
 

Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej 
dňa 14.novembra 2012 v Centre pre seniorov na 

Sihoti v Trenčíne 
 
Prítomní poslanci:  
Vladimír Gavenda, Mgr. Renáta Kaščáková, František Koronczi, PhDr. Leo Kužela, JUDr. Rastislav 
Kudla,  
 
Neprítomní poslanci: 
Ing. Mário Krist, Dušan Paška, Ing. Róbert Lifka 
 
Prítomní: 
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever 
Mgr. Petr Vojtěch, Mestská polícia 
 
Na úvod Vladimír Gavenda, predseda VMČ Sever, privítal všetkých prítomných a otvoril 
zasadnutie výboru. Zasadnutia sa zúčastnili 5 poslanci, VMČ Sever bol 
uznášaniaschopný. 
 
Program VMČ Sever: 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Prerokovanie žiadostí  
3. Požiadavky poslancov a občanov 
4. Rôzne   

 
K bodu 2. – Prerokovanie žiadostí  
 

Mesto Trenčín má v súčasnosti uzatvorenú Zmluvu o podmienkach umiestnenia a 
prevádzkovania reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na mestských pozemkoch  so 
spoločnosťou euroAWK, spol. s r.o. Bratislava. Na základe viacerých rokovaní medzi Mestom 
Trenčín a uvedenou spoločnosťou a z dôvodu zjednodušenia a zosúladenia zmluvy s platnou 
legislatívou v súvislosti s umiestnením a prevádzkovaním prístreškov a reklamných zariadení 
spoločnosti na mestských pozemkoch sa pripravuje návrh na uzatvorenie Zmluvy o podmienkach 
výstavby prístreškov na autobusových zastávkach a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní 
reklamných zariadení, stavieb  pre reklamu a reklamy na mestských pozemkoch. V zmysle 
predmetného návrhu zmluvy Mesto Trenčín súhlasí s:  

• výstavbou 92 ks autobusových prístreškov, z toho do dnešného dňa je postavených 88 ks – 
potrebné dostavať 4 ks 

• umiestnením 46 ks reklamných panelov, z toho je do dnešného dňa je osadených 42 ks – 
potrebné osadiť 4 ks 

• umiestnením 46 k osvetlených samostatne stojacich CLV, z toho do dnešného dňa je 
osadených 19 ks – potrebné osadiť 27 ks 

• umiestnením 92 ks CLP v prístreškoch, z toho do dnešného dňa je osadených 89,5 ks – 
potrebné osadiť 2,5 ks 

     Zástupkyňa spoločnosti sa zúčastnila na spoločnom rokovaní komisie finančnej a majetkovej 
a komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania, kde informovala 
prítomných s podmienkami predmetnej zmluvy a odpovedala na otázky poslancov. Komisia 
finančná a majetková zaujala stanovisko – berie na vedomie a žiada dopracovať pripomienky do 
zmluvy a takto prepracovanú ju opätovne dať prerokovať na ďalšom zasadnutí finančnej 
a majetkovej komisie.  
 

Na základe uvedeného Vás žiadame o vyjadrenie sa k prenájmu pozemkov za účelom 
umiestnenia prístreškov na zastávkach a reklamných zariadení:  
 



 

Prístrešky na zastávkach s integrovanými CLP (city-light vitrína) 
k.ú. Trenčín  
* časť C-KN parc.č. 1531/320, zast. plocha a nádvorie (Ul. Hodžova) 
* časť C-KN parc.č. 1531/219, zast. plocha a nádvorie (Ul. Hodžova) 
* časť C-KN parc.č. 1531/212, zast. plocha a nádvorie (Ul. Považská) 
* časť C-KN parc.č. 1528/90, zast. plocha a nádvorie (Ul. Rázusova) 
* časť C-KN parc.č. 1434/14, zast. plocha a nádvorie (Ul. Gen. M.R. Štefánika) 
* časť C-KN parc.č. 1553/1, zast. plocha a nádvorie (Ul. Rázusova) 
* časť C-KN parc.č. 1630, zast. plocha a nádvorie (Ul. Rázusova) 
* časť stavby chodníka (Ul. Gen. M.R. Štefánika) 
 
k.ú. Kubra 
* časť C-KN parc.č. 810/7, ost. plocha (Ul. Gen. M.R. Štefánika) 
* časť E-KN parc.č. 607, ost. plocha (Ul. Kubranská) 
* časť stavby chodníka (Ul. Opatovská) 
* časť stavby chodníka (Ul. Kubranská) 
* časť stavby chodníka (Ul. Hodžova) 
 
k.ú. Opatová 
* časť C-KN parc.č. 313, zast. plocha a nádvorie (Ul. Opatovská) 
 
 
Prístrešky na zastávkach bez integrovaných CLP (city-light vitrína) 
k.ú. Trenčín  
* časť C-KN parc.č. 1531/223, zast. plocha a nádvorie (Ul. Považská) 
* časť C-KN parc.č. 1522/1, zast. plocha a nádvorie (Ul. Hodžova) 
* časť C-KN parc.č. 1531/225, zast. plocha a nádvorie (Ul. Považská) 
* časť stavby chodníka (Ul. Kpt. Nálepku) 
 
k.ú. Kubrá 
* časť C-KN parc.č. 2287/1, zast. plocha a nádvorie (námestie Kubra) 
* časť stavby chodníka (Ul. Kubranská) 
* časť stavby chodníka (Ul. Opatovská)   
 
k.ú. Kubrica 
* časť C-KN parc.č. 190, ost. plocha (námestie Kubrica) 
 
k.ú. Opatová 
* časť C-KN parc.č. 888, zast. plocha a nádvorie (Maják) 
 
CLV-p – náhradné city-light vitríny, neumiestnené v prístreškoch - (obojstranné) 
k.ú. Trenčín  
* časť C-KN parc.č. 1633, ost. plocha (Ul. Mládežnícka)   
* časť C-KN parc.č. 1528/90, zast. plocha a nádvorie (Ul. Kpt. Nálepku)  
* časť C-KN parc.č. 1522/1, zast. plocha a nádvorie (Ul. Hodžova) 
* časť C-KN parc.č. 1522/1, zast. plocha a nádvorie (Ul. Hodžova) 
 
CLV – samostatne stojaca osvetlená city-light vitrína - (obojstranné) 
k.ú. Trenčín  
* časť C-KN parc.č. 1432/12, zast. plocha a nádvorie (Ul. K výstavisku) 
* časť C-KN parc.č. 3316/167, ost. plocha (parkovisko Madov) 
* časť C-KN parc.č. 1531/312, zast. plocha a nádvorie (Ul. Považská) 
* časť C-KN parc.č. 3316/167, ost. plocha (parkovisko Madov) 
* časť C-KN parc.č. 1630, zast. plocha a nádvorie (Rázusova) 
* časť C-KN parc.č. 1630, zast. plocha a nádvorie (Rázusova) 
 
 



 

Reklamné panely (billboardy) 
k.ú. Trenčín  
* časť C-KN parc.č. 1531/311, zast. plocha a nádvorie (Ul. Považská) 
* časť C-KN parc.č. 1531/309, zast. plocha a nádvorie (Ul. Považská) – obojstranný 
* časť C-KN parc.č. 1633, ost. plocha (Ul. Mládežnícka) 
* časť C-KN parc.č. 1627/234, zast. plocha a nádvorie (Ul. Mládežnícka) 
* časť C-KN parc.č. 1627/234, zast. plocha a nádvorie (Ul. Mládežnícka) 
* časť C-KN parc.č. 1562/2, zast. plocha a nádvorie (Ul. Mládežnícka) 
* časť C-KN parc.č. 1562/2, zast. plocha a nádvorie (Ul. Mládežnícka) 
* časť C-KN parc.č. 1633, ost. plocha (Ul. Mládežnícka) 
 
k.ú. Kubra 
* časť C-KN parc.č. 767/1, zast. plocha a nádvorie (Ul. Žilinská) – obojstranný 
* časť C-KN parc.č. 654/1, ost. plocha (Ul. Opatovská) – obojstranný 
* časť C-KN parc.č. 654/1, ost. plocha (Ul. Opatovská)  
* časť C-KN parc.č. 814/1, ost. plocha (Ul. Gen.M.R. Štefánika) - obojstranný 
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporúčajú prenájom pozemkov v zmysle predloženej žiadosti.   
 
K bodu 3. – Požiadavky poslancov a občanov 
 
Požiadavky poslancov: 
 
p.Kužela 
- Neporiadok pri obchode Happy supermarket na Železničnej ulici - krabice, odpadky na trávniku 
medzi chodníkom a cestou UIS 
- Stromy rastú do elektrického vedenia na Ulici Kragujevských hrdinov UIS 
- Stále nie sú prerezané stromy na Opatovskej ulici, ktoré tak isto rastú do vedenia. Prvýkrát sme o 
tom hovorili niekedy v marci... UIS 
- Pri Kopretine sústavne parkujú autá po obidvoch stranách cesty, kamióny do Johnson controls 
majú problém prejsť USŽPDI 
- Občania sa sťažujú na zrušenie spojov zo Sihote k OC Max  USŽPDI 
 
Požiadavky občanov: 

- urgovať Siemens na zle načasovanie (krátky interval pre chodcov) svetelnej signalizácie na 
priechode pre chodcov na križovatke pri Bille USŽPDI 

- čierna skládka pod prístreškom, ktorý zhotovil p.Gabrhel, na ul. M. Turkovej - odstrániť 
MsP, USŽPDI 

- parkovisko M.Turkovej - 3 autá (vraky) zaparkované - bez pneumatík MsP, UIS  
- chodník ul. M.Turkovej - parkujú vozidlá na chodníku - osadiť stĺpiky USŽPDI 
- horný chodník cez park (stanice - sihoť) - opraviť UIS 
- opraviť chodník na hrádzi UIS 
- Hodžova 39 - oproti vchodu, zlomené konáre na strome UIS 
- Hodžova - vyvážanie odpadu zo školskej jedálne do kontajneru bytovky, poprípade riešiť 

veľkým kontajnerom USŽPDI 
- Výveska pred Rozkvetom - či by mohli využívať seniori pre svoje oznamy, UIS 
- Zvýrazniť tabuľu - Centrum seniorov, Sihoť UIS 
- Opraviť vývesku - pri obchode Pod Sokolicami UIS 
- Parkovisko pri Centre seniorov - vyčistiť a doplniť mriežky na žľaboch UIS 
- Križovatka Ul. M. Turkovej , Osvienčimská - orezať strom UIS 
- Zníženie rýchlosti pri škôlke na ul. Osvienčimská USŽPDI 
- DI za Rozkvetom - tehlový múr - rosypaný, odstrániť, a doplniť a opraviť lavičky UIS 
- Opatovská - od bývalej mliekarne po UNI CENTRUM - opraviť komunikáciu (súvislá asfaltová 

vrstva) UIS 
- Sibírska 2 - riešiť neprispôsobivých občanov MsP  
- Riešiť vjazd na ul. Armádna - nie cez Sibírsku USŽPDI 



 

- Riešiť Centrum Seniorov - rozpočet, aktivity KS, biliardový stôl - užívať vo večerných 
hodinách útvar sociálny 

- Náhradná výsadba zelene - Sihoť UIS 
- Meranie rýchlosti - na Hodžovaj ul. štátna polícia 
- Zrušiť sochu z roxorov na Hodžovej ul. útvar hlavného architekta 
- Požiadavka p. Betáka - riešenie parkovacích miest UMM 
- Zriadiť vývesku vonku pri bráne Centra seniorov UIS 

 
 K bodu 4. – Rôzne 
 
Informácia Okresného zväzu rybárov ohľadom výstavby Golfového areálu pri stavidlách. 
    
 
  
Zapísal: Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever, dňa 14.11.2012 
   
 
 
 
 
 
  
 
             Vladimír Gavenda 
                            Predseda VMČ Sever 


