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Z Á P I S N I C A 
 

zo  zasadnutia Výboru mestskej časti SEVER, konaného dňa 18.10.2006 
v Kultúrnom stredisku Kubrá 

 
Prítomní poslanci:      Neprítomní  poslanci:  
p. Ján Babič      Ing. Róbert Lifka 
p. Janka Fabová     MUDr. Pavol Sedláček 
PhDr. Alena Laborecká        
Ing. Veronika Závodská 
p. Ľubomír Dobiaš  
MUDr. Peter Hlavaj          
––––––––––––––––––––––––––––– 
Ing. Pavol Zachar – útvar majetku mesta 
Ing. Andrea Žilková  - garant VMČ 
Bc. Viera Štefulová – zapisovateľka 

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

zasadnutie výboru. 
 
 
Program : 
1. Otvorenie  a schválenie programu  

 2. Kontrola plnenia uznesení 
 3. Prerokovanie žiadostí 
 4. Požiadavky poslancov a občanov 
 5. Rôzne 
 
 
 
 Kontrola plnenia uznesení  
 
PHDr. Laborecká nie je spokojná s odpoveďou z minulého zasadnutia VMČ, ktorá sa týkala 
požiadavky  na  likvidáciu stavebného odpadu pri OZC MAX.  
 
P. Babič žiada, aby sa požiadavky poslancov a občanov vybavovali seriózne a písomné 
odpovede podpisovali vedúci útvarov. 
 
P. Dobiaš vyjadril nespokojnosť s tým, že VMČ Sever nebola na  dnešné zasadnutie  
doručená Informatívna správa o stave prác na rozšírení cintorína v mestskej časti Kubrá. 
Opakovane žiada o riešenie jeho požiadavky na osvetlenie na   Ul.  Súvoz, nie je spokojný 
s odpoveďou, ktorá mu bola zaslaná. 
 
Ing. Závodská  opätovne žiada: 

- o označenie časti Opatová informačným dopravným značením 
- o vyčistenie lístím zanesených vpustí pri cintoríne v Opatovej, voda nemá kam 

odtekať. 
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Požiadavky poslancov a občanov 

 
Ing. Závodská ďalej vyjadrila nasledovné požiadavky: 

- v Dome smútku v Opatovej sú obité schody, treba ich zrekonštruovať, kým sa nestane 
nejaký úraz 

- preveriť funkčnosť studne na Ul. Potočná 
- zrealizovať  verejné osvetlenie pod nadjazdom v Opatovej 
- rozšíriť cestnú komunikáciu na Ul. Potočná – v časti, kde sa realizuje oprava 

komunikácie. V zimnom období je na bočniciach  nahrnutý sneh a je problémový 
prejazd vozidiel. 

- žiada o čistenie potoka 
 
Ing. Čermák navrhol riešiť rozšírenie pozemnej komunikácie cestou žiadosti adresovanej 
Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne 
 
P. Fabová žiada o : 

- zabezpečenie  verejného osvetlenia na Ul. Volavé 
- vyasfaltovanie plochy na Ul. K výstavisku 
- umiestnenie veľkoobjemového kontajnera / VOK / počas jesenného upratovania pri 

dolnej zastávke MHD v Kubrici 
 
MUDr. Hlavaj  

- vyjadril nespokojnosť s vykonávaním kosenia pri Tepličke v časti medzi garážami na 
Ul. Považskej 

- požiadal o zistenie, v majetku koho sa nachádzajú záhradky za garážami na Ul. 
Považskej pri Tepličke a či je vydané na ich umiestnenie povolenie. 

- žiada o informácie o prevádzke Centra seniorov na Sihoti. Stavba je podľa jeho 
informácií pozastavená . 

- navrhol, aby bolo medializované, že parkovacie miesta na Ul. Šoltésovej sú 
investičnou akciou Mesta Trenčín 

 
Ing. Čermák uviedol, že sa zlepšila dopravná situácia na Ul. Šoltésovej a priľahlých uliciach. 
 
P. Dobiaš uviedol, že: 
      -     na Ul. J. Derku oproti predajni FIAT je neosvetlená ulička, treba vykonať obhliadku 

- na Ul. Zelnica pokračuje výstavba. Žiada, aby tu bolo zrealizované verejné osvetlenie. 
Je tu zvislá kanalizačná šachta – prečerpávačka, ktorá viac ako o 1 m presahuje úroveň 
terénu treba ju viditeľne označiť a riadne skolaudovať 

- žiada, aby boli vykonávané preventívne kontroly v areáli ZŠ Kubranská. Je tu 
novovybudovaný športový areál, vyskytol sa tu vandalizmus. Zároveň žiada o kontrolu 
areálu MŠ na Kubranskej ul., mládež sa tu zgrupuje a ničí majetok. Navrhol 
vybudovanie areálu pre  staršiu mládež so zodpovedajúcim vybavením.  

 
Ing. Čermák uviedol, že na sídlisku Juh je ihrisko opatrené Poriadkom ihriska, kde je  
stanovený režim jeho využívania. Ihrisko by malo byť oplotené a strážené dobrovoľníkmi. 
MsP v Trenčíne vykonáva priebežné kontroly areálu ZŠ a MŠ na Ul. Kubranskej. 
 
Ing. Závodská uviedla, že v meste Trenčín nie je vybudovaný športový a oddychový  priestor, 
kde by mohla staršia  mládež tráviť voľný čas. Preto dochádza k tomu, že sa schádza 
v miestach detských ihrísk. Treba uvažovať o inom vhodnom riešení, aby  mohla i táto 
skupina aktívne tráviť voľný čas.  
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P. Babič navrhol, aby sa ponúkla možnosť tým, ktorí by sa chceli starať o poriadok na 
ihriskách, ktorá by ich motivovala napr. finančne. 
 
P. Dobiaš žiada, aby sa v harmonograme jesenného upratovania vykonali zmeny nasledovne: 
z Ul. Pred poľom premiestniť 1x VOK na križovatku Ul. Súvoz – Kubranská ul./“ pri lipách“/ 
 
P. Babič sa vyjadril, že je zle skoncipovaný plán jesenného upratovania. Nie je načas 
zverejňovaný a nemá kontinuitu. VOK by mal byť umiestnený na stanovisku 2 dni a odvoz 
realizovaný v neskorších hodinách, lebo ľudia prídu z práce a nemajú možnosť do 
kontajnerov umiestniť odpad, nakoľko sa v tom čase koná ich odvoz. 
Žiada aby VOK na Ul. Pred poľom, kde bude v nasledujúcich dňoch realizované jesenné  
upratovanie, boli umiestnené na stanovisku 2 dni, nie menej. Do budúcnosti by bol rád, keby 
sa uvedená pripomienka zobrala do úvahy pri tvorbe harmonogramu upratovania 
v jednotlivých lokalitách. 
Žiada o doriešenie osvetlenia na  parkovisku na Ul. Považská 52 – 53 a osvetlenie úseku 
hrádze pri Tepličke, o ktoré žiada  dlhodobo. 
Žiada o riešenie verejného osvetlenie v časti Opatová, bolo prisľúbené vyriešenie problému  
ešte v tomto roku! 
Na križovatke ulíc Opatovská pri KOVOTEX – e v smere k BILLA je potrebné vyznačiť 
odbočovanie vľavo , lebo nie je vidieť ostrovček.  
 
Ing. Čermák uviedol, že jestvujúce osvetlenie v tejto zóne je slabé. Je to úsek dopravných 
nehôd. Odporúča zvýšiť intenzitu  verejného osvetlenie a osadenie plastových reflexných 
bodov, ktoré nie sú finančne náročné.  
 
PHDr. Laborecká žiada o: 

- opravu hojdačky na detskom ihrisku  na Ul. Nábrežná, sedacia časť  hojdačky je 
zlomená 

- ÚŽPD MsÚ v Trenčíne, aby predložil zoznam firiem, ktoré sa zaoberajú meraním 
znečisťovania ovzdušia – v súvislosti so sťažnosťami na konanie firmy ASKOV 
a navrhol odborníkov, ktorí by neboli zamestnancami odboru hygieny v Trenčíne, ktorí 
by vykonali kontrolu vo firme ASKOV. Je potrebné uskutočniť niekoľko následných 
meraní, aby bol zistený skutkový stav, ktorý sa nezhoduje s výsledkami kontrolného 
merania. 

 
P. Babič  

- uviedol, že pri vjazde zo Žilinskej ul. na Ul. Považskú je  dopravné značenie tzv. 
STOP – ka, ktoré však úplne  nerieši  problém, ktorý vznikol výstavbou objektu  
medzi križovatkou, lebo ten znemožňuje výhľad vozidlám vychádzajúcim z UL. 
Žilinská   

- žiada, aby sa znížila povolená rýchlosť pre vozidlá  na ulici  od BILLA ku križovatke 
Pred Poľom – Kubranská –  smerom k Zábraniu. 

- žiada  o informácie o projekte „Revitalizácia Ul.  Gagarinovej“, ktorý bol vypracovaný 
v 5/2006 a on sa dozvedel  o tomto projekte až v týchto dňoch, aj to iba náhodou.  

- vyjadril spokojnosť s prácou komisie, ktorá sa zaoberala úpravou grafikonu MHD.  
Nový cestovný poriadok sa bude distribuovať v najbližších dňoch do domácností 
a bude zverejnený v INFO. Zmena na označníkoch bude vykonaná 27.10.2006, 
platnosť bude odo dňa 28.10.2006. 

- informoval, že do 30. 9.2006 mala firma ASKOV pripraviť návrh riešenia situácie, 
ktorá bola predmetom poslaneckého prieskumu a mnohých sťažností na konanie 
uvedenej spoločnosti. Doposiaľ nebol VMČ Sever zaslaný žiadny návrh riešenia 
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nepriaznivej situácie, preto žiada kompetentných, aby mu boli zaslané informácie 
o uvedenej veci. 

- žiada o doplnenie vybavenie detského ihriska na Clementisovej ulici, o ktoré žiadal už 
v 4/2006.  

- žiada o opravu kanalizácie na Clementisovej ul., kde dochádza k jej častým poruchám 
a doplácajú na to občania  

- uviedol, že VZN o odpadoch je nedokonalé v tom zmysle, že nie je v ňom 
špecifikované, za akých podmienok by bolo možné poskytnúť pre domácnosť viac 
smetných nádob v prípade, že v domácnosti žije viac osôb.  Pokiaľ žije v dome 1 – 3 
osoby smetná nádoba im pre odpad postačí. Čo však, ak v domácnosti žije 6 členov, 
príp.  viac rodín? Režim poskytnutia  a vyprázdňovania odpadových nádob 
nepostačuje. Ako sa to bude v budúcnosti riešiť. Apeluje na zmenu VZN o odpadoch. 

 
P. Čermák uviedol, že sa stretol s podobným prípadom na Ul. Žilinská. Vo VZN č. 7/2004 
nie je upresnená  norma pre poskytnutie smetných nádob pre viacčlenné domácnosti. 
Obyvatelia ho žiadajú, aby sa obrátil na poslancov so žiadosťou o riešenie uvedeného 
problému. MsP v Trenčíne je často privolávaná k podobným problémom najmä v rodinných 
domoch. 
 
Ing. Závodská apeluje na riešenie  tejto žiadosti tak, by bola čo najskôr Narastá počet 
čiernych skládok. 
 
P. Babič uviedol, že v Skalke, v lokalite katastrálneho územia Opatová, sa nachádza čierna 
skládka, ktorá sa rozrastá. Ako sa to bude riešiť 
 
 
Obyvatelia bytov 527/ 4  a „slobodárky“ na Ul. Pod Sokolice žiadajú, aby sa vyriešil 
problém, ktorý pretrváva už 25 rokov. V tejto lokalite sú vysadené 4 ks javorov a 2 ks briez, 
ktoré siahajú do výšky 5 poschodia. V marci roku 2006 boli orezané iba časti stromov, čím sa 
stalo, že konáre, ktoré zostali na strome sa ešte viac rozrástli a problém sa nevyriešil. V 
bytoch je chladno a tieň. Obyvatelia žiadajú aby boli stromy zrezané a aby mali obyvatelia 
vytvorené  také prostredie v bytoch, ktoré zodpovedá ich nárokom. 
Žiadajú tiež zodpovedných o  obhliadku prostredia pri obytných domoch v tejto časti mesta, 
nakoľko sa tu nachádza majetok mesta – 6 ks lavičiek, ktoré doposiaľ obyvatelia udržiavali 
v zodpovedajúcom stave. O tento majetok by sa malo postarať Mesto Trenčín zabezpečením 
pravidelnej údržby, aby životné prostredie bolo kultúrne. 
 
P.  Srnáková  Ul. Pod Sokolice uviedla, že :  

- výveska pri odchode nie je čitateľná z dôvodu zasahovania konárov, treba ich  orezať 
- je podaná žiadosť u Ing. Barčákovej  - ÚŽPD MsÚ na  vykonanie  orezu  stromov - 
čerešní na Ul. Pod Sokolice, konáre zasahujú do cesty a je to nebezpečné pre vodičov i 
chodcov. 

- pri obchode Jednota bol prechod pre chodcov, treba ho označiť, lebo nie je viditeľný 
- existovalo tu detské ihrisko a už neexistuje. Pri  OZC MAX pri obytnom dome bol 

priestor ihriska, treba ho tam zrealizovať. 
- chýba prístrešok na zastávke  pri OZC MAX, treba ho zrealizovať 
- v tejto lokalite nie je  signál Trenčianskej televízie, ako sa to bude riešiť? Občania 

k tejto forme šírenia informácii nemajú prístup. Chcú poznať dôležité informácie, 
ktoré televízia sprostredkúva. 

- zostáva  neporiadok po ukončení akcií napr. v PIANO CLUBE. Bolo by žiaduce, aby 
sa o  poriadok staral usporiadateľ akcií a nie občania. 

- schody v OZC MAX sú  v zime zatarasené, nie sú zastrešené, výťah funguje len 
z jednej strany. Ako sa má starý a chorý občan dostať na druhú stranu, napr. 
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k lekárovi, alebo na zastávku? Cez vozovku je to nebezpečné, lebo autá tu jazdia 
neprimeranou rýchlosťou.  

 
 Riečická, p. Lokajíčková -  Ul. Zelnica 9A 
Opakovane žiadajú, aby bola riešená ich žiadosť, ktorú prezentujú opakovane a ktorá sa týka 
odtoku dažďových vôd na ulici, kde bývajú. Adresovali písomnú požiadavku na ÚŽPD MsÚ 
v Trenčíne. Z časti bol problém na ktorý upozorňovali  vyriešený, avšak na druhej strane 
vznikol ešte väčší problém. 
Listom č.j.  ÚŽPD 06/64557/73747 zo dňa 21.6.2006 boli  žiadateľky informované 
o pracovnom rokovaní  konanom dňa 7.6.2006, ktoré sa týkalo návrhu riešenia vzniknutého 
problému. Cesta nie je v zodpovedajúcom stave a tým, že sa zvýšila nad úroveň súkromných  
pozemkov cca o 30 cm, na ktorých sú rodinné domy, nastane problém, ak dôjde k nánosu 
dažďovej vody, príp. k  snehovej kalamite. Cesta sa mala znížiť pod úroveň pozemkov, aby 
nedošlo k vytopeniu.  
Ani jeden bod uvedený v liste, ktorý im bol zaslaný a  ktorý sa týkal riešenia  ich 
požiadavky nebol splnený. 
Pracovníci, ktorí sa priamo zúčastnili prác na komunikácii boli informovaní o žiadosti 
obyvateľov, napriek tomu nedošlo k náprave. 
Vlastníci pozemkov si na vlastné náklady vybudovali zvýšenie plochy pozemkov, vznikla tým 
škoda na súkromnom majetku. Vjazdy do garáží nemôžu slúžiť účelu, pre ktorý boli 
vybudované. Autá  majiteľov pozemkov zostávajú vo vonkajšom prostredí, napriek tomu, že 
sú vybudované garáže a tento vonkajší priestor nemá parametre, aby tu mohlo byť 
zabezpečené parkovanie. Uskutočňuje sa tu výstavba,  je tu častý prejazd  nákladných vozidiel 
a hrozí škoda na majetku / oškretie parkujúceho auta prechádzajúcim vozidlom/.  
Aroganciou je, že je tu navezený 15 cm nános anamiesto toho, že cesta mala byť znížená o 20 
cm je  v súčasnosti  v katastrofálnom stave.  
OPAKOVANE  ŽIADAJÚ O RIEŠENIE PROBLÉMU!!!!! 
 
P. Babič navrhol, že zorganizuje stretnutie s Ing. Petrtýlom – vedúcim ÚŽPD a informácie 
podá telefonicky  v čo najkratšom čase. Zo strany VMČ Sever bude snaha o vyriešenie tohto 
problému. 
 
P. Majčíková – Ul. Sibírska 

- poukázala na problém s umiestnením  a časovým riešením umiestnenia VOK na Sihoti 
IV. 

- uviedla, že potok Teplička je znečistený odpadom  a nie je realizované kosenie svahu 
pri Tepličke  

- uviedla, že chýba verejné osvetlenie  medzi MŠ na Ul. Považská – Ul. Gagarinova 
a obytnými domami a MŠ Gagarinova  / zadná časť / 

- vyjadrila sa, že na Ul. Považská je povolená 40 km/ h rýchlosť, toto by  malo  byť 
riešené inak, pretože v okolí zastávky  MHD  pri garážach  na Považskej ul. jazdia 
vodiči, ktorí nedodržujú povolenú rýchlosť a je tu pre chodcov  nebezpečné 
prechádzať z oboch strán 

 
P. Babič uviedol, že je to riešené podľa predpisu, ktorý hovorí, že prechod pre chodcov môže 
byť realizovaný iba ak sú chodníky na oboch stranách cesty. 
 
P. Majčíková upozornila, že: 

- parkovanie pri Štadióne  p. Gáboríka nie je dobre riešené. Kedy bude realizovaná 
zmena? 
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P. Mokráňová – Nám prof. Hlaváča 
- upozornila, že na uvedenom námestí je odpad – PVC fľaše a iný, ktorý sa tu hromadí. 

Neporiadok robia i vodiči MHD, ktorí odhadzujú odpad do voľného priestranstva. 
Bolo by žiaduce, aby bol vyzvaný majiteľ pozemku a zabezpečil čistotu priestoru. 

 
P. Švejda Ul. Zelnica sa vyjadril, že: 

- na pozemkoch na Ul. Zelnica je stavebný odpad  
- pri likvidácii zemiakových polí bol po zbere nahádzaný na  súkromné  pozemky 

v smere na Belú 
- je rozkopaná cesta na Ul. Kubranská č. 25  a č. 88 -89. Upozorňovalo sa na to už  na 

minulom zasadnutí VMČ. Žiada, aby cesta bola uvedená do zodpovedajúceho stavu, 
aby mohla bezpečne prechádzať tadiaľ napríklad sanitka. 

- Kubranský potok je  veľmi znečistený  
- pri ZŠ Kubranská ul.  vzadu v  areáli  parkujú vodiči, ktorí vozia svoje deti do ZŠ  na 

trávniku, je tam dopravné značenie Zákaz vjazdu, ktoré nie je rešpektované. 
 
Občan – Ul. Pred poľom vzniesol nasledovné pripomienky: 

- na sídlisku je zlá životná situácia, ktorá sa zhoršuje z roka na rok,  pretože je tu 
„betonárka“, všade je prach. K zhoršovaniu životných podmienok prispieva 
i prevádzka firmy KOVOHUTE,  resp. ASKOV. Aký je stav riešenia? 

- pred obytnými domami je hluk, ktorí spôsobujú autobusy, ktoré tu parkujú. V zimných 
mesiacoch štartujú v skorých ranných hodinách, čo ruší obyvateľov a dym, ktorý sa šíri 
z výfukov ohrozuje zdravie občanov.  

- podľa jeho informácií sa do objektov na sídlisku Pod Sokolice plánuje umiestniť firma 
DETOX. Je to pravda? 

- kontrolné merania vo firme ASKOV  prebehli, neboli zistené porušenia noriem. Ako 
je to možné, keď v HOSPICI o. z. REFUGIUM sa pri znečistení ovzdušia firmou 
ASKOV rozozvučia požiarne hlásiče? To znamená, že v ovzduší sa nachádza 
nadmerná norma splodín. Písomné záznamy nevyriešia nepriaznivú situáciu, treba 
konať. 

 
P. Babič informoval o výsledkoch poslaneckého prieskumu a priebehu kontrolného merania. 
Vyjadril nespokojnosť s postupom firmy ASKOV a niektorých  zainteresovaných. O firme 
DETOX, ktorá má sídliť v tejto lokalite  nemá zatiaľ  žiadne informácie. 
 
Ing. Čermák uviedol, že  najnovšie poznatky hovoria o tom, že v niektorej časti firmy 
ASKOV je prevádzka, z ktorej vychádza vyššie množstvo splodín ako z iných prevádzok tu 
umiestnených. Ak môžu občania potvrdiť uvedený poznatok, treba informovať poslancov 
VMČ Sever,  MsP i  Mestský úrad v Trenčíne. 
Odporučil, aby sa prevádzkovateľ HOSPICU informoval u výrobcu požiarnych alarmov, pri 
akých hodnotách splodín v ovzduší sa rozozvučia alarmy. Podľa toho sa bude dať vyvodiť 
približné zloženie škodlivín. 
Prípadne by bolo vhodné, ak niekto môže nasnímať videozáznam, ktorý by zachytil 
vypúšťanie splodín do ovzdušia uvedenou firmou, aby tak učinil. Náklady spojené so 
snímaním mu po  poskytnutí MsP v Trenčíne  budú preplatené. 
Je možné tiež uskutočniť následné merania, ktoré nemusia byť vopred hlásené firme. 
Odporúča, aby bola prizvaná iná firma - nezávislá, ktorá vykoná toto meranie. 
 
Ing. Závodská trvá na riešení sťažnosti podanej na firmu ASKOV. Je nemysliteľné, aby 
jedna firma takto znepríjemňovala život občanom mesta  pre vidinu vlastného zisku. 
 
P. Babič uviedol, že by bolo vhodné využiť na riešenie tohto problému média. 
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Občan uviedol, že spaľovanie sa uskutočňuje najmä v noci. Práve vtedy by bolo 
najvhodnejšie privolať kontrolu, ale kto pôjde v noci vykonávať kontrolné merania? 
Uviedol, že cesta na sídlisku  Pred poľom je v zlom  technickom stave. Už niekoľko rokov sa 
to nerieši. Je to nebezpečné najmä  pri prevoze občanov sanitkou.  
 
P. Sokol  -Ul.  Pod horou uviedol, že 

- v apríli  2006  bola dokončená realizácia kanalizácie v tejto časti obce, zatiaľ 
neprebehlo napájanie  domov na ňu, kedy bude toto možné? 

- umiestnenie VOK nie je v strede ulice, kde by to  bolo vhodné, preto žiada, aby sa to 
zabezpečilo 

- chce informáciu o tom, komu patrí do správy štátna cesta od BILLA po MAJÁK. 
Robia sa tu technické zmeny, ktoré sa začali diať už pri výstavbe predajne FIAT. 
Niekoľko m2 sa začlenilo do cesty a neboli majiteľom vyplatené sumy za záber 
plochy. Kde sa dá zistiť ako to v skutočnosti je? 

 
Ing. Závodská uviedla, že je to už viac ako 3 roky. Pravdepodobne nebolo úplne občanom, 
ktorých sa to týkalo vysvetlené, čo je obsahom zmluvy. Má dojem, že lehota na podanie 
odvolania je premlčaná. 
 
P. Dobiaš sa vyjadril, že čo sa týka pripomienky ohľadom kanalizácie na Ul. Pod horou, 
prebehne kolaudácia  a bude zisťovaná možnosť napojenia do existujúcej kanalizácie pod 
cestou. Po kolaudácii sa určí, či bude nutné pristúpiť k rekonštrukcii kanalizácie pod cestou, 
alebo dôjde k zapusteniu kanalizácie do jestvujúcej vpuste v termíne  do 11/ 2006. 
 
Občan – Ul. Volavé upozornil, že : 

- na zastávke  BUS pri  MATADORE chýba už dlhodobo   prístrešok, je to 
frekventované miesto, bolo by vhodné osadiť ho tam   

- od ŽEMBEROVHO DOMU po Zábranie je cesta v dezolátnom stave, jazdia tu 
kamióny, treba tu uvažovať s nejakou zmenou dopravného riešenia 

 
P. Prokop – Ul. K výstavisku žiada, aby : 

- Výstavisko TMM pri usporiadaní  svojich akcií, napr. v súčasnosti prebiehajúcom 
veľtrhu ELOSYS, malo zabezpečené parkovacie plochy pre návštevníkov. Je tu 
zatarasená cesta i trávniky a občania nemajú kde parkovať  svoje vozidlá pri príjazde 
z práce do svojich domov. Mesto Trenčín by malo rokovať s touto a.s. a vyriešiť 
dlhodobo nepriaznivý stav. 

- žiada, aby boli prizvaní na zasadnutie VMČ Sever zástupcovia útvarov MsÚ  
a organizácií, aby sa mohli vyjadriť k častým  pripomienkam občanov priamo. 

 
Občan uviedol, že:  

- pri výstavách na Výstavisku TMM, a.s.  je  pravidelne zatarasený príjazd  i autám, 
ktoré zabezpečujú odvoz odpadu. 

 
P. Babič informoval, že   treba osloviť poriadkovú službu  Výstaviska TMM, a.s. , prípadne 
privolať hliadku MsP Trenčín . 
 
P. Brezanová požiadala, aby: 

- bola na kyselke v Kubrici umiestnená úchytka  i na druhej strane vstupu na kyselku. 
Chýba tu tiež osvetlenie. 

- -MsP v Trenčíne o pravidelné kontroly nielen okolo objektu KS v Kubrej, MŠ a ZŠ, 
ale i vo vnútri objektu KS. Vo večerných a nočných  hodinách tu mládež fajčí, ničí 
majetok, a pravdepodobne i fetuje a droguje, je zničený plot a vybavenie objektu. 
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P. Dobiaš informoval, že v piatok bude VOK umiestnený v častiach Pred poľom, Kubrá – 
námestie a Kubrá – pri kríži a v pondelok v časti Pažitky. 
Vývoz VOK je plánovaný v sobotu v záhradkárskych osadách. 
Výmena VOK bude realizovaná viacnásobne v čase do 18,00 h. 
 
 
 Prerokovanie žiadostí 
 
1/ Žiadosť o stanovisko k predaju nehnuteľností – pozemkov na Považskej ul. v kú. 
Trenčín parc.č. 1531/236, zast. plocha vo výmere 13 m2 pre Vladimíra Valíčka s manž. 
a prac.č. 1531/237, zast. plocha vo výmere 11 m2 pre Imricha Pacuráka s manž. za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania prístupu ku garážam. 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne predaj pozemkov odporúčajú. 
 
 VMČ Sever hlasovaním 6 za odporučil predaj nehnuteľností – pozemkov 
v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
2/ Žiadosť o stanovisko k zámene nehnuteľností pozemkov Mesta Trenčín  
 
v k. ú. Trenčín parc.č. :  
1522/16, zast. plocha vo výmere 56 m2 –  Ul. Hodžova  
1531/249, zast. plocha vo výmere 50 m2 – Ul. M. Turkovej 
1553/107, zast. plocha vo výmere 107 m2 – zimný štadión 
 
v kú. Kubrá parc.č.: 
228, zast plocha vo výmere 39 m2 – Ul. Hodžova 
641, zast. plocha vo výmere 52 m2 – Ul. Pádivého 
644/2, zast. plocha vo výmere 54 m2 – Ul. Kraskova 
772, zast. plocha vo výmere 54 m2 – Ul. Kraskova 
 
za pozemky  
 
Západoslovenská energetika , a.s. Bratislava: 
v kú. Trenčín parc. č.  
1627/184, zast. plocha  vo výmere 2376 m2 – pri plavárni 
1627/378, zast. plocha vo výmere 124 m2 – pri plavárni 
 
v kú. Zamarovce parc. č.  
1078/3 zast. plocha vo výmere 75 m2 – na ostrove 
 spolu výmera  pozemkov 2575 m2. 
 
Zámena sa uskutočňuje za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod 
objektami trafostaníc ZSE, a.s. a scelenia pozemkov športovo – rekreačného areálu terajšej 
i budúcej letnej plavárne Mesta Trenčín. 
 
 
 VMČ Sever hlasovaním 4 za, 2 proti odporučil zámenu nehnuteľností – 
pozemkov Mesta Trenčín v zmysle predloženej žiadosti. 
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3.  Žiadosť  a. s  Slovak  Telecom o vyjadrenie VMČ Sever k návrhu optimalizácie počtu  
verejných telefónnych automatov v mestskej časti Sever. 
 
 
 VMČ Sever hlasovaním 6 za  odporučil, aby boli zrušené  verejné telefónne 
automaty v mestskej časti Sever podľa nasledovného: 
 
kartový Ul. Mládežnícka 2 Futbalový štadión Trenčín 16 von 

 
kartový Opatová nad Váhom 58 Motorest MAJÁK Tren čín 0 von 

 
kartový Ul. Mníšna 80 ARAVER, a.s. 

Opatová n. Váh. 
Trenčín 17 von 

kartový Ul. Pod Sokolice 43 TMM – PAVILON 
5 

Trenčín 16 von 

mincový Ul. Pod Sokolice 43 TMM –PAVILÓN 
5 

Trenčín 16 von 

mincový Ul. Súvoz 1 TOS – Nákl. 
vrátnica 

Trenčín 0 von 

kartový Ul. Šoltésovej 2 Pošta Trenčín 0 von 
 

 
 
 
4.  Žiadosť o povolenie prevádzkového času 
 
Názov prevádzkarne:  PIANO  CLUB 
adresa prevádzkarne: Pod Sokolice 6575, Trenčín 
prevádzkareň: Peter Hajšo, Dubnica nad Váhom 
navrhovaný prevádzkový čas:   
pondelok až streda  od 10.00 hod.    do 22.00 hod. 
štvrtok          od 16,00   hod.    do 24,00 hod.             
piatok, sobota         od 16.00. hod.     do 07,00 hod.     
nedeľa                                     zatvorené 
 
Ide o zmenu prevádzkovateľa. Doterajší prevádzkový čas bol povolený v pondelok až štvrtok 
a nedeľu do 22,00 hod, v piatok do 06,00 hod a v sobotu do 07,00 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  6 za odporučil  povolenie prevádzkového času v zmysle 
predloženej žiadosti. 
 
 
 Na záver pán Ján Babič, predseda VMČ Sever poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil zasadnutie výboru. 
 
 
       Ján Babič, v.r. 

predseda VMČ SEVER 
 
 
V Trenčíne, dňa 27.10.2006  
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