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Z Á P I S N I C A  
 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti SEVER, konaného d�a 10. novembra 2004 na 
Mestskom úrade v Tren�íne  
 
Prítomní poslanci:      Neprítomní  poslanci:  
Ján Babi�       �ubomír Dobiaš – osp.    
Janka Fabová      PhDr. Alena Laborecká – osp. 
MUDr. Pavol Sedlá�ek    Ing. Veronika Závodská – osp. 
MUDr. Peter Hlavaj 
Ing. Róbert Lifka 
 
----------------------------- 
Ing. Gabriela Vanková, garant VM� 
Renáta Špaleková, zapisovate�ka  
Hostia pod�a prezen�nej listiny  
 

 
 Na úvod p. Ján Babi�, predseda VM� Sever privítal všetkých prítomných a otvoril 
zasadnutie výboru, ktorý sa riadil nasledovným programom:  
 
1. Plnenie uznesení  
2. Prerokovanie žiadostí   
3. Návrh VZN �. 2/2005 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 
4. Detské ihriská na území mestskej �asti Sever 
5. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestskej �asti Sever 
6. Požiadavky poslancov 
 
 
1. Plnenie uznesení  

 
P. Babi�: 

- sa vyjadril,  že ak sa VM� na nie�om dohodne,  prinajmenšom by sa malo o tom 
hovori� v MsR. Ide o to, že aj na zasadnutí MsZ interpeloval, aby bola pre každý 
výbor ur�ená v INFO jedna strana, avšak táto jeho požiadavka je stále ignorovaná. 
�alej poznamenal, že v INFO sú aj užito�né veci, ale nestotož�uje sa napr. s tým, aby 
polovicu  titulnej strany INFO zaberala reklama DEXIA banky.   

 
VM� Sever žiada, aby v každom vydaní INFO bola venovaná jedna strana pre 
jednotlivý VM�.  

 
- v marci VM� Sever žiadal, aby mobilná �adová plocha bola umiest�ovaná vo 

všetkých výboroch s tým, aby tento rok bola na území mestskej �asti Sever, �o sa však 
nestane, pretože opätovne bude na Štúrovom nám. Z toho dôvodu upozornil na 
nesplnenie tohto uznesenia.  
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- vyslovil nespokojnos� s prácou fy Siemens vo veci rekonštrukcie verejného 
osvetlenia. Upozornil, že nefungujú semafory pri hoteli Tatra, pri Bille, vypadáva 
osvetlenie Pod Sokolicami.  

 
VM� Sever žiada: 
 

- revíziu semaforov na území mestskej �asti Sever. 
 

-  zavies� verejné osvetlenie na hrádzu pri bývalých zberných surovinách na 
Žilinskej ul., na autobusový oto� na Opatovskej ul., pretože sa tam tvorí �ierna 
skládka a na križovatku ulíc Pred po�om a Kubranská.  

 
 
2. Prerokovanie žiadostí  
 
Ing. Vanková, vedúca majetkového oddelenia, predložila nasledovné žiadosti:  

 
- žiados� o predaj nehnute�nosti – pozemku vedeného v „E“ KN pre k.ú. Kubra parc. �. 

2757/21 ost. plocha vo výmere 90 m2 pre JUDr. Pavla Balaja a Štefana Balaja za 
ú�elom majetkovoprávneho vysporiadania užívania záhrady a scelenia pozemkov.  

 
VM� Sever hlasovaním 4 za odporu�il predaj nehnute�nosti – pozemku v k.ú. 
Kubra pre JUDr. Pavla Balaja a Štefana Balaja, v zmysle predloženej žiadosti.  

 
 

- žiados� o predaj nehnute�nosti – pozemku na ulici M. Rázusa v k.ú. Tren�ín parc. �. 
11528/205, zast. plocha vo výmere 24 m2 od�leneného z parc. �. 1528/100 pre 
Hodálovcov za ú�elom majetkovoprávneho vysporiadania vstupov do obchodných 
priestorov.  
 
1. VM� Sever hlasovaním 3  za, 1 sa zdržal hlasovania,  odporu�il predaj 
nehnute�nosti – pozemku na ulici M. Rázusa v k.ú. Tren�ín pre Hodálovcov, 
v zmysle predloženej žiadosti.  
 
2. VM� Sever hlasovaním 4 za žiada právne oddelenie MsÚ vypracova� zmenu 
príslušného VZN, ktorá bude upravova� riešenie majetkovoprávnych vz�ahov 
(vstupov do domov) v rámci celého mesta.  
 

 
- žiados� reklamného štúdia GRYF o prenájom pozemku �as� parc. �. 3316/29 o výmere 

2 m2, v k.ú. Tren�ín za ú�elom umiestnenia reklamného zariadenia. Ide o pozemok – 
zele� pri vstupe do kasární na autobusovej stanici.  
OŽP a investícií MsÚ a útvar hlavného architekta Mesta Tren�ín d�a 28.10.2004 
odporu�ili prenájom pozemku na dobu 2 rokov.  
 

 VM� Sever hlasovaním 4 za odporu�il prenájom pozemku v k.ú. Tren�ín pre 
reklamné štúdio GRYF na dobu 2 rokov. 

 
 
d)  
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P. Babi� uviedol, že na základe uznesenia z predchádzajúceho VM� Sever k žiadosti Márie 
Nemcovej o prenájom pozemku v k.ú. Kubra, prizval na dnešné zasadnutie p. Nemcovú, aby 
bližšie vysvetlila svoj zámer.   
 
P. Nemcová  informovala prítomných o zámere zriadenia parkoviska na  pozemku -  zele� pri 
soche sv. Floriána v Kubre s tým, že na �asti uvedeného pozemku chce vybudova� parkovaciu 
plochu pre 6 motorových vozidiel a ostatnú �as� pozemku má záujem upravi� a spravova� na 
vlastné náklady. Poznamenala, že všetky stanoviská kompetentných orgánov má kladné. 
 
P. Fabová vyslovila nasledovné výhrady k tomuto zámeru:  
- sú�as�ou parkoviska má by� socha sv. Floriána, ktorá je kultúrnou pamiatkou. 
- na nám. prof. Hlavá�a je toto jediná plocha verejnej zelene, ktorá zabezpe�uje nevyhnutnú 

izola�nú ochrannú zele�. 
- jedno parkovisko, ktoré vôbec nie je využívané, je tam vybudované Mestom Tren�ín. 
- už v minulom období VM� žiadalo o projektovú dokumentáciu na úpravu tejto zelene 

a tiež, aby ostala na�alej zachovaná.  
- pod�a nej v rámci územného plánu by mala táto zele� zosta� zele�ou.  
- od koncep�ných riešení v rámci územného plánu sa možno odchýli� len vtedy, ke� 

navrhovate� preukáže, že nové riešenie je progresívnejšie, lepšie a hospodárnejšie 
a neodporuje zásadnej územnej koncepcii.  

- projekt výsadby zelene, ktorý predložila p. Nemcová je nepoužite�ný  vzh�adom k tomu, 
že prevažná �as� pozemku je sú�as�ou zakrytého koryta potoka a je tam len minimálna 
vrstva zeminy.  

- �o sa týka detského ihriska, nesúhlasí, aby bolo vybudované ved�a cesty, kde by mohlo 
dôjs� k ohrozeniu detí motorovými vozidlami. 

- spýtala sa, �i bola daná žiados� na VM� o zmenu ú�elu užívania stavby.  
- pod�a vyjadrenia odboru ŽP a investícií sú sú�as�ou tohto projektu kanaliza�né prípojky 

v Kubre, povrchová úprava tohto pozemku a výsadba trávy, ktorá sa bude realizova� až na 
jar a je aj finan�ne pokrytá.  

 
VM� Sever sa dohodol, že d�a 18.11.2004 o 11.00 sa za ú�asti �lenov výboru, zástupcov 
útvaru hlavného architekta a odboru ŽP a investícií vykoná obhliadka v teréne a potom 
VM� Sever zaujme stanovisko k žiadosti p. Nemcovej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Návrh VZN �. 2/2005 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 
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Ing. Margetín, vedúci oddelenia daní a poplatkov, predložil návrh VZN �. 2/2005 
o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ku ktorému 
podal bližšie informácie. 
 

VM� Sever hlasovaním 4 sa zdržali hlasovania neodporu�il schváli� návrh VZN  
�. 2/2005 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 
 
 
4. Detské ihriská na území mestskej �asti Sever 
 
P. Babi� skonštatoval, že tendencia zlepšovania funk�nosti detských ihrísk je zjavná. Z toho 
dôvodu po�akoval MHT, že sa v poslednej dobe o ihriská riadne stará, netýka sa to len 
údržby, ale aj  výmeny piesku, osádzania lavi�iek, hojda�iek a iného funk�ného zariadenia.  
 Informoval, že poslanky�a Ing. Závodská žiada zriadi� detské ihrisko v Opatovej pri 
križovatke ulíc Poto�ná a Opatovská pri novinovom stánku.  
 
P. Fabová požiadala  v Kubre zriadi� detské ihrisko v areáli bývalej materskej škôlky.  
  
Ing. Šimo, zástupca MHT, informoval, že MHT investovalo tento rok do detských ihrísk 
v meste Tren�ín 2,9 mil. Sk. Do detských ihrísk na území VM� Sever bolo preinvestovaných 
933 tis. Sk (do bežnej údržby a nového zariadenia). Poznamenal, že je to obrovský nárast 
finan�ných prostriedkov na detské ihriská oproti predchádzajúcim rokom.   
 
P. Fabová upozornila, že v Kubre sa tento rok neosadila ani jedna lavi�ka, preto poprosila do 
budúcna umiestni� 3 lavi�ky pri kostol a 2 lavi�ky pri škôlku.  
 
 
5. Rekonštrukcia verejného osvetlenia mestskej �asti Sever 
 
Ing. Boc, zástupca primátora, predstavil zástupcu fy Siemens Ing. Rie�i�iara, ktorého 
pozval na zasadnutie výboru, aby podal bližšie informácie vo veci rekonštrukcie verejného 
osvetlenia mestskej �asti Sever. Predložil  prítomným materiál, ktorý obsahuje analýzu stavu 
osvetlenia, návrh obnovy a rekonštrukcie osvetlenia do nasledujúcich rokov.   
 
Ing. Rie�i�iar uskuto�nil prezentáciu  rekonštrukcie verejného osvetlenia mestskej �asti 
Sever v elektronickej podobe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. Babi� informoval o poradí dôležitosti obnovy a rekonštrukcie osvetlenia na území m.�. 
Sever: 

- hrádza pri bývalých zberných surovinách na Žilinskej ul. – dobudova� osvetlenie. 
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- rodinné domy na za�iatku Opatovej – dobudova� osvetlenie. 
- na autobusovom oto�i na Opatovskej ul. (je tam �ierna skládka) – dobudova� 

osvetlenie.  
- hrádza pri Tepli�ke - športovorekrea�ná oblas�, resp. cyklotrasa – rieši� osvetlenie 

komplexne.  
- svietidlá na hrádzi od futbalového štadióna k elektrárni sú rozbité, nie sú funk�né – je 

potrebné ich vymeni� za nové.  
- križovatka ulíc Pred po�om a Kubranská – dobudova� osvetlenie. 
- zadné vchody obytných domov na ul. Pádivého –  dobudova� osvetlenie.  

 
Poznamenal, že v novembri minulého roka hovoril o výmene radi�a pri hoteli Tatra, na�o mu 
vtedy bolo odpovedané Ing. Krátkym, že to nemá význam, pretože od 1.1.2004 bude ma� 
osvetlenie a semafory na starosti fy Siemens, ktorá to dá do poriadku. Upozornil, že 
signalizácia pri hoteli Tatra neustále vypadáva. 
 
Ing. Rie�i�iar reagoval, že až teraz v októbri bol schválený projekt na rekonštrukciu 
signalizácie pri hoteli Tatra a z toho dôvodu ešte radi� nebol  vymenený. 
 
P. Fabová požiadala: 
- osadi� 2 bodové svetlá medzi Kyselkou v Kubrej a za�iatkom Kubrice, pretože tento úsek 

je ve�mi tmavý. 
- v odbo�ke z Kubranskej ul. na ul. J. Derku osadi� 1 bodové svetlo. 
- na konci Kubrice pri posledný dom osadi� tiež 1 bodové svetlo. 
 
 
6. Požiadavky poslancov 
 
P. Fabová požiadala umiestni� 1x kontajner na ul. Pod horou a 1x pri predaj�u Slovex alfa v 
Kubrej. 
 
P. Babi� predložil požiadavky obyvate�ov Štefánikovej ul. �. 422/80, 82 a 84, ktorí sa 
obracajú na poslancov so žiados�ou: 
- o opravu detského ihriska, ktoré využívajú aj deti susediacich domov a bytoviek, ide o 

opravu  oplotenia (pletiva) a vyasfaltovanie ihriska po oplotenie.  
- odkanalizovanie a vyasfaltovanie prístupovej cesty a chodníka, ktoré využívajú aj 

obyvatelia susediacich domov a bytoviek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�alej p. Babi� požiadal: 
 
- osadi� kontajner striedavo na ulice Sibírska, I. Krasku, Clementisova a Armádna.  
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- v mene ob�anov o separovaný odpad na Žilinskú a Sibírsku ul.  
 
- bezbariérový nájazd do nákupného strediska Radegast. 
 
- oslovi� Povodie Váhu vo veci vy�istenia Tepli�ky. 
 
- MHT o viano�ný strom�ek pri nákupné stredisko Radegast.  
 
Upozornil, že  mestská rada pozostáva z  5 poslancov za VM� Stred, 2 poslancov za VM� 
Juh a 1 poslanca za VM� Západ, avšak za VM� Sever tam nie je ani jeden poslanec, �o je 
diskriminácia vo�i tomuto výboru.  Z toho dôvodu požiadal ustanovi� poradný orgán zástupcu 
primátora zložený z predsedov VM�, ktorý by sa pravidelne stretával 1 x do mesiaca.  
 
 
 
 

Na záver p. Ján Babi�, predseda VM� Sever, po�akoval prítomným za ú�as� 
a ukon�il zasadnutie výboru.  
 

 
 

 
 
 
 
 

         Ján Babi�, v.r. 
        predseda VM� Sever   

         D�a: 24.11.2004 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Renáta Špaleková, d�a 22.11.2004 


