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Z Á P I S N I C A 
 

zo  zasadnutia Výboru mestskej časti SEVER, konaného dňa 17.5.2006 
v Kultúrnom stredisku M. Turkovej  

 
Prítomní poslanci:      Neprítomní  poslanci:  
Ján Babič      Ing. Róbert Lifka 
Janka Fabová      MUDr. Pavol Sedláček 
MUDr. Peter Hlavaj     Ing. Závodská 
Ľubomír Dobiaš    
PhDr. Alena Laborecká 
––––––––––––––––––––––––––––– 
Ing. Jaroslav Siebert – zástupca náčelníka MsP 
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. Ján Babič, predseda VMČ Sever privítal všetkých prítomných a otvoril 

zasadnutie výboru, ktorý sa riadil nasledovným programom:  
 

1. Otvorenie  a schválenie programu  
 2. Kontrola plnenia uznesení 
 3. Prerokovanie žiadostí 
 4. Požiadavky poslancov a občanov 
 5. Rôzne 
 
 Ing. Závodská zaslala svoje súhlasné stanoviská k žiadostiam a požiadavky písomne. 
 
 2. Kontrola plnenia uznesení 
 
P. Babič konštatoval, že VMČ Sever neobdržal vyjadrenia na niektoré svoje požiadavky 
vznesené ostatnom zasadnutí VMČ Sever.  
 
P. Dobiaš položil otázku, ako sa postupuje pri riešení požiadavky na vykrytie niektorých častí 
mesta signálom mestskej televízie. Doteraz nebola podaná uspokojivá odpoveď. 
 
 3. Prerokovanie žiadostí 
 
 Ing. Pavol Zachar, útvar majetku mesta, predložil nasledovné žiadosti: 
 
   1.      Žiadosť o prerokovanie  žiadosti o zriadenie letnej terasy : 
 
      OČKO  s.r.o. , Halalovka 3, Trenčín   
      IČO               :   363 23829 
      Priestor         :   Pozemok časť parcely č. 1531/1 -  Sihoť I. KS            
      Účel nájmu   :   zriadenie letnej terasy k prevádzke bar Senior cafe   
      Doba nájmu  :   01.06.2006 do 31.10.2006 
      Plocha          :   22 m2               
 
Ing. Zachar doplnil, že ide o majetok mesta, prenájom bude riešení zmluvou. 
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Ing. Čermák  položil otázku, ako bude riešený  prevádzkový čas na uvedenej terase. 
V blízkosti bývajú rodiny s malými deťmi,  starší občania a je možné že budú vznikať 
problémy s hlukom pri hudobnej produkcii. 
 
MUDr. Hlavaj  požiadal, aby sa preverili hygienické podmienky  / WC / v uvedenej 
prevádzkarni. 
 
Ing. Čermák uviedol, že v zmysle zákona má mesto vymedzené kompetencie, čo sa týka 
kontroly hluku. V zákone je uvedené, že ak niekoho obťažuje hluk, môže mesto zakročiť, nie 
je to závislé od výšky  hluku. 
 

VMČ Sever  hlasovaním 5 za odporučil  zriadenie letnej terasy v zmysle 
predloženej žiadosti s podmienkou  riešenia prevádzkového času do 22,00 hod./ 
v mesiacoch júl – august do 24.00 hod. / a vyriešenia  hygienických podmienok - WC  
v uvedenej prevádzkarni. Hudobná produkcia  na terase bude povolená do 22,00 hod. 
 
2. Žiadosť o stanovisko k predaju nehnuteľností – pozemkov v kú. Trenčín parc. č. 
3760/15 vo výmere 94 m2  a parc.č. 3760/16 vo výmere 70 m2 pre ULTRAMAX, s.r.o. Trenčín 
za účelom dobudovania tenisového centra Pod Sokolicami. 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne predaj pozemkov odporúčajú. 
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil predaj nehnuteľností - pozemkov v zmysle 
predloženej žiadosti. 
 
3. Žiadosť o stanovisko k predaju nehnuteľnosti v k. ú. Trenčín: garáž súp. č. 100 na 
pozemku parc.č.1627/394, zast. plocha vo výmere 33 m2 na Smetanovej ul. pre Petra Betáka 
a Mgr. Katarínu Betákovú za účelom garážovania vozidla ako spoluvlastník domu a dvora. 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne predaj nehnuteľností  odporúčajú. 
 

VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil predaj nehnuteľností v zmysle 
predloženej žiadosti. 
 
4. Žiadosť o stanovisko k predaju nehnuteľností – pozemkov na Považskej ul. v  k. ú.  
Kubra parc.č.2/1, zast. plocha vo výmere 75 m2 a parc.č. 2/3, zast. pocha vo výmere 63 m2 
pre Ing. Alenu Sabelovú za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pri rodinnom 
dome. 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne predaj nehnuteľností  odporúčajú 
 

VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil predaj nehnuteľností – pozemkov  
v zmysle predloženej žiadosti. 
 
5. Žiadosť  LULEMIPA, s.r.o. Trenčín, zast. konateľom Pavlom Fialom, o kúpu 
pozemkov v k.ú. Trenčín – parc. č. 3316/82, 3316/98, 3316/122 – lokalita park gen. 
M.R.Štefánika – okolie objektu Rotunda. Uvedené pozemky mal žiadateľ doposiaľ v nájme. 
Stavba je trvalého charakteru, je vo vlastníctve žiadateľa a má pridelené súp.č. 6686 – 
Sadová ul. Na týchto pozemkoch má žiadateľ vybudované záhradné sedenie pre návštevníkov 
objektu Rotunda. 
ÚŽP a D a ÚAS MsÚ predaj pozemkov odporučili dňa 20.04.2006. 
 
 VMČ Sever odporúča, aby sa žiadosťou  spoločnosti LULEMIPA s.r.o. zaoberal 
na svojom zasadnutí VMČ Stred, nakoľko objekt Rotunda sa nenachádza v mestskej 
časti Sever. Žiadosť bola vrátená na ÚMM MsÚ v Trenčíne. 
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Ing. Žilková, garant VMČ Sever, predložila nasledovné žiadosti: 

  
7. Žiadosť o prerokovanie prevádzkového času 
 
 Názov prevádzkarne: PIANO CLUB 
     adresa prevádzkarne: Pod Sokolice 6575, Trenčín  
            prevádzkovateľ :  BUNDÁŠ s.r.o., Súvoz 1, Trenčín 
     navrhovaný prevádzkový čas: pondelok až  štvrtok od 11.00 hod. do 22.00 hod. 
                                                      piatok                         od 10.00 hod. do 06.00 hod. 
                                                    sobota                        od 17.00 hod. do 06.00 hod. 
                                                             nedeľa                        od 17.00 hod. do 22.00 hod. 
     Prevádzkovateľ požiadal o predĺženie záverečnej hodiny  v piatok a v sobotu, ktorá bola 
doteraz povolená do 05.00 hod.   
 
Ing. Čermák informoval o riešení problémov, ktoré vznikali medzi obyvateľmi  sídliska 
a návštevníkmi PIANO CLUBU. Navrhol riešiť problém predĺžením prevádzkových hodín do 
07,00 hod. s tým, že SBS, ktorú zabezpečí majiteľ PIANO CLUBU, bude dohliadať na 
uzamykanie vchodu, aby návštevníci clubu nerušili okolie.  
 
 VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil žiadosti vyhovieť s podmienkou 
upravenia prevádzkového času v  sobotu od 10,00 hod. do 07,00 hod. a zabezpečenia  
dohľadu zo strany bezpečnostnej služby v uvedenej prevádzkarni, aby sa predišlo 
sťažnostiam zo strany obyvateľov. 
 
8. Žiadosť o prerokovanie prevádzkového času 
 
 Názov prevádzkarne: HEAVEN BAR 
     adresa prevádzkarne: Gagarinova 2874, Trenčín  
            prevádzkovateľ :  Tomáš Ďurenec, Pred poľom 369/11, Trenčín 
     navrhovaný prevádzkový čas: pondelok až  štvrtok od 10.00 hod. do 02.00 hod. 
                                                      piatok, sobota           od 10.00 hod. do 05.00 hod. 
                                                    nedeľa                       od 10.00 hod. do 02.00 hod. 
 
     doterajší prevádzkový čas:     pondelok až  štvrtok od 10.00 hod. do 24.00 hod. 
                                                     piatok, sobota           od 10.00 hod. do 02.00 hod. 
                                                     nedeľa                       od 10.00 hod. do 24.00 hod. 
 
     Po prerokovaní vo VMČ bude prevádzkový čas povolený skúšobne na dobu dvoch 
mesiacov, v rámci ktorých bude sledované dodržiavanie podmienok stanovených v povolení. 
 
 VMČ Sever hlasovaním 4 za 1 sa zdržal hlasovania, odporučil  povolenie 
prevádzkového času v zmysle predloženej žiadosti. 
 
 Informatívna správa o  stave prác na rozšírení cintorína v m.č. Kubrá k 10.05.2006 : 
 
 Aktualizovaný geometrický plán (GP) vychádzajúci zo stavu katastra po zápise ROEP, 
bol Správou katastra Trenčín overený dňa 03.05.2006 a Mestu Trenčín – útvaru majetku 
mesta, doručený dňa 04.05.2006. 
 
 Na základe tohto GP dal ÚMM Správe katastra Trenčín dňa 10.05.2006, objednávku 
na výpis z aktuálnych listov vlastníctva (LV). Súvisiace doklady sú k dispozícii k nahliadnutiu 
na ÚMM.  
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Po obdržaní týchto výpisov z LV bude ÚMM oslovovať vlastníkov pozemkov, za účelom ich 
majetkového vysporiadania pre rozšírenie jestvujúceho cintorína. 
 

VMČ Sever zobral na vedomie informatívnu správu o   stave prác na rozšírení 
cintorína v m.č. Kubrá k 10.05.2006 
 
  Prerokovanie žiadosti Ing. Mrázika 
 
Ing. Mrázik a Ing. Peciar osobne konzultovali s poslancami VMČ Sever zámer vybudovania 
parkoviska. 
Na zasadnutí VMČ Sever dňa 15.2.2006 bol Ing. Mrázikovi odporučený postup pri 
predkladaní jeho  žiadosť, so zámerom vybudovania parkoviska v lokalite Ul. Hurbanova – 
Jiráskova.. 
Žiadosť o kúpu pozemku pre účel : Vybudovanie parkoviska pre penzión vo vlastníctve Ing. 
Mrázika bola zaslaná na ÚMM MsÚ v Trenčíne, ktorý požiadal o vyjadrenie ÚŽPD MsÚ 
v Trenčíne. 
Podľa písomného  vyjadrenia zo dňa 9.5.2006  ÚŽPD MsÚ v Trenčíne neodporúča žiadosti 
Ing. Mrázika vyhovieť z dôvodu, že doprava v tejto lokalite bude riešená zjednosmernením 
ulíc a vytvorením pozdĺžneho parkovania. 
Ing. Mrázik nesúhlasí so stanoviskom ÚŽPD MsÚ v Trenčín. Realizáciou parkoviska 
čiastočne vyriešil i problém celkového  parkovania  v tejto lokalite. Ako súkromný podnikateľ 
má záujem predovšetkým  o riešenie svojej situácie, ale domnieva sa, že vyriešením 
parkoviska pri penzióne, by sa zjednodušila dopravná situácia na uvedených uliciach.  
Žiada o opätovné  prehodnotenie svojej žiadosti. 
 
 VMČ Sever odvolávajúc sa na znalosť miestnych pomerov,  potvrdzuje svoje 
odporúčacie stanovisko zo dňa 15.2.2006 k  žiadosti Ing. Romana Mrázika  pre účel 
vybudovania parkoviska pre penzión vo vlastníctve Ing.  Romana Mrázika. 
 
 4. Požiadavky poslancov a občanov 
 
PHDr. Laborecká 

- žiada  o urgentné odstránenie  výtlkov na  Ul. Švermovej  a na manipulačnej ploche v 
sídle MsP Trenčín – časť Sever. Výtlky sú i na  frekventovanej križovatke pri BILLE 

- žiada o zabezpečenie kosenia trávy na hrádzi  
- poďakovala MHSL, m.r.o. Trenčín za vykonanie orezov stromov na Sihoti 
- žiada výmenu piesku na detskom ihrisku / ďalej len DI /  na Nábrežnej ul. – pri 

garážach 
- položila otázku, ako sa bude ďalej riešiť situácia po vyrezaní stromov na Ul. gen 

Viesta. Čo bude s chodníkmi? 
- požiadala o vyjadrenie k návrhu na zjednosmernenie premávky na Sihoti / Ing. 

Švajdleník – ÚŽPD/ 
-  

Ing. Závodská zaslala nasledovné písomné požiadavky: 
 
1. Detské ihrisko v strede mestskej časti Opatová „praská vo švíkoch“, kapacitu znižuje 

veková kategória 14-16 ročnej mládeže. Na tento problém upozornila už na minulých 
zasadnutiach VMČ Sever. 
 Navrhuje, aby bol stanovený prevádzkový poriadok ihriska, ktorý bude zverejnený 
v priestoroch detského ihriska. Požiadala o zabezpečenie kontroly zo strany MsP 
v Trenčíne, aby bolo zabezpečené, že detské ihrisko bude slúžiť deťom a nie mládeži, 
ktorá sa v tomto priestore zdržuje. 
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 Pri  majetkovom riešení pozemku pri KD by bolo vhodné osadiť lavičky, ktoré by 
slúžili dospievajúcej mládeži a občanom na oddych. 

2. Vyjadrila sa, že občania mestskej časti Opatová oceňujú realizáciu kanalizácie na 
viacerých uliciach v Opatovej. Osobitná požiadavka je na dobudovanie kanalizácie na 
Ul. Mníšna – v rozsahu 7 rodinných domov. Túto časť v prevažnej miere dodávateľ  
inv. prác využíval ako skládku, čo v značnej miere znepríjemňovalo život obyvateľom 
tejto ulice. 

3. Opätovne požiadala o kontrolu vjazdu motorkárov cez súkromné pozemky z Opatovej 
cez hory do Kubrej. Napriek vykonanej kontrole zo strany MsP v Trenčíne sa „súťažné 
jazdy“ opakujú. 

4. Žiada, aby bola venovaná zvýšená pozornosť  na starostlivosť o hroby padlých vojakov 
z 2 sv. vojny, ktoré sa nachádzajú na cintoríne v Opatovej 

5. Vyjadrila nesúhlas s tým, že reklamné letáky, ktoré distribuujú  súkromné spoločnosti 
sú ukladané za stierače automobilov na parkovisku na Palackého ul., väčšina šoférov 
letáky zahadzuje priamo na  plochu parkoviska nie do odpadkových košov. Je potrebné 
zabezpečiť monitoring MsP v Trenčíne. 

6. Žiada o upozornenie majiteľa potôčika nad Nivou – smer „za jarky“, že intenzívne 
dažde spôsobili nánosy na jedinej prístupnej ceste k rodinným domom v tejto lokalite. 
Na tieto  problémy  upozornila i materská škola Niva. Je potrebné, aby sa previedla 
rekultivácia tohto potôčika. 

7. Žiada  MHSL, m.r.o., Trenčín o vyčistenie žľabov pri miestnom cintoríne. V žľaboch 
je nános lístia, ktorý upcháva odtok vody. Je potrebné zaradiť do údržby i mestské 
chodníky v Opatovej. 

8. Navrhla, aby  cestou mestského rozhlasu v Opatovej boli občania informovaný 
o výveskách a ich účele. 

 
 4.  Požiadavky poslancov a občanov 
 
P. Dobiaš upozornil, že  ihrisko pri KS v Kubrej je v zlom stave. V pieskovisku sa nachádza 
sklo, hojdačky sú zdemolované, je treba vymeniť piesok. Požiadal o zvýšenú pozornosť zo 
strany MsP v Trenčíne, ktorá by v spolupráci s KS Kubrá a  so ZŠ Kubranská ulica  vykonala 
opatrenia, aby nedochádzalo k vandalizmu, nakoľko podľa jeho informácií ide o vandalov - 
žiakov menovanej  ZŠ. Ihrisko nie je dostatočne oplotené. 
Požiadal, aby predseda VMČ Sever rokoval s  primátorom mesta o zabezpečení vykrytia 
signálom Televízie Trenčín v tých častiach mesta, kde tento signál nie je. 
 
Ing. Čermák informoval o trvalej úlohe MsP v Trenčíne, ktorá je zameraná na kontrolu 
objektu KS Kubrá. Budú vykonávané nepravidelné kontroly objektu KS  v Kubrej. 

 
Ing. Vravková informovala, že kontrolami vykonanými organizáciou MHSL, m.r.o. Trenčín 
bolo zistené, že po obnove detských ihrísk, navezení piesku a oprave vybavenia  je za pár dní 
stav taký, ako bol predtým. Nachádzajú sa tu odpadky z cigariet, exkrementy zvierat a pod. 
Ľudia by si mali uvedomiť, že takéto chovanie je neprípustné. 

 
Ing. Siebert doplnil, že problém by sa dal odstrániť tým, že by ihriská mali svojho správcu, 
ktorý by sa staral o dodržiavanie poriadku a uzamykanie ihrísk v prípade, že by bolo 
vybudované zodpovedajúce oplotenie. Na niektorých ihriskách v meste je takáto správa už 
zabezpečená. Niektorí dôchodcovia sa ponúkli, že by za  menšiu finančnú úhradu boli ochotní 
starať sa o poriadok na ihriskách. 

 
P. Babič požiadal, aby bolo doplnené vybavenie ihriska na Clementisovej ul. / hojdačky, 
preliezky /,vybudované oplotenie ihriska, aby sa zamedzilo venčeniu psov v tomto priestore a 
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 aby bol  zabezpečený správca, ktorý by bol zodpovedný za dodržiavanie poriadku, čistoty 
a uzamykania objektu ihriska. 
Žiada, aby bol vybudovaný chodník do strany  Ul. Clementisova / pri hrádzi / k MŠ 
Opatovská ul., aby bol možný prístup aj z tejto strany. Je tam umiestnená brána, ale 
prístupový chodník chýba. Zatiaľ je vyšľapaný iba cez trávu a keď prší, ľudia prechádzajú cez 
zablatený úsek. 
Navrhol vypracovanie VZN Mesta Trenčín, ktoré by riešilo zákaz požívania alkoholu na 
verejných priestranstvách. 
Požiadal o úpravu altánika v mestskom parku, je schátralý, je tam pohodený odpad 
z injekčných striekačiek, objekt je znehodnotený sprejermi. Vedľa  je ihrisko, ktoré slúži 
deťom, mal by sa celý priestor upraviť. 
Upozornil na havarijný stav múru na Štefánikovej ul., kde pri chodníku smerom od hotela 
Tatra, cca150 m  na pravej strane  / bývalý objekt Slovlik / je nebezpečný úsek. 
Požiadal o informáciu, aké práce prebiehajú  pri železničnom prejazde / pri Vochterni /. 
Źiada informácie o spôsobe odstránenia čiernej skládky odpadu na otoči MHD / Sihoť IV. / 
a postupe prác pri oprave výtlkov v meste Trenčín, ktoré mali byť podľa informácií v tlači do 
30.3.2006 opravené. 
Žiada  informácie o plnení zmluvy medzi Mestom Trenčín a fi. STRABAG. 
 
Ing. Zachar informoval, že v úseku pri bývalej Vochterni prebiehajú práce pri osadení 
kanalizačného potrubia Kubrá - Opatová. 
 
Ing. Čermák uviedol, že osobne preveril  havarijný stav múrika na Štefánikovej ul., na ktorý 
bola MsP v Trenčíne upozornená. Skutočnosť je taká, že v mieste, kde je v múre osadená 
brána, sú osadené stĺpy, v ktorých je ukotvená brána. Stĺpy sú v základoch 10 cm nad zemou 
utrhnuté a rúcajú sa . Pri väčších otrasoch pri prejazde nákladných automobilov sa stĺpy hýbu, 
oba stĺpy sú naklonené 7-8 cm smerom k chodníku. Stav bol okamžite hlásený na útvar 
životného prostredia a dopravy MsÚ v Trenčíne so žiadosťou o  riešenie situácie. 
 
MUDr. Hlavaj  požiadal o doplnenie nádob na exkrementy na Holubyho nám. 

 
Občianka 

- požiadala o vysvetlenie prečo nie je zabezpečené  dostatočné autobusové spojenie 
MHD počas soboty a nedele pred 9,00 hod. v smere zo Sihote. 

- upozornila, že nie dostatočne zabezpečený vývoz  bio  odpadu, nie sú umiestnené 
zberné nádoby na tento druh odpadu 

- na území mesta, najmä v  podchodoch  spravidla v čase víkendu veľký neporiadok, 
poprevracané sú aj kamenné  smetné nádoby  a celkovo by bolo vhodné, keby sa 
viackrát ročne nielen počas jarného a jesenného upratovania umiestňovali 
veľkoobjemové kontajnery v častiach mesta, aby bolo možné priebežne odstraňovať 
odpad, ktorý je do nich určený 

- upozornila, že na Ul. Hodžova nebol umiestnený v tomto roku veľkoobjemový 
kontajner počas jarného upratovania 

- požiadala o zabezpečenie dozoru zo stany MsP v Trenčíne nielen ráno, keď deti idú do 
školy, ale aj  popoludní, keď deti zo školy odchádzajú – týka sa to najmä úseku 
v križovatke ulíc Považská – Gagarinova 

- uviedla, že na detských ihriskách je voľný pohyb mačiek pravdepodobne túlavých, 
ktoré sa váľajú v piesku, kde sa hrávajú deti 

 
Občianka -  Považská ul. 
- požiadala o vysvetlenie prečo bolo vybudované v tejto lokalite parkovisko, ľudia nie sú 
spokojný s jeho umiestnením – je priamo pod oknami domov.  
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P. Roder vyslovil sťažnosť na konanie príslušníkov MsP v Trenčíne, nakoľko už na 
predchádzajúcom zasadnutí VMČ Sever, ktoré sa konalo Pod Sokolicami, upozornil jeho syn 
na situáciu pri zimnom štadióne na Ul. Hodžova, kde je sťažená dopravná situácia. 
Opakovane  bola  snaha MsP v Trenčíne, jeho synovi  udeliť pokutu  za to, že auto, ktoré ho 
malo odviezť na lekárske vyšetrenie, zastavilo na nevyhnutný  čas naloženia osoby zo 
zdravotným postihnutím v mieste pred bytovým domom. 
Prečo sa neberie ohľad na starých a chorých obyvateľov a je im takýmto spôsobom 
znepríjemňovaný život? 
 
Občan / syn pána Rodera / upozornil na neprofesionálny prístup príslušníkov MsP 
v Trenčíne, ktorí zjednávajú pokuty. 
 
Ing. Siebert vysvetlil, že na takéto  prípady, pokiaľ je dodržaný zákon, sa nevzťahuje 
udeľovanie pokút. 
 
P. Babič podotkol, že VMČ Sever opakovane upozorňuje na zlú dopravnú situáciu v tomto 
úseku. 
 
Ing. Sládeček vyjadril pripomienku, že v časti, kde sú na Hodžovej ul. garáže / oproti 
zimnému štadiónu / vodiči nerešpektujú dopravné značenie. Niektoré autá sú zaparkované pri 
vjazde do garáží v zákazovej zóne. Informoval o tejto situácii MsP v Trenčíne, nakoľko 
potreboval vyjsť s autom z garáže  a bránilo mu v tom stojace auto. Bol ohrozený život 
občana, ktorého mal odviezť na LSPP. Privolaní policajti  nevykonali potrebné opatrenie, 
vodiči zle zaparkovaných vozidiel odišli bez pokuty a policajti riešili toho, kto privolal 
hliadku. Žiada vysvetlenie od kompetentných osôb. 
 
P. Babič  informoval, že podľa jeho informácií ÚAS MsÚ v Trenčíne bude riešiť situáciu  pri 
zimnom štadióne na Hodžovej ul. posunom parkoviska. 
 
Občan požiadal o vysvetlenie, prečo nie je na zasadnutí VMČ Sever  prítomný pracovník 
ÚŽPD MsÚ v Trenčíne, ktorý by priamo reagoval na pripomienky občanov, ktoré nie sú 
riešené. Problémom sú retardéry, parkoviská, prejazdy kamiónov, ktoré znehodnocujú zeleň, 
znehodnotené komunikácie. 
 
Občan /syn p. Rodera/ položil otázku, či by sa nedalo zrealizovať vydanie výnimiek pre 
obyvateľov, ktorí žijú na uliciach v tesnej blízkosti zimného štadiónu na Hodžovej ul., ktoré 
by  ich oprávňovalo na  vjazd vozidiel v miestach, kde je teraz sťažená dopravná situácia, 
pokiaľ sa nevyrieši záležitosť s posunom parkoviska pred zimným štadiónom. 
 
Ing. Siebert reagoval, že čo sa týka kontrol v tejto lokalite  príslušníci MsP v Trenčíne majú 
povinnosť preveriť každé hlásenie, ktoré je podané. Pokiať ide o riešenie situácie p. Rodera, 
MsP v Trenčíne registruje  telefonické podania od obyvateľov,  ktorým prekáža takéto 
počínanie. 
 
P. Kováčik – Ul. Považská vyjadril nasledovné pripomienky: 

- parkovisko na Považskej ul. nie je využité, upozornil MsP v Trenčíne, ktorá 
vykonávala hladkovú činnosť, aby odsledovala situáciu.  Parkovisko bolo prázdne  o 
20m  ďalej však stáli vozidlá na zeleni. Situácia sa nevyriešila. 

- žiada informáciu, ako prebieha hliadková činnosť   MsP v Trenčíne, ktorá sa rozbehla 
v minulom roku, keď príslušníci MsP mali k dispozícii bicykle? Kde sú v súčasnosti 
vykonávané kontroly na bicykloch? Žiadnu hliadku na bicykloch ešte nezaregistroval. 

- požiadal o zverejnenie podrobného rozpočtu investície na rekonštrukciu detského 
ihriska „hríbik“ 
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- spýtal sa kde bola prevedená kompletná výmena pieskoviska? Na  detskom ihrisku 
„hríbik“ bol piesok iba dosypaný 

- na Považskej ul. sú dve detské ihriská, ktoré nie sú využívané 
- požiadal o vyšší počet kontrol zo strany MsP v Trenčíne v areáloch detských ihrísk, 

v neskorých večerných hodinách sú tam deti, ktoré sú hlučné 
- uviedol, že na križovatke ulíc Považská – Gagarinova je nedostatočne označený 

prechod pre chodcov, deti tadiaľ prechádzajú do školy, vodiči nedodržiavajú 40 km/ h  
rýchlosť,  môže tu dôjsť ku kolízii 

 
Ing. Siebert reagoval, že MsP v Trenčíne zodpovedá za verejný poriadok v meste. Všetky 
pripomienky, týkajúce sa dopravy treba smerovať na štátnu políciu, nakoľko mestská polícia 
má  zákonom obmedzené kompetencie.  
 
Ing. Lokají čková, p. Balážiová – Ul. Zelnica / v zastúpení obyvateľov žijúcich na tejto ulici/ 
Žiadajú, aby sa dopracoval projekt odvodnenia Ul. Zelnica o projet , ktorý by riešil odtok 
dažďovej vody.  Ulica nekončí samospádom, to znamená, že pri vyššom počte zrážok a topení 
sa snehu voda vytápa domy. V súčasnosti je situácia tiež kritická a s každým ďalším dažďom 
sa zhoršuje. Ľudia majú obavy z vytopenia, ničí sa tým ich majetek, občania chodia po 
zablatených uliciach, podľa toho vyzerá tiež ich odev. 
Prejazdom nákladných automobilov  a ťažkej techniky je zničená cesta i domy, blato na ceste 
nie je odpratávané. Zvýšil sa počet alergií, lebo v suchom počasí sa z blata víri prach, ktorý 
znečiťuje okolité prostredie, pokiaľ sú otvorené okná na domoch, všetok tento prach sa šíri do 
vnútorného prostredia domov. Nie je možné vetrať. 
V blízkosti sa realizuje výstavba, obyvateľov by zaujímalo, ako bolo riešené  vydanie 
povolení, keď je situácia taká, že firma, ktorá toto realizuje neplní podmienku uvedenia okolia 
do pôvodného stavu. 
Firma, ktorá realizuje práce na kanalizácii devastuje pri práci okolie, búra ploty, časti domov  
/ fasády / neudržiava okolie v zodpovedajúcom stave. 
 
Občan upozornil na situáciu na križovatke pri RADEGAST- e. Stoja tam odparkované 
automobily priamo v križovatke Ul. Žilinská – Opatovská. Už dlho sleduje situáciu, ktorá sa 
pravidelne opakuje. Sú tam vykonávané kontroly polície? 
 
Občianka – Ul. Pod Sokolice 
Žiada, aby bolo zabezpečené vyčistenie priestoru, kde staval MONOLIT / smer od Potravín 
JEDNOTA po BILLU - na bývalom parkovisku/. 
 
 

 
* Zasadnutia VMČ Sever sa konajú vždy v tretiu stredu v mesiaci* 

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

zasadnutie výboru. 
 
 
                Ján Babič, v.r. 
        predseda VMČ Sever 
 
Zapísala: Viera Štefulová, dňa 24.5.2006 


