svoje návrhy. 
 
P. Dobiaš navrhol, aby sa predsedom VMČ Sever stal poslanec, príp. poslankyňa, ktorá prejaví vôľu vziať na 
seba takúto zodpovednosť. 
 
P. Babič vyjadril ochotu pôsobiť i naďalej vo funkcii predsedu VMČ Sever, nakoľko má s touto prácou 
skúsenosti z predchádzajúceho  volebného obdobia a počtom hlasov pri voľbách do orgánov samosprávy sa 
v mestskej časti Sever umiestnil na prvom mieste. 
 
 VMČ Sever všetkými  7  prítomnými hlasmi zvolil za predsedu VMČ Sever pána Jána Babiča. 
 
P. Babič poďakoval za prejavenú dôveru, predstavil členov VMČ Sever a privítal všetkých prítomných. 
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K bodu 3 
 
Ing. Lifka uviedol, že existuje návrh na zaradenie poslancov do rád škôl. Požiadal o vyjadrenie členov VMČ 
Sever, či boli oslovení, v súvislosti s ich zaradením do jednotlivých rád škôl. 
 
P. Vaňo uviedol, že zaradenie poslancov do rád škôl vypracoval Útvar školstva a sociálnych vecí s tým, že ide 
o pracovnú verziu, ktorú je možné zmeniť pred schválením v MsR. Poslancom, ktorí boli  v tomto volebnom 
období znova zvolení  do MsZ bolo ponechané členstvo v radách škôl, tak ako bolo určené v minulom volebnom 
období. 
 
Ing. Lifka sa vyjadril, že by bol rád, keby skôr ako takýto návrh vznikne, bol dotyčný poslanec oboznámený 
s touto skutočnosťou, aby sa k nemu mohol vyjadriť. Žiada, aby bolo zo strany vedenia mesta dohliadnuté na to, 
aby sa nemusel materiál na poslednú chvíľu meniť a pri vypracovávaní materiálov komunikoval vedúci Útvaru 
školstva a sociálnych vecí s poslancami. 
Uviedol, že má záujem pracovať v Rade školy VII. ZŠ Hodžova ul., lebo teritoriálne má bližšie k nej a nie  k  ZŠ 
Kubranská ul., kde je zaradený. 
Zaradenie poslancov  v jednotlivých radách škôl, tak ako je uvedené v materiáli   považuje za disproporčné. 
Požiadal  VMČ Sever o podporu  svojho návrhu  a o začlenenie svojej osoby do Rady školy VII. ZŠ Hodžova ul. 
 
P. Dobiaš navrhol, aby  boli brané do úvahy návrhy poslancov a každý poslanec sa slobodne rozhodol, v ktorej 
rade školy chce pôsobiť bez toho, aby boli posudzované hľadiská teritoriality, vzdelania a pod. 
 
P. Babič navrhol, aby na základe uvedeného bola vec riešená tak, že každý poslanec predloží svoj návrh na 
začlenenie svojej osoby  do jednotlivých  rád  škôl Útvaru školstva a sociálnych vecí, ktorý následne vypracuje 
nový  materiál. 
 

Hlasovanie o návrhu p. Babiča, aby bol Útvarom školstva a sociálnych vecí MsÚ v Trenčíne  
vypracovaný materiál o zaradení poslancov do jednotlivých Rád škôl na základe  návrhov poslancov VMČ 
Sever, ktoré  títo predložia vedúcemu  útvaru Mgr.Balážovi. 
 

VMC Sever hlasovaním 7 za schválil návrh pána Babiča. 
 
K bodu 4 
 
P. Babič navrhol, aby  sa zasadnutia VMČ Sever konali, tak ako to bolo zvykom doposiaľ – každú tretiu stredu 
v mesiaci o 14,30 h. s tým, že o mieste a programe zasadnutí  bude verejnosť informovaná prostredníctvom 
garanta VMČ  – Ing. Žilkovej, ktorá zabezpečí  distribúciu pozvánok. 
 
Ing. Lifka požiadal, aby bolo zo strany  zástupcu primátora zabezpečené zosúladenie  harmonogramu zasadnutí 
VMČ Sever a jednotlivých komisií  MsZ, tak aby sa  bolo možné   bez problémov  vyjadrovať k požiadavkám. 
 
K bodu 5 
 
Ing. Zachar, útvar majeku mesta, predložil nasledovné žiadosti: 
 
1. 
Žiadosť o kúpu podielu ½ na nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. na Kubranskej ul. vedeného v evidencii „E“ KN 
časť parc.č. 680/1 v približnej výmere 250 m2, výmera bude spresnená geometrickým plánom, od Ondreja 
Hricka a postupne podiely od ďalších spoluvlastníkov za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
pod chodníkom na Kubranskej ul.  
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne  kúpu pozemku odporúčajú. 
 
 VMČ Sever hlasovaním 8 za odporučil kúpu pozemku  v zmysle predloženej žiadosti. 
 
2. 
Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti – pozemku na Kubranskej ul. v k.ú. Kubra vedenom v evidencii „E“ KN parc.č. 
688 vo výmere 95 m2  od Ing. Dušana Gécyho za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod 
chodníkom. 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne  kúpu pozemku odporúčajú. 
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VMČ Sever hlasovaním 8 za odporučil kúpu pozemku v zmysle predloženej žiadosti. 
 
3. 
Žiadosť o predaj nehnuteľnosti – pozemku na Šoltésovej ul. v k.ú. Trenčín časť parc.č. 1531/227 v približnej 
výmere 220 m2 a na ňom spevnenej plochy parkoviska pre STIP, s.r.o. Žilina , za účelom užívania 
a prevádzkovania parkoviska. 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne  kúpu pozemku odporúčajú. 
 
P. Babič namietal, že neboli dodržané podmienky zmluvy. S firmou sú problémy a preto odporúča, aby nebolo 
vyhovené tejto žiadosti do doby, pokiaľ nedôjde k naplneniu podmienok vyplývajúcich zo zmluvy. Žiada, aby 
bol stav prešetrený zo strany hlavného kontrolóra mesta a jeho stanovisko zaslané predsedovi VMČ. 
 
P. Blahová doplnila, že súhlasí s návrhom p. Babiča, pretože v okolí predmetného objektu je škola, kde je 
zvýšený pohyb žiakov, chodník končí v nedohľadne, úprava okolia  nie je zodpovedajúca, všade je  neporiadok,  
ktorý je potrebné odstrániť. Bolo by vhodné opätovne vykonať poslanecký prieskum, lebo tu hrozí i 
nebezpečenstvo úrazu. 
Zaujímala sa, či bola zo strany firmy STIP zaplatená pokuta, ktorá firme bola udelená. 
 
Ing. Lifka navrhol vzhľadom na okolnosti stiahnuť túto žiadosť z programu zasadnutia VMČ Sever. Čo sa týka 
parkovacích miest v tomto objekte, prvotná požiadavka nerátala s tým, že budú mestom odpredané parkoviská. 
Budova sa obstavila, zbúrala, na hrane slušných mravov aj keď v súlade zo zákonom  sa vydalo povolenie na 
zmenu stavby pred dokončením,  na dve ihriská sa naviezla sutina, úrad doteraz nie je schopný za to  pokutovať 
zodpovedného človeka, nerealizovala sa  výstavba ihriska, ktoré firma STIP ponúkla. O tejto žiadosti by sa malo 
rokovať až vtedy, keď firma STIP preukáže, že si uvedomuje, že žije v obytnej oblasti. Firma ničí verejné statky. 
Toto je jeden z príkladov, ako nám človek prerastá cez hlavu tým, ako sa správa. 
Na druhej strane chápe, že pre podnikateľskú činnosť sú  tu potrebné parkovacie miesta. Nesúhlasí ale  s tým, 
ako sa podnikateľ správa, čo sa týka napĺňania podmienok zmluvy. 
Zaujímal sa o to, či parkoviská, ktoré sa tam dovtedy nachádzali a slúžili verejnosti, nebudú chýbať z dôvodu, že 
skončia v súkromnom vlastníctve v nejakom rezervoári parkovacích miest. Žiada odborné stanovisko 
dopravného inžiniera  k tejto otázke. 
 
P. Babič trvá na tom, aby čo sa týka majetkových prevodov, rokovaniu v komisiách MsZ predchádzal vždy 
súhlas VMČ. 
 
P. Holubek vyjadril názor, že čo sa týka tejto žiadosti nie je za to, aby sa v budúcnosti tento majetkový prevod 
uskutočnil. Parkovacie miesta tu budú  vždy chýbať. Je tu ROZKVET, VII. ZŠ, Zimný štadión. 
 
P. Gavenda uviedol, že  jeho názor na uvedený problém taký, že by sa nemal tento majetkový prevod 
zrealizovať i s ohľadom na to, že je tu malý priestor -  trhovisko, bankomat, pekáreň, autá parkujú už teraz na 
chodníkoch. 
 

VMČ Sever žiada vyjadrenie hlavného kontrolóra k plneniu zmlúv medzi Mestom Trenčín 
a firmou STIP a hlasovaním 6 proti, 2 sa zdržali hlasovania, neodporučil predaj nehnuteľnosti v zmysle 
predloženej žiadosti. 
 
4. 
Žiadosť o predaj nehnuteľnosti – pozemku na Považskej ul. v k.ú. Trenčín parc.č. 1531/238, zast. plocha vo 
výmere 8 m2 pre MUDr. Petra Hlavaja s manž., za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod 
garážou. 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne  kúpu pozemku odporúčajú. 
 

VMČ Sever hlasovaním 8 za odporučil predaj pozemku v zmysle predloženej žiadosti. 
 
5. 
Žiadosť o predaj nehnuteľnosti – pozemku na Považskej ul. v kú. Trenčín parc.č. 1531/239, zast. plocha vo 
výmere 2 m2 pre Vladimíra Valíčka s manž., za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod 
garážou. 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne  kúpu pozemku odporúčajú. 
 

VMČ Sever hlasovaním 8 za odporučil predaj pozemku v zmysle predloženej žiadosti 
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6. 
Žiadosť o predaj nehnuteľnosti – pozemku Ul. Pri Tepličke v k.ú. Kubrá parc.č. 87/2, záhrada  vo výmere 122 
m2 pre Annu Galádovú., za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom dome. 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne  kúpu pozemku odporúčajú. 
 
Ing. Lifka žiada, aby ku každému majetkovému prevodu  predkladanému VMČ Sever bola uvedená 
i navrhovaná cena pozemku. 
 

VMČ Sever hlasovaním 8 za odporučil  predaj pozemku v zmysle predloženej žiadosti 
 
7. 
Žiadosť o predaj nehnuteľnosti – pozemku na Opatovskej ul. v k.ú. Opatová  parc.č. 1215/3, záhrada vo výmere 
60 m2  a parc.č. 1215/5 záhrada vo výmere 134 m2 pre Ing. Františka Dobrodenku s manž, za účelom scelenia 
pozemkov pri rodinnom dome. 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne  kúpu pozemku odporúčajú. 
 

VMČ Sever hlasovaním 8 za odporučil  predaj pozemku v zmysle predloženej žiadosti. 
 
8. 
Žiadosť o predaj nehnuteľnosti – pozemku na Považskej ul. v k.ú. Trenčín parc.č. 1553/38,  zast. plocha  vo 
výmere 20 m2 pre Emíliu Broskovú za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod garážou. 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne  kúpu pozemku odporúčajú 
 

VMČ Sever hlasovaním 8 za odporučil  predaj pozemku v zmysle predloženej žiadosti. 
 
9. 
Žiadosť o predaj nehnuteľnosti – pozemku v kú. Kubrá parc.č. 1261, ost. plocha vo výmere 357 m2 pre Milana 
Zemka s manž., za účelom scelenia pozemkov a vytvorenia zázemia rodinného domu. 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne  kúpu pozemku odporúčajú 

 
VMČ Sever hlasovaním 8 za odporučil  predaj pozemku v zmysle predloženej žiadosti. 

 
10. 
Žiadosť o prenájom pozemku parc.č. 1531/160 o výmere 338 m2 , v podiele 43/100, čo predstavuje 145,3 m2, 
v k.ú. Trenčín, pre  Slovenskú poštu, a.s. Banská Bystrica, za účelom užívania prístupu k prevádzke pošty 
a spoločného dvora. 
 
Ing. Lifka uviedol, že Slovenská pošta, a.s., má v týchto priestoroch zriadenú balíkovú priehradku a  z tohto 
dôvodu tu je registrovaný pohyb vozidla / AVIA/, ktoré využíva pošta pre svoje potreby. Toto vozidlo parkuje 
vo dvore, kde majú spoluvlastnícky podiel viacerí majitelia a vozidlo blokuje prechod. 
  

VMČ Sever hlasovaním 7 za, 1 sa zdržal hlasovania, odporučil prenájom pozemku v zmysle 
predloženej žiadosti. 
 
11. 
Žiadosť Štefana Ondrejičku s manž. o odkúpenie pozemku, novovytvorená parc. č. 1965/3, ostatná pocha 
o výmere 176 m2, v kú. Kubra, za účelom skompletizovania pozemku. 
Ide o pozemok pri RD na Ul. J. Derku, ktorý je využívaný ako záhradka. 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne  dňa 21.9.2006 odpredaj  pozemku odporučili. 
 
 VMČ Sever hlasovaním 8 za odporučil odkúpenie pozemku v zmysle predloženej žiadosti. 
 
12. 
Žiadosť Júliusa Kollára o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku  parc.č. 1522/14 o výmere 240 m2, 
v kú. Trenčín, za účelom majetkovo právneho vysporiadania pozemku pod objektom, ktorý sa využíva ako prístup 
a priľahlý pozemok. 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne  dňa 27.3.2007 prenájom pozemku odporučili na dobu  1 roka. 
 
 VMČ Sever hlasovaním 8 za odporučil predĺženie nájomnej zmluvy v zmysle predloženej žiadosti. 
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13. 
Žiadosť  ZO SZZ Volavé o predĺženie nájomnej zmluvy uzatvorenej na prenájom pozemku časť parc.č. 2697 
o výmere 271 m2, v kú. Kubra, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako 
záhrada. 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne dňa 13.2.2007 predĺženie nájomnej zmluvy  odporučili na dobu 3 rokov, t.j. do 
31.12.2009. 
  
 VMČ hlasovaním 7 za, 1 proti, odporučil predĺženie nájomnej zmluvy  v zmysle predloženej 
žiadosti. 
 
14. 
Žiadosť Pavly Ondrejičkovej o predĺženie nájomnej zmluvy uzatvorenej na prenájom pozemku parc. č. 309 
o výmere 213 m2, v kú. Kubra, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako 
záhrada. 
Ide o pozemok – záhradka na Ul. Tichá. 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne   dňa 13.2.2007 predĺženie prenájmu pozemku odporučili  na dobu 2 rokov, t.j. do 
31.12.2008. 
 
 VMČ Sever hlasovaním 8 za odporučil predĺženie nájomnej zmluvy v zmysle predloženej žiadosti. 
 
15. 
Žiadosť Anny Pavlíkovej – SAPOB, o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku časť parc.č. 1531/1 
o výmere 1 m2 , kú. Trenčín, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod reklamnou tabuľou. 
Ide o pozemok – zeleň oproti OD  ROZKVET. 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne  dňa 13.2.2007 odporučili  prenájom pozemku na  dobu 3 rokov, t.j. do 
31.12.2007. 
 
 VMČ Sever hlasovaním 8 za odporučil predĺženie nájomnej zmluvy v zmysle predloženej žiadosti. 
 
16. 
Žiadosť Ing. Dezidera Michalíka o predĺženie nájomnej zmluvy uzatvorenej na prenájom pozemku parc.č. 159/4 
o výmere 36 m2, v k.ú. Kubrica, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako 
záhrada. 
Ide o pozemok pri RD na Ul. Kubrická 80/104. 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne  dňa 13.2.2007 odporučili  prenájom pozemku   na dobu 3 rokov, t.j. do 
31.12.2009. 
 

VMČ Sever hlasovaním 8 za odporučil predĺženie nájomnej zmluvy v zmysle predloženej žiadosti. 
 

17. 
Žiadosť Ing. Ladislava Strašila – Nubium Bratislava o predĺženie nájomnej  zmluvy uzatvorenej na prenájom 
pozemkov pod reklamnými bilboardami nasledovne:  
pozemok časť parc.č. 

- 654/1, k.ú. Kubrá, 1 ks rekl. zariadenia  - Opatovská cesta 
- 3316/29, kú. Trenčín, 2 ks rekl. zariadenia – železničná stanica 
- 1633, k.ú. Trenčín, 2 ks rekl. zariadenia – Mládežnícka ul. /oproti šprtovej haly/ 
- 2237/7, k.ú. Trenčín, 1 ks rekl. zariadenia – Ul. Gen. Svobodu 
- 2237/21, k.ú. Trenčín, 1 ks rekl. zariadenia – Ul. Gen. Svobodu 
 

ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne dňa 15.12.2006 predĺženie nájomnej zmluvy  odporučili na dobu 3 rokov, t.j. do 
31.12.2008. 

 
VMČ Sever hlasovaním 8 za odporučil predĺženie nájomnej zmluvy v zmysle predloženej žiadosti. 

 
18. 
Žiadosť Ing. Alexandry Gabrišovej o predaj nehnuteľností v k. ú.  Trenčín vo dvore byt. domu na Hodžovej ul. 9 
– objektu garáže súp.č. 7005 a pozemku pod ňou – parc.č. 1528/118 ( 23 m2), obez zapísané na LV č. 1 ako 
vlastník Mesto Trenčín v celosti. 
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Žiadateľka postavila garáž vo dvore byt. domu, kde v r. 1981 spolu s manželom bývala, avšak skolaudovať ju 
podľa vtedy platnej právnej úpravy mohla len organizácia OPBH. 
Na základe uvedeného požiadalo Mesto Trenčín v súlade s príslušnými ustanoveniami platného zákona 
o majetku obcí, Správu katastra Trenčín o zápis predmetných nehnuteľností na LV č. 1. 
Následne odporučil ÚMM MsÚ v Trenčíne žiadateľke, že si môže za účelom usporiadania jestvujúceho stavu 
nehnuteľnosť od mesta odkúpiť. Žiadateľka s odkúpením súhlasila. 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne predaj nehnuteľností odporučili dňa 25.1.2007. 

 
VMČ Sever hlasovaním 8 za odporučil predaj nehnuteľností  v zmysle predloženej žiadosti. 
 

19. 
Informatívna správa 

Na základe Vašej požiadavky Vám zasielam Informatívnu správu o stave prác na rozšírení cintorína m.č. 
Kubrá k februáru 2007: 

Od ostatného zasadnutia VMČ Sever, na ktorom sa osobne zúčastnila zástupkyňa ÚMM a vec vysvetlila, 
sa situácia nezmenila. P. Jozef Hricko naďalej nesúhlasí s predajom svojho spoluvlastníckeho podielu pre mesto 
s tým, že jeho otec dotknuté pozemky v r. 1962 daroval vtedajšiemu MsNV Kubrá. 

ÚMM vec osobne konzultoval so svojimi externými právnymi zástupcami. Podľa ich názoru je úmysel 
darcu p. Hricka st. dostatočne zrejmý, len došlo k zmene zápisu v evidencii nehnuteľností v prospech MsNV 
Kubrá. Preto by sa pri splnení ďalších právnych náležitostí, predbežne dalo uvažovať o prípadnom podaní 
určovacej žaloby vlastníctva k týmto pozemkom v prospech mesta. 

Vzhľadom k tomu, že ponuka darcu je z r. 1962, treba ešte preveriť nadobúdanie nehnuteľností 
a súvisiace právne vzťahy podľa Obč. zákonníka z r. 1950, ktorý vtedy platil. Po preverení všetkých skutočností 
dáme k veci písomné stanovisko a budeme ju naďalej riešiť. 

 
VMČ Sever zobral na vedomie Informatívnu správu o stave prác na rozšírení cintorína m.č. 

Kubrá k mesiacu  február 2007. 
 
20. 
Žiadosť spoločnosti Magnus Center s.r.o. o prenájom pozemku časť parc.č. 1531/222 o výmere 2 m2, v k.ú. 
Trenčín, za účelom umiestnenia reklamného panelu. 
Ide o pozemok – zeleň pred objektom Magnus center / bývalá KOTVA/ 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne odporučil prenájom pozemku za podmienky udržiavania  a starostlivosti o zeleň 
na celom pozemku vo výmere 35 m2. 
 

VMČ Sever hlasovaním 8 za odporučil prenájom pozemku v zmysle predloženej žiadosti. 
 
K bodu 5 

 
P. Blahová predložila 4 písomné žiadosti obyvateľov ulíc Šoltésová, Považská, Hodžova, ktoré sa týkajú 
parkovania, prejazdu ťažkých automobilov  v uvedených lokalitách a stavu životného prostredia 
 

Je potrebné upraviť zničené pozemky a riešiť parkovanie, nakoľko tu autá parkujú na trávnatých 
plochách, najmä počas hokejových stretnutí na Zimnom štadióne, čím znemožňujú obyvateľom domov prístup ku 
vchodom a na parkoviská, ktorú sú obsadené návštevníkmi štadióna.  Taktiež títo  zanechávajú po odchode 
znečistené okolie. Je potrebné aby MsP toto kontrolovala. Príjazdové komunikácie sú zničené prejazdom ťažkých 
automobilov, sú tu prievaly, v ktorých sa zhromažďuje odpadová voda, keďže cesta nemá vybudovaný odtokový 
kanál. Svojpomocne vybudované parkovisko nie je vyasfaltované, len vyplnené kamennou drťou, preto by bolo 
vhodné zrealizovať jeho úpravu AB kobercom. 
 
Ing. Lifka požiadal o riešenie výsadby zelene na Ul. Gen. Viesta. 
 
Ing. Vravková uviedla, že výsadba bude realizovaná v závislosti od vegetačného obdobia. 
 
Ing. Petrtýl informoval, že na Ul. Nábrežná – Ul. Rázusova je výsadba zelene riešená v súvislosti s projektovou 
dokumentáciou pre investičné akcie, ktoré sa budú na týchto uliciach realizovať. 
Jeho predstavou je, že investičné akcie  budú riešené v spolupráci s Útvarom interných služieb MsÚ v Trenčíne 
a prepojením útvarov sa dosiahne cieľ, ktorý vyrieši problém i zelene v uvedenej lokalite. 
Na nasledujúcom zasadnutí VMČ Sever by rád prezentoval projekt „Statická doprava Sihoť“, ktorého obsahom 
sú aj riešenia ohľadom zelene na Sihoti. 



 7

 
 
P. Gavenda predložil písomný záznam zo schôdze občanov v mestskej  časti Opatová zo dňa 28.3.2007, na 
ktorom sa zúčastnil spolu s RNDr. Mertanom. 
 
P. Babič požiadal o riešenie systému správcovstva detských ihrísk, na ktorý poukazoval už v predchádzajúcom 
volebnom období. Požiadal, aby na zasadnutí VMČ Sever v máji bolo prezentované, akým spôsobom sa bude 
uvedený problém riešiť. 
 
Ing. Vravková uviedla, že v 6/2007 by mal byť k dispozícii projekt riešiaci údržbu detských ihrísk s ohľadom 
na skutočnosť, že v niektorých častiach mesta je populácia skôr starších ľudí, kde detské ihriská neslúžia svojmu 
účelu. V súčasnosti prebieha pasportizácia  detských ihrísk. 
Pokiaľ  to bude možné, predloží VMČ Sever zámer riešenia údržby detských ihrísk tak, ako požaduje predseda 
VMČ. 
 
P. Blahová poukázala na stav detského ihriska v areáli TENKUR na Sihoti. Je tu potrebná údržba, nakoľko 
vybavenie ihriska je v súčasnosti zničené. 
 
P. Holubek požiadal, aby boli zápisnice zo zasadnutí VMČ Sever k dispozícii na všetkých vývesných miestach 
v mestskej časti Sever, nakoľko v minulosti napríklad pri Radegaste neboli aktuálne zápisnice k dispozícii.  
 
P. Blahová navrhla, aby vývesná tabuľa, ktorá je pred OD Rozkvet bola premiestnená na miesto oproti lekárni, 
lebo miesto, kde v súčasnosti je, nie je vyhovujúce. Zo striešky, ktorá je nad vývesnou tabuľou, v daždivom 
počasí tečie voda na občanov, ktorí si chcú prečítať oznamy. 
 
Ing. Lifka navrhol, aby sa uvažovalo  o prenájme plôch pre zverejňovanie oznamov MsÚ   napríklad vo 
výkladoch obchodov, lekární a pod. Sú to frekventované miesta. 
 
P. Babič požiadal, aby  mesto spolupracovalo pri riešení problému, ktorý predniesol ako interpeláciu na 
zasadnutí ostatného mestského zastupiteľstva. V interpelácii požiadal, “aby sa mestský úrad zaoberal 
oprávnenou požiadavkou občanov, ktorí sú v podstate rukojemníkmi v záležitosti , kde dochádza k určitej 
nezrovnalosti medzi firmou Energotrens ako dodávateľom tepla a firmy Bytos ako sprostredkovateľom tejto 
záležitosti, a preto poprosil, aby sa táto záležitosť sledovala, a aby na najbližšom výbore mestskej časti vyšla 
zápisnica, ktorá hovorí o prizvaní občanov, ktorí sú touto vecou dotknutí, a aby sa už dnes možno zástupca 
primátora touto vecou zaoberal v tom zmysle, že by sme išli trebárs cestou pomoci pri riešení samostatnej 
kotolne, respektíve pomoci pri riešení podmienok bývania v tejto oblasti.“ 
Opakovane žiada ÚŽPD MsÚ v Trenčíne o zabezpečenie 24 hod. monitoringu ovzdušia za účelom zistenia 
množstva exhalátov v okolí firmy ASKOV, situácia nie je doriešená, obyvatelia sú naďalej veľmi nespokojní. 
 
P. Babič: Informácia o Generele dopravy  mesta Trenčín 
 Generel dopravy mesta Trenčín bol prezentovaný dňa 22.3.2007 spoločnosťou Dopravoprojekt a.s.  
 
Pripomienky ku Generelu dopravy je možné podať na Mestský úrad v Trenčíne, Útvar 
architektúry a stratégie, v termíne do 6.5.2007. 
 
 

Na záver pán Ján Babič, predseda VMČ Sever poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 
výboru. 
 
 
 
Zapísala : 
Viera Štefulová, dňa 5.4.2007 
 
 
        Ján Babič 

predseda VMČ Sever, v.r. 


