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Z Á P I S N I C A 
 

zo  zasadnutia Výboru mestskej časti SEVER, konaného dňa 16.5.2007 v KS M. Turkovej. 
 
Prítomní poslanci:      Neprítomní poslanci  
p. Ján Babič      Ing. Róbert Lifka 
p. Janka Fabová     RNDr. Jozef Mertan 
p. Ľubomír Dobiaš  
p. Juraj Holubek 
p. Vladimír Gavenda 
p. Marta Blahová 
 
p. Tomáš Vaňo – zástupca primátora 
Ing. Jaroslav Siebert – MsP Trenčín  
Ing. Jozef Čermák – MsP Trenčín 
Ing. Pavol Zachar – útvar majetku mesta MsÚ  */UMM/ 
Bc. Viera Štefulová – zapisovateľka 

 
Na úvod p. Ján Babič, predseda VMČ Sever, privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie 

výboru.  
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie  a schválenie programu  
 2. Prerokovanie žiadostí 
 3. Požiadavky poslancov a občanov 
 4. Rôzne 
 
P. Babič navrhol zmeniť program zasadnutia nasledovne: 

 
1. Otvorenie  a schválenie programu  

 2. Prerokovanie žiadostí 
3. Informácia o stretnutí podnikateľov lokality Pod Sokolice 
4. Informácia o prezentácii „Koncepcia zelene a statická doprava Sihoť“ 

 5. Požiadavky poslancov a občanov 
 4. Rôzne 
 

VMČ Sever hlasovaním 6 za schválil program so zmenou v zmysle návrhu p. Babiča. 
 
K bodu 2 
 
Ing. Zachar, útvar majetku mesta, predložil nasledovné žiadosti: 
 

1. Žiadosť o vyjadrenie k predaju nasledovných nehnuteľností v OD Rozkvet na ulici Šoltésovej v 
Trenčíne – objektov :  

- pošty 3 - súp. číslo 1725, orientačné číslo 2 na pozemku v k.ú. Trenčín – parc.č. 
1531/180,  

- bývalých Spojov - súp. číslo 3024 na pozemku v k.ú. Trenčín – parc.č. 1531/182,   
- a pozemkov v k.ú. Trenčín :  
- parc.č. 1531/180 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 421 m² v celosti,   
- - parc.č. 1531/182 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou   55 m² v celosti, 
- parc.č. 1531/160 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 338 m² (spoločný dvor) 

v podiele 43/100 (t.j. 145,34 m²), pre a.s. Slovenská pošta, ktorá je nájomcom 
predmetných nehnuteľností. 

 
VMČ Sever  hlasovaním 6 za odporučil predaj nehnuteľností v zmysle predloženej žiadosti 
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2. Žiadosť o  prerokovanie a stanovisko k predaju nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Kubra parc. č. 
1970/2, zast. plocha vo výmere 35 m2 pre Evu Kalíkovú, Ivana Vengrína a Milana Vengrína za 
účelom scelenia pozemkov pri rodinnom dome. 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne 
predaj pozemku odporúčajú. 
  
3. Žiadosť  o prerokovanie a stanovisko k predaju nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Kubra parc. č. 
1970/1, zast. plocha vo výmere 83 m2 pre Alexandra Aliho s manželkou za účelom scelenia 
pozemkov pri rodinnom dome. 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne 
predaj pozemku odporúčajú. 
 
P. Dobiaš pripomienkoval formálnu stránku materiálov a položil otázku, či boli predmetné 
žiadosti predložené na  rokovaní finančnej a majetkovej komisie bez toho, aby sa k žiadosti 
vyjadrili dotknutí žiadatelia. 
 

VMČ Sever žiada, aby boli predmetné žiadosti stiahnuté z rokovania VMČ Sever a 
predložené na opätovné  prerokovanie po vyjadrení žiadateľov a  po splnení náležitostí, 
ktoré by mali byť predchádzať rokovaniu vo VMČ. 
 
4. Informatívna správa o stave prác na rozšírení cintorína v mestskej časti Kubrá k 30.04.2007 :  
 
 Po osobnom pohovore s dedičmi zomrelých spoluvlastníkov  sme zistili, že dedičské 
konanie prebieha ale ešte nebolo ukončené, resp. nebolo začaté. Mesto Trenčín nemá právne 
prostriedky na urýchlenie dedičského konania, ani nemôže dedičovi prikázať, aby začal vo veci 
konať. Tieto veci zo zákona zabezpečuje príslušný súd s tým, že ich pridelí notárovi. 
 
 Vzhľadom k uvedenému sme listom zo dňa 12.04.2007 požiadali advokáta Mgr. Júliusa 
Meszároša o stanovisko, či je priechodné domáhať sa na súde určenia vlastníctva k dotknutým 
pozemkom (kópiu prikladáme). Odpoveď sme zatiaľ nedostali. 
  
 VMČ Sever zobral na vedomie Informatívnu správu o stave prác na rozšírení 
cintorína v mestskej časti Kubrá k 30.04.2007.  

 
P. Babič informoval prítomných o priebehu a  výsledkoch rokovania na ktoré bol prizvaný. Uviedol, že : 
„ Dňa 14.5.2007 sa uskutočnilo stretnutie podnikateľských subjektov so sídlom v mestskej lokalite Pod 
Sokolice a členmi MsZ v Trenčíne. Na tomto stretnutí prítomní zhodnotili situáciu v doprave, údržbe 
a estetike v tejto časti ako nedostatočnú. Poukázali na fakt, že hlavne v čase výstav je táto lokalita 
preťažovaná a vzniká dopravný chaos, ktorý neriešia príslušné zložky, polícia a tak návštevník nadobudne 
negatívny dojem. Ten umocňuje aj stav komunikácií, chodníkov a kontajnerov na komunálny odpad. Táto 
skutočnosť nepriaznivo ovplyvňuje nielen funkciu a prevádzku  podnikateľských subjektov v tejto lokalite, 
ale vytvára aj negatívny pohľad na imidž mesta. Prítomní sa zhodli, že chcú riešiť túto situáciu v spolupráci 
s Mestom Trenčín v dlhodobej aj krátkodobej rovine. 
 
Dlhodobá rovina: 

- pozývať k riešeniu a tvorbe plánov urbanizácie  dopravy a rozvoja v tejto lokalite, zohľadňovať 
a realizovať požiadavky zainteresovaných subjektov 

 
Krátkodobá rovina: 

- organizácia a bezpečnosť dopravy 
- riešenie statickej dopravy 
- skultúrnenie a estetizácia prostredia 
- údržba komunikácií 

 
Za týmto účelom žiadajú prítomní vytvoriť pracovnú skupinu so zástupcov mesta a dotknutých organizácií, 
ktorá bude riešiť túto situáciu a vytvorí pozitívny dojem pre návštevníkov a zlepší podmienky na 
podnikanie. 
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Podpísaní: 
Konštrukta Industry, a.s. Trenčín 
Výstavisko TMM, a.s. Trenčín 
Konštrukta Defence, a.s. Trenčín 
Loko 
Wella Trenčín 
Colný úrad Trenčín 
SOU strojárske  Trenčín„ 

 
P. Babič uviedol, že je to dlhodobý problém, nakoľko sa v tejto lokalite ročne sústreďuje pri akciách  na 
výstavisku veľký počet ľudí, s cieľom spoznať aktivity v meste. Je to vstupný kontakt s cca 150 tisíc 
ľuďmi, ktorí sú  návštevníkmi mesta. Je to teda jeden z dôvodov, aby sme sa v tejto súvislosti v rámci 
riešenia rozvoja cestovného ruchu v našom meste týmto problémom zaoberali. Dopravné riešenie 
nedostatočne pokrýva potreby, ktoré by  v tejto lokalite mali byť samozrejmosťou. 

 
P. Dobiaš reagoval, že sa necíti byť zaviazaný závermi stretnutia podnikateľských subjektov, nakoľko 
nebol na toto stretnutie prizvaný a nezodpovedá sa ani  subjektom podpísaným pod uvedeným stanoviskom, 
má mandát od občana a zodpovedá sa občanom. Položil otázku, koho záujmy zastupoval na tomto stretnutí 
predseda VMČ Sever. 
 
P. Babič uviedol, že bol v rámci svojho poslaneckého mandátu na toto stretnutie  pozvaný a požiadaný 
uvedenými subjektmi, aby poslancov VMČ Sever oboznámil so stanoviskom, ktoré vyplynulo so stretnutia. 
Okrem neho bol na stretnutí prítomný i poslanec Ing.  Gálik, ktorý je zároveň zamestnancom jedného so 
subjektov. 

 
Ing. Čermák sa vyjadril, že čo sa týka dopravnej situácie v lokalite výstaviska, je možné urobiť len jedno, 
odkláňať dopravu od výstaviska. Tento stav pretrváva 10 rokov a nerobí sa s tým nič. Pokiaľ sa  tu 
nevybuduje parkovisko minimálne s kapacitou  pre 300-400 vozidiel, tento stav sa neodstráni ani zvýšenou 
činnosťou MsP  v Trenčíne ani činnosťou organizátorov. 

 
P. Babič zdôraznil, že cieľom tohto stretnutia bolo zlepšiť život obyvateľom v tejto lokalite. Nejde tu 
o lobbing. 
 
P. Blahová sa vyjadrila, že i ju stretávajú obyvatelia Ul. Pod Sokolice a oslovujú ju s požiadavkami na 
riešenie dopravy v tejto časti najmä v čase výstav. Okrem iného vyjadrujú požiadavky na vybudovanie 
detského ihriska, ktoré by slúžilo menším deťom, nakoľko tu žiadne  také nie je. 
 
P. Fabová informovala, že 24.5.2007 bude  prebiehať  na pôde MsÚ v Trenčíne stretnutie s podnikateľmi, 
kde bude prítomný i predseda SOPK. 
 

VMČ Sever hlasovaním 5 za, 1 sa zdržal hlasovania, zobral na vedomie Informáciu o stretnutí 
podnikateľov lokality Pod Sokolice. 

 
K bodu 4 
 

P. Babič uviedol, že otázka zelene a statickej dopravy na  Sihoti sa rieši priebežne. Krajinný architekt  
predniesol na stretnutí koncepciu zelene a statickú dopravu prezentoval špecialista útvaru životného 
prostredia MsÚ v Trenčíne. Otázka detských ihrísk je zaradená ako jedna samostatná agenda, ktorou sa 
zaoberá  VMČ Sever. V rámci interpelácií  predniesol v minulosti  požiadavku, aby bola na zasadnutí VMČ 
Sever v mesiaci máj  2007 rozdiskutovaná otázka správcovstva detských ihrísk a prezentovaná koncepcia. 
Koncepcia zelene s otázkou detských ihrísk úzko súvisí. V odpovedi na interpeláciu sa uvádza, že 
v súčasnosti prebieha pasportizácia detských  ihrísk, z ktorej by malo vyplynúť, ktoré ihriská sa stanú tzv. 
spádovými, na ktorých bude vykonaná úplná údržba spojená s ich  dobudovaním a ktoré budú určené 
k likvidácii. Po spracovaní pasportizácie bude táto predložená VMČ Sever k pripomienkovaniu. 
V súvislosti s tým, odvolávajúc sa na pasportizáciu zelene ďalej  predseda VMČ uviedol, že sú v mestskej 
časti Sever dve  znečisťujúce, nefunkčné škvárové plochy na uliciach  Kraskova  -  Pádivého, ktoré nie sú 
detským ihriskom, čo  znižuje  i  kvalitu života ľudí, ktorí tu žijú. Zvírený prach s tejto plochy dostáva pri 
vetraní do bytov. 
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P. Fabová uviedla, že v roku 2002 už raz  bola vykonaná pasportizácia ihrísk, existuje materiál, ktorý je 
potrebné vyhľadať, preštudovať a priniesť na nasledujúce zasadnutie VMČ Sever. 
 
P. Gavenda uviedol, že v materiáloch týkajúcich sa prezentácie koncepcie detských ihrísk mu chýba detské 
ihrisko v Opatovej. Ako je toto ihrisko vedené? Zmienka o ihrisku je vedená podľa neho iba v jednom 
zázname z mestského zastupiteľstva v súvislosti s cenou tohto ihriska. Je potrebné preveriť v koho správe je 
toto ihrisko. 
 
P. Fabová navrhla, aby sa cestou INFO zverejnil zoznam detských ihrísk v mestskej časti Sever, ktoré sa 
budú naďalej udržiavať, na základe doterajších zistení o ich využiteľnosti. 
 

VMČ Sever 
1/ berie na vedomie    Informáciu o prezentácii „Koncepcia zelene a statická doprava Sihoť“ 
2/ žiada  MsÚ v Trenčíne, aby  po spracovaní  pasportizácie detských ihrísk na území mesta 
Trenčín bola táto predložená k pripomienkovaniu VMČ Sever na zasadnutí v mesiaci jún 
2007. 

 
K bodu 5 
 

Občania vyjadrili nasledovné pripomienky: 
- na Ul. Považská 1710 je potrebné riešiť parkovisko 
-  treba kontrolovať zo strany MsP „psíčkarov“, ktorí chodia venčiť psov na trávnik pred domom, 

čo je nehygienické, nakoľko sa tu hrávajú i  malé deti 
- pred ROZKVETOM nie je pri predajni JEDNOTA COOP udržiavaný poriadok 
- ako je to s prístreškom pri pohostinstve „ U Čarodeja“ ? Je vydané na toto stavebné povolenie? 
- na Ul. Šoltésovej a Považská je potrebné riešiť statickú dopravu 
- na Ul. Hodžova 75 boli vysadené nové stromy, ako náhradná výsadba za tie, ktoré boli  

vyrúbané na inom mieste. Je tu problém, nakoľko obyvatelia v minulosti dosiahli, aby tu bol 
vykonaný výrub z dôvodu zatienenia bytov a iných nepriaznivých vplyvov a výsadbou sa tento 
problém opäť čiastočne  obnoví a najzávažnejší problém je ten, že výsadba bola vykonaná na 
mieste, kde je plynové potrubie.  

- na Ul. Hodžova chýba  parkovisko a dostatočné verejné osvetlenie 
- v lokalite  Ul. Pod Sokolice sú občania nespokojný s hlukom, ktorý vychádza s PIANO 

CLUBU. Je potrebné kontrolovať  návštevníkov v čase  podujatí, ktoré sa tu konajú, nakoľko 
svojim správaním narušujú nočný kľud a ničia majetok v okolí obytných domov. Je to 
dlhodobý problém, na ktorý obyvatelia upozorňujú, ale nič sa nezlepšilo. Obyvatelia žiadajú 
MsP Trenčín, aby venovala tomuto problému zvýšenú pozornosť. 

 
P. Holubek sa vyjadril, že v niektorých mestách sa v lokalitách, kde sú podniky so zvýšenou hlučnosťou 
vykonáva meranie hluku za plnej prevádzky. Problém hlučnosti v prevádzkach je spôsobený zväčša tým, že  
majitelia takýchto prevádzok neinvestujú do odsávania a vetrania, následne musia otvárať dvere a okná 
a hluk sa takýmto spôsobom šíri do okolia. Mali by  pri povoľovaní prevádzok  byť vykonané také 
opatrenia, aby sa zabránilo negatívnym dopadom, ktoré popisujú obyvatelia. 
 
Ing. Čermák uviedol, že čo sa týka problémov s hlukom šíriacim sa z prevádzok, môžu občania podať 
podnet na hygienickú stanicu / Úrad verejného zdravotníctva / v Trenčíne, vec bude posúdená 
zodpovednými pracovníkmi, ktorí vykonajú kontrolné meranie. MsP v Trenčíne  kontroluje uvedený objekt 
a situácia je taká, že pokiaľ je priestor uzavretý, hluk takmer nie je počuť. Akonáhle dôjde k otvoreniu 
okien, je pravdou, že hluk sa šíri do okolia. Majiteľ bol na túto skutočnosť upozornený. 
Čo sa týka vandalizmu, MsP v Trenčíne   postihuje takéto priestupky. Odporúča občanom, aby pri 
ohlasovaní  na linke 159 požiadali hliadku o vykonanie fotodokumentácie z riešenia priestupkov, na 
základe ktorej bude možné presne identifikovať a postihnúť páchateľov. 
 
Občan  

- vyjadril pripomienku, že v objekte bývalej  MŠ pri MERINE, resp. v  objekte bývalej ZŠ K. 
Royovej, boli vyrúbané stromy a údajne  tam  súkromný investor plánuje výstavbu 6 - 
poschodovej bytovky. Zaujímal sa o to, či je to pravda, nakoľko by  plánovaná stavba úplne  
zatienila tu stojace bytovky, ktoré sú  už i tak  z jednej stany  zatienené výstavbou bytovky 
v lokalite „parčíka“. 
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- upozornil na nevyhovujúci stav chodníkov v smere z Ul. Štefánikovej smerom do centra mesta 
a na nedodržiavanie  povolenej rýchlosti vodičmi jazdiacimi v tomto smere. Sú ohrození 
cyklisti. 

 
Ing. Čermák uviedol, že MsP má kompetenciu kontrolovať dodržiavanie povolenej rýchlosti v tých 
úsekoch, kde je povolená rýchlosť daná dopravným značením. Ak je povolená rýchlosť daná zákonom a nie 
je tu dopravné značenie MsP tu nemôže kontrolovať vodičov. Okresný dopravný inšpektorát sa pri 
kontrolách viac – menej špecializuje na úseky častých dopravných nehôd na  hlavných cestách I. triedy.  

 
Občan – obyvateľ domu 1732, Ul. M.Turkovej  

- na detskom ihrisku pri VII. ZŠ už pri jeho  výstavbe upozorňoval na to, že je tu potrebné 
odstrániť trávu a naviezť parkovú drť, aby sa zamedzilo blativosti v daždivom období a mohli 
sa tu deti hrať 

- na kĺžačke, ktorá je tu osadená, je nebezpečné betónové podloženie sklzu, môže tu prísť 
k vážnemu úrazu 

- v mieste tzv. „domu vyvolených“  na detskom ihrisku pri KS M. Turkovej sa schádzajú rôzne 
kategórie mládeže, správajú sa vulgárne a svojim chovaním budia pohoršenie. Obyvatelia, ktorí 
sú toto správanie takmer denne nútení trpieť, sú zhrození nad náznakmi sexuálnych orgií a  
žiadajú MsP v Trenčíne  o pravidelnú kontrolu tohto objektu a zabezpečenie nápravy tohto 
stavu.  

- na križovatke ulíc  M. Turkovej  a  Považská   je dopravné značenie zatienené konármi stromu 
/breza/, čo môže spôsobiť dopravnú kolíziu 

- nerešpektuje sa na tejto ulici dopravné značenie „jednosmerka“, najmä v čase 6,00 h - 7,30 h 
- od jesene minulého roka nie je odstránená kopa lístia v priestore oproti vchodu č. 26 na Ul. M. 

Turkovej, ktorá je už obrastená trávou a doposiaľ nikto nereagoval na pripomienky obyvateľov, 
ktorí osobne pri vykonávaní údržby upozorňovali zamestnancov MHSL, m.r.o., Trenčín, aby 
zabezpečili odvoz tohto odpadu. Kto toto kontroluje? 

- na parkoviskách nie je naprojektovaný odvod dažďovej vody do kanalizačných zberačov. 
Riešením je vybudovanie prídlažbového zvodu vody, na čo  osobne upozorňoval občan. Vec sa  
neodborne vyriešila narezaním asfaltu i betónu, vybudovaním prehĺbenia a osadením mreží 
upevnených ingusovými skrutkami. V súčasnosti je toto prehĺbenie plné opadaného lístia, 
buriny, v zime je tu namrznutá vrstva. Bolo by vhodné, keby sa vykonalo vyčistenie cestou  
demontáže mreží. 

- parkuje sa v nespevnenom  chodníku. Pred vchodmi  na Ul. M. Turkovej    je osadené  
v chodníku tlakové plynové potrubie, sú tu hlboké preliačiny, je možné predpokladať únik 
plynu. Čo ak dôjde k takej situácii a budú tu zaparkované autá? SPP, a.s. by mali vykonať 
sondu. 

 
Občianka, Rázusova 40 

- na uvedenej ulici pri zastávke MHD je rozbitá smetná nádoba, odpad je rozhádzaný na trávniku 
- je potrebné preveriť, či je povolené  parkovanie  pri lekárni na tejto ulici -  na odbočke z Ul. 

Rázusova,  na parkovacej ploche, ktorá je označená poznávacou značkou  auta. Niektoré osoby 
si  takto označia plochu a vyhradzujú si parkovanie výlučne pre seba. Je to v súlade 
s povoleniami? Tieto osoby nie sú ZŤP, sú to ppd. podnikatelia, dokonca je tu zaparkované 
auto so ŠPZ Nové Mesto n./ Váh.. 

 
Ing. Čermák  uviedol, že je potrebné vykonať obhliadku miesta a preveriť vec i na  MsÚ v Trenčíne. 
 
Občan, Osvienčimská ul. 

- žiada, aby MsP v Trenčíne  kontrolovala dodržiavanie povolenej rýchlosti pri MŠ na uvedenej 
ulici, nakoľko tu vodiči nerešpektujú povolenú rýchlosť, jazdia i 80 – 100 km rýchlosťou 
a ohrozené sú najmä deti, ktoré sa tu pohybujú, tie nie sú tiež  dostatočne obozretné.   

- je potrebné, aby boli kontrolovaní zo strany MsP v Trenčíne  psíčkari, či dodržiavajú VZN, 
ktoré sa ku chovu psov vzťahuje 

- ulica nie je vyspádovaná, občania sa brodia po členky vo vode, keď je daždivé počasie 
- nie sú zreteľne označené prechody pre chodcov na vozovke 
- cyklisti na tejto ulici jazdia často v protismere, treba venovať  zo strany MsP v Trenčíne  

tomuto problému pozornosť  
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Ing. Čermák sa vyjadril, že pešie hliadky  MsP i cyklohliadky majú zdokumentovanú činnosť, na ktorú 
upozorňujú občania. Poslaním hliadky MsP je predovšetkým reagovať okamžite na volanie na tiesňovú 
linku 159, čo sa snaží MsP plniť. Základňa MsP  v Trenčíne pre časť Sever je v objekte MŠ na Opatovskej 
ceste. 
 
P. Fabová reagovala, že čo sa týka značenia prechodov pre chodcov, bude do konca mája 2007 realizovaná 
obnova označenia prechodov v lokalite celej Sihote. 
 
Občan 

- upozornil, že na križovatke ulíc Považská – Žilinská  pri novovybudovanom objekte je 
neprehľadná dopravná situácia, ktorá vznikla výstavbou tohto objektu. Ako sa to bude riešiť? 

 
Občan, Pádivého ul.  

- na chodníku od UNI CENTRA – Pádivého ul. – Sibírsku ul. – k Armádnej  ul. je vyznačený 
jeden prechod pre chodcov, na ktorom pravidelne parkujú automobily. Žiada, aby boli majitelia 
áut, ktorí tu parkujú  za takéto počínanie pokutovaní, nakoľko občania  tu nemajú kadiaľ 
bezpečne prechádzať cez frekventovanú vozovku a môže dôjsť k úrazu, pohybujú sa tadiaľto 
starší občania, deti, matky s kočíkmi a pod. 

- v lokalite medzi ulicami Pádivého a Sibírskou sú dve detské ihriská, ktoré nie sú využívané. 
Navrhuje, aby boli  na týchto miestach zrealizované parkovacie plochy.  

- za akých podmienok sa môže vyznačiť parkovacie miesto s označením ZŤP a na akú dobu sú 
povolenia vydávané? Niektorí majitelia vozidiel na Ul. Pádivého 5  parkujú na takto 
označených miestach, hoci nevlastnia preukaz osoby so zdravotným postihnutím. Bolo by 
vhodné preveriť, ktorým osobám bolo takéto povolenie na parkovanie vydané a či namiesto 
nich neparkujú na týchto miestach úplne iné osoby. 

 
P. Babič uviedol, že povolenia na parkovacie miesta pre osoby so  ZŤP preukazom sú vydané  na Ul. 
Pádivého v súlade s platnými predpismi. V prípade, že by tam parkoval niekto iný treba túto skutočnosť 
nahlásiť na MsÚ v Trenčíne. 
 
Občan, Ul. Šoltésova 1724/5 

- v okolí  stavby MAGNUS CENTER / bývalá KOTVA / je potrebné upraviť prostredie  a uviesť 
ho do pôvodného stavu, nakoľko sa pri výstavbe zdevastovala značná časť životného 
prostredia. Pokiaľ sa ukončili vonkajšie stavebné práce a prešlo sa na interiérové úpravy, mali 
by kompetentní pracovníci dbať na to,  aby po období, kedy sa všade šíril hluk a pracovalo sa 
na stavbe  i cez dni pracovného pokoja, žili občania v dôstojných podmienkach. Je poškodený i 
majetok mesta / cesty, chodníky, trávnaté plochy a pod..../. Žiada, aby v tomto smere niečo 
riešil stavebný dozor. 

- odovzdal p. Blahovej písomnú žiadosť o spolufinancovanie opravy chodníka na Ul. Šoltésovej 
č. 1724  adresované  MsÚ v Trenčíne a MHT, m.p.o a žiada, aby sa v tejto veci konalo / prílohy 
č. 1,2,3 / 

 
P. Fabová navrhla, aby sa do vývesných tabúľ VMČ  Sever vyvesovali i odpovede na požiadavky, aby bola 
viditeľná spätná väzba smerom k občanom. 
 
Riaditeľka MŠ M. Turkovej 

- upozornila na dezolátny stav vonkajšej časti budovy MŠ. Finančné prostriedky, ktoré boli 
investované do MŠ boli použité iba do vnútorného zariadenia škôlky, ale čo sa týka budovy, 
v exteriéry MŠ opadáva   omietka  a  je  tu  nebezpečenstvo vážneho  úrazu, preto vydala zákaz  
pohybu v tomto priestore pre učiteľky, ktoré vykonávajú vonku  aktivity s deťmi. Keďže sa ale 
nedá  úplne zabrániť pohybu osôb – najmä iných  detí  v tomto priestore, žiada pracovníkov 
z útvaru školstva a sociálnych vecí MsÚ v Trenčíne, prípadne poslancov volených v rade MŠ, 
aby prišli vykonať poslanecký prieskum, aby videli na vlastné oči  stav, v akom sa budova 
nachádza. Žiada o riešenie tejto záležitosti v čo najkratšej dobe. 

 
P. Dobiaš  reagoval,  že riaditeľka MŠ má predpísaným služobným postupom požiadať o navýšenie 
finančných prostriedkov cestou zmeny rozpočtu pre MŠ. 
 
P. Fabová uviedla, že pani riaditeľka MŠ niekoľkokrát  upozorňovala na uvedený stav a žiadala 
predpísaným spôsobom  o nápravu. Nič sa však neudialo. Situácia je momentálne taká, že v auguste sa 



 7

plánuje zmena rozpočtu. V súčasnosti sa šetria na všetkých útvaroch MsÚ v Trenčíne  finančné prostriedky, 
je treba prehodnotiť, aké by boli v tejto investícii náklady. V rámci implementácie školstva sa pripravujú 
projekty dotýkajúce sa hlavne rekonštrukcie budov školských zariadení.  
 
P. Blahová podotkla, že na zasadnutí MsZ v Trenčíne žiadala, aby do rád škôl boli menovaný 
predovšetkým odborníci z oblasti školstva. 
 
P. Dobiaš, reagoval, že „ pre mňa sú  najväčšími odborníkmi  do školských komisií rodičia. To je pre mňa 
kvalifikácia.“ Požaduje, aby za dane, ktoré rodičia platia bol poskytnutý ich deťom v rámci vzdelávania  
istý štandard. 
 
Občianka, Nábrežná ul. 

- poďakovala poslancom, že v minulom volebnom období bola zrealizovaná kanalizácia na 
Sihoti I 

- poďakovala MsP v Trenčíne  za iniciatívu pri kontrolách v lokalite Sihoť I. 
- poďakovala za zrealizovanie verejného osvetlenia v tejto lokalite, občania sa cítia bezpečnejšie  
- upozornila na nevyhovujúci stav ciest, sú tu výtlky, najmä na UL. Študentskej, Ul. Nábrežnej 

a priľahlých uliciach i v smere do centra mesta  na hlavnej ceste 
- na Ul. Nábrežnej sú obyvatelia nespokojní s hlukom, ktorý sa tu šíri každoročne najmä 

v letnom období, spravidla od štvrtka do pondelka sú občania vystavovaní hluku z podnikov, 
ktoré  prevádzkujú hudobnú produkciu. V minulom roku vyšli poslanci čiastočne obyvateľom 
v ústrety, čo sa týka zamedzenia hlučnosti, preto by rada vedela, ako to bude v tomto roku. 

- obyvatelia domov pri TUAD žiadajú poslancov, aby sa venovala pozornosť riešeniu parkovania 
v súvislosti so situáciou, ktorá nastáva hromadením zaparkovaných áut študentov, pracovníkov 
a návštevníkov TUAD. Títo parkujú pri domoch, na chodníkoch, je tu hluk, exhaláty, čo 
znepríjemňuje život občanom, ktorí tu majú trvalé bydlisko. Bolo by vhodné, aby si TUAD 
zabezpečila parkovanie v areáli univerzity – na ihrisku bývalej II. ZŠ, kde by bol možný vjazd 
i výjazd bez problémov. V minulom volebnom období túto myšlienku presadzovala  p. 
poslankyňa PHDr.  Laborecká, vec ostala neukončená. Platené parkovisko pri plavárni 
využívajú študenti iba zriedka, nevyriešilo to problém. Na týchto uliciach parkujú  i pracovníci 
vojenskej správy, ktorí nemajú  kde  inde parkovať, študenti by mohli parkovať inde. 

- pri II. ŽŠ  na Nábrežnej ul. je potrebné zrušiť v zákrute jedno parkovacie miesto 
z bezpečnostného hľadiska, nakoľko tu je neprehľadná situácia pre vodičov. Keď tu parkuje 
veľké vozidlo vodiči nevidia, čo sa deje na vozovke. 

- je treba zlepšiť technické  riešenie v podchode pri TATRE, aby bol zjednodušený prechod pre 
mamičky s kočíkmi i starých ľudí, nájazd na schody je veľmi strmý 

- v r. 1970  boli. na Ul. Nábrežná osadené lavičky, ktoré sa v súčasnosti už rozpadajú. Čo sa 
s tým bude robiť? 

- na hrádzi pri Tepličke pri elektrárni sa zvýšila frekvencia áut, dochádzajú sem rybári a jazdia 
medzi hrádzou a elektrárňami v lokalite, kde je zvýšený pohyb občanov, ktorí sa pohybujú 
pešo. Je to nebezpečné, ako sa to dá doriešiť? 

- 2 roky občania upozorňujú na to, že v podchodoch sú obité schody, môže  tu dôjsť k vážnemu 
úrazu 

- na Ul. Nábrežná parkujú vodiči  úplne na chodníku. Je tu veľa vozíčkarov, ktorí  sa stretávajú 
na asfaltovom ihrisku pred domom č. 1636 , títo sa tam  nemajú kadiaľ dostať, keďže je 
chodník zablokovaný. Treba to vyriešiť. 

Občan  
- súhlasí s pripomienkou, že v podchode pri TATRE je nebezpečný nájazd na schody a to i pre  

cyklistov, riešením by bol plynulý nájazd, t.j. predĺženie spodnej časti vhodným technickým 
riešením. Nikto kompetentných sa zatiaľ o toto nezaujímal. 

- je potrebné riešiť dopravné obmedzenie na Ul. M. Turkovej  na 40 km/ h alebo aj  menej. Je tu 
ihrisko, pohybujú sa tu deti, vodiči jazdia bezohľadne. 

 
P. Blahová 

- na Ul. kpt. Nálepku a  je na parkovisku upchatá kanálová vpusť 
- na Ul. gen.  Viesta 18 je problém zo zatekaním dažďovej vody do pivničných priestorov v 

dome, nakoľko je tam priestor, ktorý sa kedysi využíval na vhadzovanie uhlia 
- z pohostinstva Modrá ruža pri OD  ROZKVET sa šíri hluk najmä v noci, vychádzajú odtiaľto 

podnapitý ľudia, treba kontrolovať dodržiavanie podmienok VZN 
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Ing. Čermák sa vyjadril k požiadavkám na zníženie povolenej rýchlosti v lokalite Sihoť a okrajových 
častiach mesta. Návrh na zníženie povolenej rýchlosti  celoplošne na 50 km/h už bol jedenkrát predložený 
na ODI, ale nebol odsúhlasený. Navrhol, aby prostredníctvom  
 
Občan, Jasná ul. 

- ako to bude s dopravným riešením, čo sa týka podjazdu a prepojenia Ul. Jasná a Pred poľom, 
kruhových objazdov, ktoré sa plánujú vybudovať na Sihoti? Nebolo by vhodné, aby sa 
zrealizovalo prepojenie v zóne  pri predajni FIAT pri „vochterni“, nakoľko plánovaný podjazd 
by mal byť vybudovaný v tichej zóne a prejazd nákladnej dopravy, autobusov a zvýšenie 
frekvencie automobilovej dopravy by v tejto časti pôsobilo rušivo. 

- požiadal o informácie ku generelu dopravy, v minulom roku boli vznesené ku generelu dopravy 
pripomienky, nie sú známe odpovede, v tomto roku bol generel opäť pripomienkovaný, bolo by 
vhodné, aby bolo známe nejaké vyjadrenie k pripomienkam občanom 

- v niektorých častiach Sihote III. a I.  /RADEGAST, UNI – CENTUM, pri prechodoch pre 
chodcov, na križovatkách a pod. ../ je zlá dopravná situácia, vodiči tu parkujú nerešpektujúc 
dopravné predpisy 

- frekvencia vývozu odpadu z rodinných domov v porovnaní s panelákmi je nižšia, hoci cenovo 
je tam rozdiel, ktorý zvýhodňuje obyvateľov panelákov 

 
P. Fabová informovala, že poplatok za odpad je stanovený ako daň za zber, vývoz a zneškodňovanie 
odpadu. Výška poplatku je prepočítaná na osobu. Nádoba na odpad v objeme 150 l je prepočítaná na 8 ľudí. 
Bola snaha, aby sa v niektorých lokalitách realizoval odvoz odpadu 1x za 2 týždne, čo nebolo schválené. 
Bol požadovaný i množstevný zber, aby ľudia platili len za to, koľko odpadu vyprodukujú, čo bolo 
schválené iba pre právnické osoby  a  fyzické osoby -  živnostníkov. Bol daný podnet na okresnú 
prokuratúru, že toto je v rozpore so zákonom, prokuratúra to zamietla. V súčasnosti sa pripomienkuje nová 
zmena tohto zákona, takže uvidíme, čo to prinesie. Separácia odpadu bude musieť  byť do konca roka 2008 
zrealizovaná na celom území mesta. Do konca  roka 2010 je plánovaných veľa opatrení týkajúcich sa 
otázky odpadov a  vstúpia do platnosti prísne opatrenia, týkajúce sa zneškodňovania odpadu, separácie, 
vykurovania biomasou a pod.. 

 
P. Holubek  doplnil, že otázka veľkoobjemových kontajnerov na odpad je komplikovaná, nakoľko 
v niektorých častiach, napr. v tej časti kde býva on, je kontajner / na mosteku / naplnený za veľmi krátku 
dobu a ľudia vlastne platia  aj „ za to, čo nemôžu využiť“. Tam, kde je  s ohľadom na počet obyvateľov 
vysoký frekvencia naplnenia kontajnera by so mohlo toto  vykompenzovať aspoň tým, že tam bude  
kontajner umiestnený častejšie. 

 
Občianka  

- kto rozhoduje o rozmiestnený veľkoobjemových  kontajnerov v meste?  Kontajner bol na Sihoti 
I. pri Váhu umiestnený krátko, nebolo možné ho efektívne  využiť, lebo bol dovezený o 8,30 
a o 14,00 bol odvezený. V minulosti tu boli 2 kontajnery, v tomto roku je tu len 1. Niektorí 
občania potom sypú odpad na detské ihrisko a tento tam zostáva. 

 
P. Fabová uviedla, že kontajnery sú umiestňované  na miesto aj s ohľadom na bezpečnú manipuláciu pri 
ich skladaní a na nakladaní. Odpad je možné odviezť i na zberný dvor v Zámostí. Zberný dvor mal byť 
zriadený i na sídlisku Juh, občania s tým však nesúhlasili, takže niekedy je veľmi ťažké vyhovieť. 
 
P. Babič  reagoval, že Mesto  Trenčín po tom, čo už nevlastní akcie POS, a.s., nemá  už vplyv na 
frekvenciu a riadenie POS, a.s. 
 
Vedúca KS M. Turkovej 

- KS je na fasáde počmárané  symbolmi, ktoré by bolo treba odstrániť 
- v Kubrej sa začali koncentrovať bezdomovci, ktorí vykrádajú domy, je potrebné to  kontrolovať 

zo stany MsP v Trenčíne, lebo je tu objekt, kde  bezdomovci prespávajú  a zdržiavajú sa. Tento 
problém sa začína vyskytovať vo väčšom meradle i v okolí KS M. Turkovej. 

 
P. Fabová uviedla, že problém s bezdomovcami mesto rieši, ale v súčasnosti  tu nie je žiadny subjekt, ktorý 
by  v meste Trenčín prevádzkoval nízkoprahovú nocľaháreň, alebo klasickú nocľaháreň a riešil zároveň  
problém nezvládnuteľných, agresívnych bezdomovcov  prípadne takých, ktorí sú pod vplyvom alkoholu. 
Prebiehajú rokovania s CHARITOU Nitra, aby sa v objekte  MHSL, m.p.o., Trenčín, vybudovala 
nocľaháreň. CHARITA má však vysoké finančné nároky, takže všetky súvisiace veci sú v štádiu rokovania. 
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Sociálny dom KRIŠTOF už neslúži účelu, pre ktorý bol vybudovaný, rovnako neslúži obyvateľom ani 
sociálny taxík, preto by mesto chcelo mať v budúcnosti kontrolu nad správou takýchto služieb, aby sa  tá  
situácia, aká nastala v minulosti už neopakovala. 
 
Občianka, Štefánikova ul.  

- písomná žiadosť v mene obyvateľov na Štefánikovej ulici č. 422 o odkanalizovanie 
a vyasfaltovanie prístupovej cesty a opravu detského ihriska / príloha č.  4/ : 

P. Fabová 
- vyjadrila požiadavku občanov, aby sa riešil prechod pre chodcov na Ul.  gen. M.R. Štefánika. 

Je to nebezpečný úsek, stalo sa tu veľa smrteľných nehôd 
- na križovatke zo Zábrania je nebezpečná dopravná situácia, kedysi tu bolo dopravné značenie 

STOP, malo by sa toto miesto znovu  označiť nejakým dopravným značením 
 
P. Holubek 

- vyjadril pripomienku, že osadenie kontajnerov  na odpad /separovaný odpad / pôsobí na 
niektorých miestach rušivo, sú umiestnené na chodníkoch, čo je problém. Mal by sa vybudovať 
nejaký prístrešok pre nádoby na odpad na vhodnom mieste. 

P. Gavenda 
- požiadal o vyjadrenie, prečo neboli jeho pripomienky uverejnené v INFO 

 
P. Dobiaš žiada: 

- o opravenie kríža  a orezanie lipy v Kubrici na cintoríne  
- o dovoz piesku na detské ihrisko pri kultúrnom stredisku  
- o opravu chodníka na Kubranskej ceste č.  25  a pri „modrom obchodíku“, sú tam výtlky 
- informácie o rozkopávkovom povolení vydanom na položenie optického kábla v Kubrej, ide 

o stav, v akom sa pozemok nachádza 
P. Fabová  

- uviedla, že Ul. Kubranská, a Ul. Pred Poľom  majú byť podľa rozkopávkového povolenia 
v termíne  do 30. 8.2007 uvedené do pôvodného stavu. Toto sa bude týkať aj „ Kubranskej 
kysleky“, Ul. Pod hájikom, Vážskej magistrály, celej Sihote.  

- požiadala, aby bola na zastávke BUS v Kubrej nahradená smetná nádoba – pôvodná je rozbitá 
 
P. Babič sa vyjadril k odpovediam na požiadavky zo dňa 4.4. 2007 a 28.3. 2007 a vyjadril nespokojnosť 
s uvedeným riešením, čo týka otázky fi. STIP a fi.  ASKOV. 
 

VMČ Sever  v súvislosti s problematikou týkajúcou sa firmy ASKOV žiada primátora mesta, 
aby do termínu najbližšieho  zasadnutia VMČ Sever bola poslancom VMČ Sever k dispozícii 
k nahliadnutiu  úplná agenda / rozhodnutia, korešpondencia, povolenia,.../ týkajúca sa firmy 
KOVOHUTE, resp. ASKOV, podpísaná súčasným primátorom, jeho predchodcami v tejto funkcii 
a zodpovednými pracovníkmi MsÚ v Trenčíne.  

 
P. Babič vyjadril poďakovanie deťom a pedagógom z MŠ a VII. ZŠ  za účasť na oslavách 1. mája. 
Oboznámil prítomných s pripravovaným podujatím „Sihotiarsky peletón“. 
 

Na záver pán Ján Babič, predseda VMČ Sever poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 
výboru. 
 
Zapísala : 
Viera Štefulová, dňa 22.5.2007 
 
        Ján Babič 

predseda VMČ Sever, v.r. 
 


