
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti SEVER, konaného d�a 18. marca 2003 na Mestskom úrade v Tren�íne  

  Prítomní:     Neprítomný :  
Ján Babi�  
�ubomír Dobiaš  
MUDr. Peter Hlavaj  
PhDr. Alena Laborecká  
----------------------------- 

Dana Viskupi�ová, 
zapisovate�ka  
Hostia pod�a prezen�nej 
listiny  

  

Ing. Branislav Celler – neosp.  
MUDr. Pavol Sedlá�ek – neosp. 
Ing. Veronika Závodská – neosp. 
Ing. Róbert Lifka – osp.  

P. Ján Babi�, predseda VM� Sever, privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktorý sa riadil 
nasledovným programom:  
P r o g r a m:  
1. Žiadosti  
2. Požiadavky ob�anov 
3. Požiadavky �lenov VM�  
4. Rôzne  

 
1. Žiadosti:  

1) Ing. Zachar, majetkové oddelenie MsÚ, predložil nasledovné žiadosti:  

a) žiados� o prenájom nehnute�nosti – pozemku v k.ú. Tren�ín na Mládežníckej ul. parc. �. 1627/583 vo výmere 
25 m2 pre Milana Myška a Petra �ahkého, vlastníkov budovy bývalej kolkárne, za ú�elom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pod budovou.  
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ prenájom pozemku odporú�ajú.  

VM� Sever hlasovaním 3 za, 1 sa zdržal hlasovania, odporu�il prenájom nehnute�nosti – pozemku v k.ú. Tren�ín 
na Mládežníckej ul. parc. �. 1627/583 vo výmere 25 m2 pre Milana Myška a Petra �ahkého, v zmysle 
predloženého návrhu.  

b) žiados� o predaj nehnute�nosti – pozemku v k.ú. Kubrica parc. �. 196/3, zast. plocha vo výmere 155 m2 pre 
Ing. Igora Matejova s manželkou za ú�elom dokompletizovania pozemku pri rodinnom dome.  
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ v Tren�íne predaj pozemku odporú�ajú.  

VM� Sever hlasovaním 4 za odporu�il predaj nehnute�nosti – pozemku v k.ú. Kubrica parc. �. 196/3, zast. plocha 
vo výmere 155 m2 pre Ing. Igora Matejova s manželkou za podmienky, že finan�ná a majetková komisia zoh�adní 
doterajší protiprávny stav a bude o tom informova� VM� Sever.  

c) žiados� o predaj nehnute�nosti – pozemku v k.ú. Tren�ín na Žilinskej ul. vo výmere 250 m2 pre Ing. Rouseka s 
manželkou za ú�elom scelenia záhrady pri rodinnom dome.  
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ v Tren�íne predaj pozemku odporú�ajú.  

VM� Sever hlasovaním 4 za odporu�il predaj nehnute�nosti – pozemku v k.ú. Tren�ín na Žilinskej ul. vo výmere 
250 m2 pre Ing. Rouseka s manželkou, v zmysle predloženého návrhu.  

2) žiados� spol. s r.o. LAUGYANEG prevádzkovate� espressa SAMARA na Ul. M. Turkovej �. 48, Tren�ín o 
zmenu prevádzkového �asu v uvedenej prevádzke nasledovne: pondelok až nede�a od 14.00 h do 23.00 h.  

Doterajší prevádzkový �as bol povolený do 22,00 h.  

Nako�ko sa prevádzka nachádza v blízkosti obytných domov, oddelenie obchodu a služieb žiada o zaujatie 
stanoviska k požadovanému prevádzkovému �asu. 



Oddelenie obchodu a služieb navrhuje povoli� prevádzkový �as do 23,00 h na skúšobnú dobu dva mesiace v 
zmysle VZN �. 2/1998 o podmienkach podnikania na území mesta Tren�ín, s obmedzením prevádzkovania letnej 
terasy do 22,00 h.  

VM� Sever hlasovaním 4 za odporu�il zmenu prevádzkového �asu v prevádzke espressa SAMARA, ktorej 
prevádzkovate�om je spol. s r.o. LAUGYANEG, zmysle návrhu oddelenia obchodu a služieb.  

2. Požiadavky ob�anov  

P. Bu�ková, v mene obyvate�ov domu �. 1671 na ul. gen. Viesta informovala o nesúhlase ob�anov k plánovanej 
výstavbe 3-poschodového domu v tejto lokalite. Uviedla dôvody, pre ktoré ob�ania nesúhlasia s touto výstavbou. 
Doplnila, že d�a 20.3.2003 o 9.00 hod. sa bude kona� na príslušnom mieste stavebné konanie.  

Po následnej diskusii k tomuto problému bolo dohodnuté, že sa predseda VM� p. Babi� a Ing. Zachar za 
majetkové oddelenie zú�astnia d�a 20.3.2003 o 9.00 hod. stavebného konania. Sú�asne požiadal p. Babi�, aby 
bola odovzdaná petícia obyvate�ov domu �. 1671 na ul. gen. Viesta na podate�ni MsÚ.  

3. Požiadavky �lenov VM� Sever 

P. Babi�: 
- po�akoval MHT za promptné vybavenie a prístup riešenia výsadby strom�ekov na vo�nom priestranstve pri 
Unicentre, kadia� vodi�i jazdili po trávniku.  
- sa spýtal, aký je plán riešenia stromov na hrádzi okolo Tepli�ky, �i tam zostanú, alebo je príkaz na výrub a pod.  
Ing. Zav�el zodpovedal, že �o sa týka hrádze, tá patrí Povodiu Váhu.  
- poprosil da� do poriadku cestu na Žilinskej ul. vedúcu k materskej škôlke, aspo� ju pozameta�, alebo da� dole 
starú vrstvu. 
- požiadal prednostu MsÚ preveri� situáciu a požiadavky VM� Sever v súvislosti s riešením dopravného režimu 
na hrádzi pri Tepli�ke na ul. Žilinská.  
- poprosil oddelenie majetkové vypracova� predpokladaný rozpis parciel ur�ených na predaj v mestskej �asti 
Sever.  

P. Dobiaš sa spýtal, �i je v rozpo�tovej rezerve akcia - Kultúrne stredisko Kubrica, pretože ak nie, bude žiada�, 
aby bola táto rezerva navýšená o túto akciu.  

P. Repka, MsP, požiadal pozameta� chodník na Študentskej ul. ako sa ide k II. Základnej škole, ktorý je posypaný 
ešte posypovým materiálom.  

Ing. Zav�el zodpovedal, že najprv MHT �istí len chodníky, ktoré patria mestu, ale v zmysle VZN je povinný každý 
majite� budovy, pri ktorej je pri�ahlý chodník, zabezpe�i� na �om zimnú a letnú údržbu.  
	alej informoval poslancov, aby na aprílovom zasadnutí VM� poslanci predniesli požiadavky na investi�né akcie 
v roku 2004.  

P. Babi� informoval, že v meste Zlín zavádzajú Štatút anonymného svedka, �o znamená, že na MsP majú �iernu 
skrinku, kde ob�ania môžu vhadzova� s�ažnosti a pod. Dal na zváženie, takéto nie�o zavies� aj v meste Tren�ín.  

PhDr. Laborecká navrhla, aby sa nasledujúce zasadnutie VM� Sever konalo v Kultúrnom stredisku na ul. M. 
Turkovej, potom by sa mohlo kona� Pod Sokolicami v Závodnom klube Somer a následne by mohla Ing. 
Závodská vybavi� Kultúrne stredisko v Opatovej, pretože takto by sa mohli poslanci stretnú� s ob�anmi.  

P. Dobiaš upozornil, že �o sa týka odpovede z odboru ŽP na jeho požiadavku z VM� Sever z 22.1.2003 vo veci 
doriešenia priechodu pre chodcov na Považskej ul. pri Gagarinovej ul., ne�akal žiadnu odpove� ani Ing. Markovej 
ani od Ing. Švajdleníka, myslí si, že jeho požiadavka nebola správne pochopená, skôr smerovala na prednostu 
MsÚ, ako naloži� s liknavými a neschopnými úradníkmi MsÚ.  

VM� Sever: 

1) odporú�a rieši� navýšenie po�tu zamestnancov MsP na požadovaný po�et.  

2) žiada primátora mesta, aby do programu MsZ bolo zaradené zrušenie zmeny Rokovacieho poriadku VM� 
schválenej uznesením MsZ �. 216 zo d�a 13.12.2001, ktorá hovorí o tom, že ak sa do 30 minút od za�iatku 
zasadnutia VM� nezíde nadpolovi�ná vä�šina všetkých �lenov VM�, môžu prítomní �lenovia VM� prijíma� 
stanoviská.  



3) žiada primátora mesta o ustanovenie grémia mesta Tren�ín v zložení primátor, zástupca primátora, mestská 
rada a predsedovia VM�.  

4) žiada Považskú odpadovú spolo�nos� o termíny rozmiestnenia kontajnerov v rámci jarného upratovania.  

5) žiada komisiu územného plánovania a investícií o informáciu o prekládke železni�nej trate a zmeny generelu 
dopravy.  

 
�lenovia VM� Sever sa dohodli, že nasledujúce zasadnutie sa bude kona� v Kultúrnom stredisku na ul. M. 
Turkovej d�a 15.4.2003 s tým, že o 18.00 hod. pôjde o neverejnú �as� a o 19.00 hod. o verejnú �as� s ob�anmi.  

 
Na záver p. Ján Babi�, predseda VM� Sever po�akoval prítomným za ú�as� a ukon�il zasadnutie výboru.  

 
Ján Babi�  
predseda VM� Sever  
D�a: 3.4.2003 

Zapísala: Renáta Špaleková, d�a 2.4.2003 

 


