
Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej 
dňa 20. októbra 2010 v KS Opatová, Trenčín 

 
Prítomní poslanci:  
Ján Babič,  Marta Blahová, Ľubomír Dobiaš, Janka Fabová, Vladimír Gavenda, Juraj Holúbek,  
RNDr. Jozef Mertan – prítomný od bodu č. 5 
 
Neprítomní poslanci:  
Ing. Róbert Lifka,  
 
Prítomní: 
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever 
Dagmar Porubanová, útvar kultúry a cestovného ruchu 
Mgr. Petr Vojtěch, Mestská polícia 
 
Na úvod p. Ján Babič, predseda VMČ Sever, privítal všetkých prítomných a otvoril 
zasadnutie výboru. Zasadnutia sa zúčastnili 5 poslanci, VMČ Sever bol 
uznášaniaschopný. 
 
Program VMČ Sever: 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Požadavky poslancov 
4. Rôzne 
5. Stretnutie s občanmi o 16.00 hod 

 
 
K bodu 2. – Prerokovanie žiadostí  
  
-  žiadosť o opätovné prerokovanie žiadosti spoločnosti K&B Partners, s.r.o. Trenčín, ktorá 
požiadala o prenájom pozemku v k.ú. Trenčín – časť parc.č. 3291/8 (Ul. gen. M. R. Štefánika) 
a časť parc.č. 1531/330 (Ul. Hodžova), za účelom umiestnenia samostatných navigačných tabúľ, na 
ktorých bude uvedená spoločnosť K&B Partners, s.r.o. Trenčín a Celoročná BP hokejová škola. 
     Útvar životného prostredia a dopravy a útvar architektúry a územného plánovania dňa 
26.08.2010 odporučili prenájom predmetných pozemkov na dobu neurčitú.  
        
Nakoľko dochádza k zmene VZN o umiestnení reklám Výbor mestskej časti Sever sa k tejto žiadosti 
nevyjadruje. 
 
   
K bodu 1. – Požiadavky poslancov 
 
p. Blahová: 
 

žiada  
− Detské ihrisko Nábrežná (oproti Komenského) zlomené kovové rahno na húpačke -  treba 

vymeniť, skontrolovať lavičky, treba odstrániť vyrastené konáre po vyrezaní mirabelky-  
zasahujú do lavičky UIS 

− Detské ihrisko – Hríbik – Gagarinova ul., zlomené kovové rahno na húpačke UIS 
− Na bývalom ihrisku na Turkovej ul. treba opraviť lavičky UIS 

 
p. Dobiaš 
 

− Ostrihanie kríkov na ul. Kubranská 49 - 57  UIS 
− Chýbajú odpovede na otázky z minulých VMČ 

 



p. Gavenda 
 

− Žiada o vyrezanie suchého topoľa v koryte potoka v Opatovej  UIS 
− Orezanie stromov na ul. Gen. Viesta – zasahujú do okien UIS 
− Na ul. Opatová – prepad asfaltu (kanalizačné poklopy) UIS 

 
p. Babič 
 

− Chýbajú odpovede na otázky z minulých VMČ z viacerých útvarov 
− Prečo vozidlá MsP v sobotu stoja iba na parkoviskách ( pri trhovisku, na Palackého)MsP 
− Žiada zvolať stretnutie zainteresovaných účastníkov – Mesto Trenčín, Byvyserv s.r.o, Bytos 

s.r.o., Siemens – vo veci naliehavého riešenia verejného osvetlenia Armádnej ulice v zmysle 
uznesenia Výboru mestskej časti Sever uvedeného v zápisnici z 22.septembra 2010. 

 
K bodu 5. – Rôzne 
 

− p. Vojtěch z MsP informoval poslancov o zmene prevádzkových časoch v pohostinstvách 
odsúhlasených na VMČ Sever. 

 
K bodu 6. – Požiadavky občanov 
 
Občania žiadajú: 

− zmenu dopravného značenia na Mníšnej ul. v Opatovej, zo smeru od škôlky nemajú 
prístup(zákaz vjazdu) UŽPD 

− SAD Trenčín spoj Trenčín – Dolná Poruba 12.51 hod z Hasičskej ul. neberie obyvateľov 
Opatovej ÚAÚP 

− Pohrebníctvo Dvonč, aby vyvesilo tabuľku zákaz vodenia psov na cintorín UIS 
− Pomník padlým hrdinom 1.sv. vojny v Opatovej okolie v dezolátnom stave okolie pomníka 

UIS 
− Cesta na ul. Potočnej vodiči chodia veľmi rýchlo, nedodržujú predpisy, nerešpektujú značky 

Polícia  
− Most v Opatovej , ktorý prechádza ponad ulicu Potočná je v zlom technickom stave. V čase 

repnej kampane prechádza v noci cez most cca 90 kamiónov, vodiči nedodržujú predpísanú 
rýchlosť a obyvatelia bývajúci  v blízkosti nemôžu spávať. Obyvatelia žiadajú o riešenie tohto 
problému a políciu o kontrolovanie dodržiavania rýchlosti ( častejšie meranie rýchlosti aj 
v noci, umiestnenie stacionárneho radaru, alebo iné riešenie). UŽPD, UIS, Polícia  

− Nedostatočné kosenie okolo hasičskej stanici v Opatovej  UIS 
− Kanalizácia v Opatovej – chýba úsek etapa B asi 200m, či to dorobia, lebo obyvatelia 

podpisovali papiere, že vynechajú na svojich pozemkoch časť kde nebudú sadiť dali 
k dispozícii svoje pozemky a práce nepokračujú ďalej.  UIS 

− Opatovská cesta výmoly, jamy až po koniec Opatovej  UIS 
− Priechod pre chodcov v Opatovej pri detskom ihrisku, novinovom stánku a zastávke UŽPD 
− Žiadajú vyčleniť z rozpočtu peniaze na kultúrne akcie pre KS Opatová, aby dopredu vedeli 

akú sumu môžu minúť útvar kultúry 
− Považská ul. pri zastávke chýba priechod pre chodcov UŽPD 
−  Zastávka pri Radegaste – chýba lavička na zastávke ÚAÚP 
− Poslanec Lifka – prečo nechodí na VMČ 
− Okolo štadióna odtokový kanál je zanesený – pneumatikami, pet fľaše, spadnutý strom 

(blízko vrátnice na družstvo) UIS 
− Špinavé cesty v Opatovej UIS 

 
Zapísal: Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever, dňa 20.10.2010 
 
 
      
                 Ján Babič 
                            Predseda VMČ Sever 


