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Z Á P I S N I C A 
 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti SEVER, konaného dňa 16. marca 2005 
v Kultúrnom stredisku Opatová  
 
Prítomní poslanci:      Neprítomní  poslanci:  
Ján Babič       Ľubomír Dobiaš      
Janka Fabová       
PhDr. Alena Laborecká  
Ing. Veronika Závodská  
MUDr. Peter Hlavaj 
Ing. Róbert Lifka  
MUDr. Pavol Sedláček  
––––––––––––––––––––––––––––– 
Ing. Gabriela Vanková, garant VMČ 
Renáta Špaleková, zapisovateľka  
Hostia podľa prezenčnej listiny  
 

 
 Na úvod p. Ján Babič, predseda VMČ Sever privítal všetkých prítomných a otvoril 
zasadnutie výboru, ktorý sa riadil nasledovným programom:  
 
1. Otvorenie  
2. Plnenie uznesení  
3. Prerokovanie žiadostí  
4. Zriadenie klubu dôchodcov v KS Sihoť 
5. Riešenie situácie ZŠ Opatová  
6. Zimná údržba – informácia  
7. Riešenie situácie ZŠ Opatová s občanmi  
 
 
I. NEVEREJNÁ ČASŤ  
 
 
2. Plnenie uznesení  
 
P. Babič informoval, že dňa 10.2.2005 sa uskutočnilo rokovanie o doriešení záväzku fy STIP 
voči Mestu Trenčín, kde boli dohodnuté záležitosti, ktoré by mali riešiť situáciu ohľadne 
detského ihriska, ktoré p. Šoltýs svojvoľne zasypal. Boli mu určené povinnosti a to, že detské 
ihrisko nahradí vo vedľajšej materskej škôlke. Dotyčný sa zaviazal jeho úpravou a úpravou 
priestoru za budovou fy STIP t.j. asfaltovej plochy s basketbalovým ihriskom. Tiež sa dohodli, 
že v spolupráci s mestom, ak to bude dostupné, sa zrealizuje hokejbalové ihrisko 
s mantinelmi.  
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3. Žiadosti  
 
Ing. Vanková, poverená vedením útvaru majetkového, predložila nasledovné žiadosti:  
 

- žiadosť o predĺženie prenájmu nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín na Opatovskej 
ulici časť parc. č. 1469/1 vo výmere 180 m2 pre Michala Kobydu za účelom užívania 
ako záhrady.  
Odbor ŽP a investícií MsÚ v Trenčíne aj Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín 
predĺženie prenájmu pozemku odporúčajú na obdobie 2 rokov.  
 
VMČ Sever hlasovaním 4 za odporučil pred ĺženie prenájmu nehnuteľnosti – 
pozemku v k.ú. Trenčín na Opatovskej ulici časť parc. č. 1469/1 vo výmere 180 
m2 pre Michala Kobydu na obdobie 2 rokov.   

 
 

- žiadosť o predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín na Považskej ul. parc. č. 
1531/258 vo výmere 2 m2 pre Blaženu Zajacovú za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania časti pozemku pod garážou.  
Odbor ŽP a investícií MsÚ v Trenčíne aj Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín 
predaj pozemku odporúčajú.  
 
VMČ Sever hlasovaním 4 za odporučil predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. 
Trenčín na Považskej ul. parc. č. 1531/258 vo výmere 2 m2 pre Blaženu Zajacovú, 
v zmysle predloženého návrhu.  
 
 

- žiadosť o predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín na Kukučínovej ul. časť parc. 
č. 1679/1 vo výmere 105 m2 pre Jána Kašičku za účelom užívania ako záhrady pri 
rodinnom dome.  
Odbor ŽP a investícií MsÚ v Trenčíne aj Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín 
prenájom pozemku odporúčajú.  
 
VMČ Sever hlasovaním 6 za odporučil predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. 
Trenčín na Kukučínovej ul. časť parc. č. 1679/1 vo výmere 105 m2 pre Jána 
Kašičku, v zmysle predloženého návrhu.  

 
 

 
- žiadosť o predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín na ulici M.R. Štefánika časť 

parc. č. 1392, 1394 a 1384/47, spolu v približnej výmere  250 m2 pre DS TRADING, 
s.r.o. Trenčín za účelom rozšírenia parkoviska pre svoje obchodné priestory.  

 
Ing. Vanková informovala, že DS TRADING predložil štúdiu svojho zámeru a útvar 
hlavného architekta aj odbor ŽP a investícií odporučili predaj predmetného pozemku 
a požiadali o vykonanie sadovej úpravy zostatku dvora.   
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VMČ Sever hlasovaním 6 za odporučil predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. 
Trenčín na ulici M.R. Štefánika časť parc. č. 1392, 1394 a 1384/47, zast. plocha 
v približnej výmere 250 m2 pre DS TRADING, s.r.o. Trenčín.  

 
 
4. Zriadenie klubu dôchodcov v KS Sihoť  
 
P. Babič informoval o rokovaní, ktorého sa zúčastnil, ohľadne vzniku klubu dôchodcov 
v Kultúrnom stredisku Sihoť, v ktorom sa chce klub pravidelne stretávať. Prítomným 
predložil projekt klubu dôchodcov.  
 
Mgr. Baláž, poverený vedením útvaru školstva a sociálnych vecí, doplnil, že podľa 
vyjadrenia Ing. Mikolášovej nie je problém vytvoriť priestory pre klub dôchodcov 
v Kultúrnom stredisku Sihoť. Na porade primátora sa hovorilo, že ak by sa vyskytol problém 
s priestormi v kultúrnom stredisku, klub dôchodcov by sa mohol stretávať v priestoroch 
materskej škôlky na Opatovskej ul.   
 
 VMČ Sever odporučil zriadenie klubu dôchodcov v Kultúrnom stredisku Sihoť 
podľa predloženého projektu.  
 
 
P. Babič následne predložil Žiadosť o realizáciu kultúrnej činnosti v miestnej časti Mesta 
Trenčín – obce Opatová nV.:   
„Občianske združenie Kultúrne centrum Opatová sa obracia na Vás so žiadosťou 
o delimitáciu a transformáciu činnosti vykonávanej a dotovanej mestom Trenčín v Kultúrnom 
dome Opatová n/V. na naše občianske združenie.  
Zároveň prosíme o dotáciu zdrojov poskytovaných mestom Trenčín na horeuvedenú činnosť 
a poskytnutie priestorov kultúrneho domu Opatová na činnosť nášho občianskeho združenia.  
Koncepciu činnosti ako i plán činností jednotlivých súborov a oddielov uvádzame v prílohe 
žiadosti.  
Veríme, že v náväznosti na schválený plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín 
budete našu žiadosť pozitívne hodnotiť, za čo Vám vopred ďakujeme.“  
 
 VMČ Sever odporučil zriadenie a schválenie projektu Kultúrneho centra 
Opatová – občianskeho združenia.  
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5. Riešenie situácie ZŠ Opatová  
 
Ing. Závodská požiadala informovať o 2 situáciách, ktoré súčasne prebiehajú, jedna z nich je 
požiadavka farského úradu o odkúpenie budovy školy a druhá situácia sa týka školy ako takej.  
 
Mgr. Baláž, poverený vedením útvaru školstva a sociálnych vecí, informoval, že čo sa týka 
požiadavky farského úradu o odkúpenie budovy školy a pozemku, ktorý prešiel do majetku 
mesta vzhľadom na delimitáciu, mesto v takomto štádiu, v akom to je, nemôže odpredať  
majetok, pretože  bol delimitovaný na účely školstva. Môže ho odpredať jedine vtedy, ak 
škola ako taká nebude v týchto priestoroch a bola by vyradená zo siete škôl. V tomto prípade 
by už nebol tento majetok určený na účely školstva, tak môže byť mestom odpredaný podľa 
požiadaviek cirkvi. V prípade, že škola bude zachovaná, mesto nemôže tento majetok 
odpredať, čo vyplýva zo zákona.  
 Čo sa týka situácie v Základnej škole na Potočnej ul., táto škola bude financovaná na 
základe normatívu, ktorý v minulom rozpočtovom roku bol dostatočný na to, aby škola mala 
zabezpečenú prevádzku, aj napriek tomu, že počet detí tam bol nižší a v jednotlivých triedach 
nespĺňal počet detí stanovený minimálny počet. Bolo tam detí pod 15 žiakov a trieda sa 
zriaďuje podľa zákona, keď je v ročníku minimálne 15 žiakov.  

Začiatkom roka prišla do platnosti zmena vyhlášky o financovaní základných škôl 
a toto nariadenie vlády zmenilo filozofiu financovania v tom, že už sa neposudzuje konkrétna 
škola na počet žiakov, ale sa posudzuje zriaďovateľ, aký má v školách počet žiakov. Predtým 
to bolo tak, že ak mala škola do 150 žiakov, dostala zvýhodnený normatív.  Od nového roka  
platí vyhláška, že zvýhodnený normatív ide na zriaďovateľa, ak zriaďovateľ má menej ako 
250 žiakov. Keďže mesto ako zriaďovateľ má spolu vyše 5200 žiakov,  zvýhodnený 
koeficient pre ZŠ na Potočnej ul. nedostalo  

Pri súčasnom počte tried a zamestnancov, financie, ktoré boli vypočítané na základe 
počtu žiakov a koeficientu pre bežnú základnú školu, sú  na jedného žiaka 22 273,- Sk a tieto 
financie nestačia na zabezpečenie prevádzky ZŠ Potočná ul. Celkový rozdiel je zhruba 250 tis. 
Sk na položku mzdy a odvody do fondov.  Z toho dôvodu mesto spracovalo ekonomický 
rozbor a na základe neho na porade riaditeľov škôl informoval pani riaditeľku ZŠ, že nie je 
možné zabezpečiť prevádzku tejto školy.  

Poznamenal, že minulý rok mestské zastupiteľstvo prijalo  koncepciu, že prostriedky 
zo školstva sa nebudú prerozdeľovať, to znamená, že z jednej školy sa nebudú presúvať na 
druhú.  Z toho dôvodu útvar  školstva a sociálnych vecí pripravil a navrhol alternatívne 
riešenie, ktoré by zohľadňovalo plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja v časti školstva. 
Vzhľadom na platnosť vyhlášky, ktorá hovorí, že trieda sa môže otvoriť pri minimálnom 
počte 12 žiakov a vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov na vykrytie 
prevádzkových nákladov, sa navrhol taký  postup riešenia, aby sa v školskom roku 2005/2006 
zlúčili ročníky, to znamená, že v jednej triede by boli 2 ročníky, keďže počet žiakov po zápise 
bol 14, jeden žiak je navrhnutý na predčasné zaškolenie, v ďalších ročníkoch bolo 14, 12 a 14 
žiakov. Takto by si škola ako taká zachovala svoju činnosť v jednom roku s tým, že by sa 
vybudovali spojené triedy.  

Čas, ktorý by trval jeden školský rok, by sa mal využiť k tomu, že by sa zriadila 
nezisková organizácia, ktorá by zriadila školu a táto by mala počet žiakov 50 a tým pádom 
v zmysle smerníc o financovaní školstva by dostala finančné prostriedky, ktoré by postačovali 
na činnosť tejto ZŠ.  
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Ing. Boc, zástupca primátora, doplnil, že v prvom rade chceme, aby táto základná škola bola 
zachovaná. Stav je taký, že chýba 250 tis. Sk. Hľadalo sa riešenie a dospelo sa k takému,   aby 
sa získal 1,5 násobok dotácie, treba zriadiť neziskovú organizáciu a tým sa využije šanca,  že 
finančné prostriedky pôjdu zo štátneho  rozpočtu. Druhá možnosť je taká, že vznikne 
dvojtriedka, pričom bude rozpočet vyrovnaný. Riešenie zobrať inej základnej škole peniaze, 
ktorá ich má dosť a presunúť ich na túto školu, je nepriechodné, lebo je prijatý princíp, že 
jednej škole sa nebudú dávať peniaze na úkor druhej školy. Ďalšia možnosť je tá, že sa 
požiada o zmenu rozpočtu a tých 250 tis. Sk sa vydotuje  z inej kapitoly rozpočtu mesta. Či  
na to bude vôľa, je vec rozhodnutia Mesta Trenčín.  
 
 VMČ Sever hlasovaním 7 za odporučil: 
 

- poskytnúť z rozpočtu mesta dotáciu vo výške 250 tis. Sk Základnej škole na 
Potočnej ul., aby sa v školskom roku 2005/2006 nemuseli spájať ročníky. 

 
- vytvori ť neziskovú organizáciu v spolupráci s Mestom Trenčín a správcom 

farnosti, ktorá musí na ministerstvo školstva podať žiadosť o zriadenie 
súkromnej školy do 30.6.2005.  

 
 
 
6. Zimná údržba – informácia  
 
Ing. Vravková, poverená vedením Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., 
uviedla, že  15.3.2005 bol zrušený výkon zimnej údržby. V prípade naliehavosti, ak by ešte 
došlo k snehovej kalamite, sa tento stav bude riešiť  vyhlásením pohotovosti.  
 
MUDr. Sedláček upozornil, že mestské hospodárstvo a správa lesov tento rok v zimnom 
období zanedbala ulicu I. Krasku, ktorá vôbec nebola čistená od snehu, taktiež tam neboli  
čistené kanále, čo musel robiť  sám a na vlastné náklady.  
 
Ing. Lifka  taktiež upozornil, že na Ul. M.R. Štefánika na úseku 1 km neboli od minulého leta 
vyčistené vpuste.   
 
PhDr. Laborecká požiadala, či by bolo možné vykonávať spätnú kontrolu čistenia chodníkov 
a ciest od snehu, konkrétne na uliciach Študentská, Nábrežná, Švermova, ktoré boli veľmi zle 
čistené. 
 
Ing. Vravková reagovala, že je veľký problém s ľuďmi, ktorých úrad práce posiela na 
výpomoc, pretože pracujú tak, ako pracujú a  nie je v silách organizácie ich stále kontrolovať.  
 
P. Babič vyslovil nepochopenie nad tým, prečo bol zrušený výkon zimnej údržby, keďže 
v celom meste sú kopy snehu.  

Do budúcna požiadal čistiť hrádzu, ktorá nebola za celú zimu ani raz odhrnutá.  
 
Ing. Vravková vysvetlila, že zrušenie zimnej údržby neznamená, že sa nebude nič robiť. 
Výkon zimnej údržby upravuje zimný operačný plán, ktorý keď sa vyhlási, ľudia pracujú v 12 
hodinových smenách. Teraz, keď bol výkon zimnej údržby zrušený, pracuje sa od 06.00 do 
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14.00 hod. Ak by došlo k nepriaznivým poveternostným podmienkam, bude vyhlásená 
pohotovosť vybraných zamestnancov od 18.00 do 06.00 hod.  
Tiež poznamenala, že za 15 rokov mesto nezažilo takéto naliehavé vlny snehových zrážok, 
kedy sa sneh nestihol stopiť a tým pádom sa vrstvil na seba.   
 
P. Fabová upozornila, že v Kubrej sa tiež zabudlo v rámci zimnej údržby na niektoré ulice. 
Zamestnanci MHSL ani nevedia, kde sa nachádzajú niektoré ulice v meste.  
 
 VMČ Sever vyslovil z objektívnych príčin nespokojnosť so stavom ciest  
v zimnom období vzhľadom na nedostatok mechanizačných prostriedkov a ich zlý 
fyzický stav a odporučil dodržiavanie plánu zimnej údržby pre budúci rok.  
 
 
Ing. Závodská poprosila, nakoľko občania nepoznajú inšpektora mestskej polície, ktorý má 
na starosti mestskú časť Opatová, aby sa prišiel ukázať medzi ľudí, najlepšie na miesto, kde sa 
najviac sústreďujú.  
 
 
 
II. VEREJNÁ ČASŤ  
 
7. Riešenie situácie ZŠ Opatová s občanmi 
 
P. Babič privítal prítomných občanov, ktorým predstavil poslancov zvolených za mestskú 
časť Sever, Ing. Boca, zástupcu primátora,  Mgr. Baláža, povereného vedením útvaru školstva 
a sociálnych vecí a Ing. Vankovú, garanta VMČ.  

Poprosil Mgr. Baláža o vysvetlenie situácie ohľadne Základnej školy v Opatovej.  
 
Mgr. Baláž zopakoval informácie  vo veci riešenia situácie v Základnej škole na Potočnej ul., 
ktoré predniesol v neverejnej časti tohto zasadnutia v rámci bodu 5.  
 
P. Babič informoval, aké uznesenie prijal VMČ Sever v rámci bodu 5. Poznamenal, že 
nezisková organizácia musí do 30.6.2005 požiadať ministerstvo školstva o zriadenie 
súkromnej školy. Poslanci sú ochotní pomôcť občanom so založením neziskovej organizácie.  
 
MUDr. Sedláček doplnil, že mesto by do neziskovej organizácie vložilo majetok t.j. budovu 
a docielilo by sa týmto zvýhodnenie koeficientu, to znamená, že škola by od štátu mohla 
dostať tie peniaze, za ktoré by prežila. Vzhľadom k tomu, že mesto má toľko žiakov, koľko 
má, nemôže dostať zvýhodnený koeficient. Poslanci budú iniciovať zmenu rozpočtu, aby sa  
našlo v inej kapitole 250 tis. na zachovanie chodu školy v školskom roku 2005/2006, keďže 
z kapitoly školstva sa tieto peniaze zobrať nedajú a nie je záujem spájať ročníky. Medzitým je 
potrebné urobiť všetky kroky na to, aby v školskom roku 2006/2007 bola zriadená súkromná 
škola a mohla dostávať zvýhodnenú dotáciu.  
 
Občan sa spýtal, akým spôsobom mesto získalo budovu ZŠ.  
 
Ing. Vanková vysvetlila, že táto budova, ktorá bola predtým v správe štátu,  prešla na Mesto 
Trenčín vtedy, keď sa delimitovali školy na obce a mestá.  
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Občan poukázal na to, že mesto zvýšilo dane o 100 %, občania Opatovej platia rovnaké dane 
ako občania v meste a nemajú  z toho žiaden úžitok čo sa týka kanalizácie, ciest a pod. 
Zaujíma ho, koľko peňazí sa vráti do mestskej časti Opatová z tých peňazí, ktoré občania 
zaplatia na daniach. Navrhol z daní dať 250 tis. Sk ZŠ na Potočnej ul., aby mohla normálne 
fungovať.  
 
Ing. Boc informoval, že v rámci reorganizácie školstva a prechodom školstva na samosprávu, 
prešiel  tento majetok zo štátu na mesto.  Mesto má platný list vlastníctva, škola ja majetkom 
mesta a tento stav je právoplatný a nikto ho zatiaľ nezmenil.  
 Čo sa týka daní, nie je pravda, že išli o 100 % hore a nevie, čo všetko mesto spravilo 
v Opatovej, avšak  informoval, čo pripravuje realizovať v tejto mestskej časti.  
 
Občianka vyslovila nespokojnosť s tým, že občania nepociťujú, že by sa mesto staralo o túto 
školu. Nevidia, že by sa do nej investovali nejaké finančné prostriedky, pretože napr. 
v budove padá omietka, WC, umývadla, počítače, maľovku, pomôcky si  musia zabezpečovať 
rodičia sami v rámci svojich možností a cez sponzorov.  Ďalšia vec je, že keby sa zlúčili 2 
ročníky do jednej triedy, bola by to veľká záťaž na psychiku detí a neboli by sústredené na 
vyučovaní. Z uvedených dôvodov poprosila o zdokladovanie všetkých výdavkov mesta na ZŠ 
Potočná ul., čo sa konkrétne urobilo a poskytlo tejto škole.  
 
Riaditeľka ZŠ informovala, že pre školský rok 2005/2006 nie je potrebná do mesta  dotácia 
vo výške 250 tis. Sk, ale o 72 400,- menej, nakoľko táto čiastka bola vrátaná mestu za minulý 
rok.  
 
Na záver sa VMČ Sever dohodol s občanmi na ďalšom stretnutí vo veci vytvorenia 
neziskovej organizácie, ktoré sa uskutoční dňa 30.3.2005 o 15.00 hod. v Základnej škole 
Opatová.  
 
Ing. Boc odporučil záujemcom o vytvorenie neziskovej organizácie, aby ho navštívili 
a dohodli sa na ďalších krokoch.  
 
 
                                                                                                                                                                                                        

Na záver p. Ján Babič, predseda VMČ Sever, poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie výboru.  
 
 
 

Ján Babič  
                  predseda VMČ Sever   

         Dňa: 6.4.2005 
 
 
 
Zapísala: Renáta Špaleková, dňa 31.3.2005 
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