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Z Á P I S N I C A  
 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti SEVER, konaného d�a 21. apríla 2004 na 
Mestskom úrade v Tren�íne  
 
Prítomní poslanci:      Neprítomní  poslanci:  
Ján Babi�       Ing. Veronika Závodská – osp.   
Janka Fabová 
�ubomír Dobiaš         
MUDr. Pavol Sedlá�ek     
PhDr. Alena Laborecká  
MUDr. Peter Hlavaj     
Ing. Róbert Lifka  
----------------------------- 
Ing. Gabriela Vanková, garant VM�  
Renáta Špaleková, zapisovate�ka  
Hostia pod�a prezen�nej listiny  
 

 
 Na úvod p. Ján Babi�, predseda VM� Sever privítal všetkých prítomných a otvoril 
zasadnutie výboru, ktorý sa riadil nasledovným programom:  
 
1/ Prerokovanie žiadostí (majetkové prevody)  
2/ Koncepcia školstva na území mesta Tren�ín  
3/ Verejné osvetlenie – informácia o plnení uznesení  
4/ Vyhodnotenie jarného upratovania – informácia  
5/ Požiadavky poslancov  
6/ Rôzne  
 
 
1. Prerokovanie žiadostí (majetkové prevody) 
 
Ing. Vanková, vedúca majetkového oddelenia, predložila nasledovné žiadosti: 
 

- žiados� o predaj nehnute�nosti – pozemku v k.ú. Tren�ín Pod Sokolicami a to �asti 
parc. �. 3292/3, 3292/4, 1132/8 a 1428/16 v približnej výmere 70 m2 pre Ing. Pavla 
Šusteka za ú�elom zabezpe�enia prístupu k prevádzke z mestskej komunikácie.  
Odbor ŽP a investícií  aj útvar hlavného architekta predaj pozemku odporú�ajú.  

 
VM� Sever hlasovaním 3 za, 3 sa zdržali hlasovania, nezaujal stanovisko 
k predmetnej žiadosti.  

 
- žiados� reklamnej agentúry ISPA o pred�ženie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi 

Mestom Tren�ín a EUROPLAKAT INTERWERB na prenájom pozemku �as� parc. �. 
3316/29 o výmere 4 m2, v k.ú. Tren�ín, za ú�elom umiestnenia 2 ks billboardov, na 
dobu do 1.4.2004. 
Vzh�adom k tomu, že reklamná agentúra Europlakat ukon�ila svoju �innos� a všetky 
aktivity prešli d�om 1.4.2004 na spolo�nos� ISPA, s.r.o., táto požiadala o pred�ženie 
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predmetnej nájomnej zmluvy. Ide o pozemok na železni�nej stanici pri vstupe do 
kasární.  
Odbor ŽP a investícií MsÚ a útvar hlavného architekta Mesta Tren�ín odporu�il 
prenájom pozemku na dobu 2 rokov.  
 
VM� Sever hlasovaním 5 za odporu�il pred�ženie nájomnej zmluvy uzatvorenej 
medzi Mestom Tren�ín a EUROPLAKAT INTERWERB reklamnej agentúre 
ISPA, v zmysle predloženej žiadosti.  

 
 

- žiados� o predaj nehnute�nosti – pozemku v k.ú. Opatová, ul. Horeblatie parc. �. 205/5 
vo výmere 387 m2 pre Vladimíra Kuzmu s manželkou za ú�elom scelenia pozemkov 
pri rodinnom dome.  
Odbor ŽP a investícií a útvar hlavného architekta predaj pozemku odporú�ajú.  

 
VM� Sever hlasovaním 5 za odporu�il predaj nehnute�nosti – pozemku v k.ú. 
Opatová, ul. Horeblatie parc. �. 205/5 vo výmere 387 m2 pre Vladimíra Kuzmu 
s manželkou, v zmysle predloženej žiadosti.  

 
 

- žiados� o predaj nehnute�nosti – pozemku v k.ú. Opatová v Opatovskej doline parc. �. 
1020 vo výmere 381 m2 pre Ing. Oldricha Stránskeho s manželkou za ú�elom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku s chatou.  
Odbor ŽP a investícií MsÚ a útvar hlavného architekta Mesta Tren�ín predaj 
pozemku odporú�ajú. 
 
VM� Sever hlasovaním 5 za odporu�il predaj nehnute�nosti – pozemku v k.ú. 
Opatová v Opatovskej doline parc. �. 1020 vo výmere 381 m2 pre Ing. Oldricha 
Stránskeho s manželkou, v zmysle predloženej žiadosti.  

 
 
Ing. arch. Mlyn�eková, vedúca útvaru hlavného architekta, predložila nasledovnú žiados� 
o zmenu v užívaní stavby:  
 
- žiados� o zmenu v užívaní �asti rodinného domu na zber�u Tipos a rýchle ob�erstvenie 

na Ul. Kubranská. Žiadate�om je Krátky �ubomír. 
Pod�a platného územného plánu sídelného útvaru Tren�ín je dané územie ur�ené na 
individuálnu bytovú výstavbu, kde služby obyvate�stvu sú podmiene�ne vhodné. Stavba si 
vyžaduje minimálne stavebné úpravy.  
Mesto Tren�ín súhlasí so zmenou v užívaní stavby za podmienky parkovania na vlastnom 
pozemku a splnenia podmienok Okresného štátneho hygienika.  

 
VM� Sever hlasovaním 5 za odporu�il zmenu v užívaní �asti rodinného domu na 
zber�u Tipos a rýchle ob�erstvenie na Ul. Kubranská pre žiadate�a  Krátkeho 
�ubomíra, v zmysle predloženej žiadosti.  

 
 
 
 
2. Koncepcia školstva na území mesta Tren�ín  
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Mgr. Baláž, vedúci odboru školstva a sociálnych vecí, oboznámil prítomných s koncepciou 
školstva na území mesta Tren�ín, ktorá bude predložená na schválenie na zasadnutie MsZ, 
ktoré sa bude kona� d�a 29.4.2004. 
 
P. Babi� poprosil pre budúcnos�, aby boli poslanci prizývaní na rokovania týkajúce sa 
školstva a obzvláš� mali by� prizvaní k rokovaniam, ktorých predmetom bola budúcnos� ZŠ 
na Študentskej ul., ktorá patrí pod VM� Sever.  
 
Ing. Lifka sa spýtal, ako dlho existuje v tejto podobe koncepcia školstva. 
 
Mgr. Baláž zodpovedal, že materiál bol prerokovaný v komisii školstva, v mestskej školskej 
rade a mestskej rade. 
Ing. Lifka zdôraznil, že poslanci mali dosta� materiál v písomnej forme na dnešné zasadnutie 
VM�. 
 
P. Dobiaš sa vyjadril, že nako�ko koncepciu školstva videla z poslancov za VM� Sever len 
PhDr. Laborecká, navrhol materiál stiahnu�.  
 
P. Babi� dal hlasova� o návrhu p. Dobiaša – stiahnu� koncepciu školstva z dnešného 
rokovania bez zaujatia stanoviska.  
 
VM� Sever hlasovaním 7 za stiahol koncepciu školstva na území mesta Tren�ín 
z rokovania.  
 
VM� Sever sa dohodol, že d�a 23.4.2003 o 13.00 hod. sa bude kona� mimoriadne 
zasadnutie výboru ku koncepcii školstva.  
 
P. Babi� navrhol, aby na rokovania komisie školstva a ostatné komisie bol prizývaný bu� 
predseda VM�, alebo niekto z poslancov, ktorí boli zvolení za obvod, ktorých sa daná 
problematika týka.  
 
Ing. Lifka poznamenal, že akýko�vek dôležitý materiál by mal by� zasielaný poslancom 
písomne alebo  e-mailom.  
 
 
3. Verejné osvetlenie – informácia o plnení zmluvy  
 
P. Babi� oboznámil prítomných s výsledkami rokovania s fy Siemens oh�adne osvetlenia 
a svetelnej signalizácie, ktoré sa uskuto�nilo tento týžde�. Odovzdal návrh premiestnenia 
st�pov verejného osvetlenia na Clementisovej ul. na odbor ŽP a investícií.  
 
Ing. Petrtýl doplnil informáciu oh�adne rokovania s fy Siemens. Poznamenal, že je 
zabezpe�ený dispe�ing, ktorý funguje 24 hodín a telefónne �ísla na� sú nasledovné: 6 400 
894, 0903 580 431.  
 
P. Fabová poprosila uvažova� o osvetlení križovatky ulíc Kubranská a Pred po�om, pretože 
táto �as� je tmavá. 
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4. Vyhodnotenie jarného upratovania – informácia  
 
Ing. Kleman informoval o priebehu jarného upratovania na území mesta Tren�ín.  
 
P. Fabová poprosila: 

- pozameta� Kubricu až na koniec nielen po oto� autobusovej zastávky. 
- na základe požiadaviek ob�anov umiestni� kontajner na ul. Pod horou v Kubre.  

 
P. Babi� vyslovil pochvalu MHT za promptné vyriešenie požiadavky ob�anov, t.j. vysadilo 
strom�eky, ktoré majú bráni� nepovolenému vjazdu automobilov na ur�ité plochy na Sihoti 
IV.  
 
PhDr. Laborecká sa spýtala, ako sa bude rieši� stav na ul. gen. Viesta, kde japonské �erešne  
vytlá�ajú chodníky.  
 
Ing. Petrtýl vysvetlil, že táto investi�ná akcia sa plánuje už nieko�ko rokov a nik nechce 
zaradi� výrub týchto stromov do rozpo�tu, nako�ko ide o chránené stromy. Odporu�il, aby 
VM� Sever žiadal zaradi� túto akciu do zmeny rozpo�tu, aspo� jej prípravu a ke� sa bude 
tvori� rozpo�et mesta na rok 2005, tak jednou z priorít by mohla by� ul. gen. Viesta.  
 
P. Fabová navrhla postup, aby odbor ŽP uvažoval s výrubom japonských �erešní, 
zabezpe�ilo sa povolenie na výrub a na jese�, ke� sa bude robi�, to bolo doriešené a mohla sa 
na jar urobi� nová výsadba.  
 
P. Dobiaš požiadala o  kontajner na Kyselku v Kubre.  
 
PhDr. Laborecká tiež požiadala o kontajner na koniec Študentskej ul. pri hrádzi.  
 
 
5. Požiadavky poslancov  
 
P. Dobiaš upozornil:  

- na Kubranskej ul. �. 39 – 99 sa rozpadajú chodníky po kanalizácii, preto poprosil 
o riešenie tejto záležitosti odbor ŽP v spolupráci s MHT.  

 
- na Kubranskej ul. �. 43 – 47 sú vysadené nízkorastúce kroviny, nie je to tam možné  

uprata�. Požiadal bu� ich odstráni�, alebo zrealizova� tam inú výsadbu. 
 
- na Kyselke v Kubre stojí maringotka.  

Ing. Vanková poznamenala, že treba zisti� na koho pozemku sa maringotka nachádza.  
 

- vývesné skrinky slúžiace na oznamy VM�, slúžia na politickú agitáciu týka sa to 
politických strán: ANO, DS, HZDS, KDH, KSS, SDKÚ, SNS.  
P. Fabová vie o tom, že v minulom období, ke� sa konali vo�by, bola nepísaná 
dohoda s mestom, že vždy jedna vývesná tabu�a v jednotlivých mestských �astiach 
mohla slúži� na politickú agitáciu.  
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P. Dobiaš požiadal, aby bu� došlo k písomnej dohode, že vývesné skrinky môžu 
slúži� na politickú agitáciu, alebo napísa� list všetkým politickým stranám, že vývesné 
skrinky neslúžia na politickú agitáciu.  

 
PhDr. Laborecká: 

- pripomenula, že na poslednom VM� Sever ob�an Luka�ka žiadal o riešenie 
bezbariérového prístupu zo Sihote do mesta osadením samoobslužných vý�ahových 
plošín do podchodu pri Tatre. Konštatovala, že návrh je dobrý, ale finan�ne ur�ite 
náro�ný. Spýtala sa, �i by nebolo finan�ne menej náro�né osadi� tla�ítkový semafor na 
ul. M.R.Štefánika tam, kde bol v minulosti prechod pri bývalom generálnom 
riadite�stve Slovliku a zruši� tla�ítkový semafor pri Merine.  
Ing. Petrtýl sa vyjadril,  že túto požiadavku nanesie fy Siemens. 
 

- upozornila, že doposia� nebola vyspravená jama na Študentskej ul. oproti II. ZŠ.  
 
 
P. Babi�:  

- predložil „protest obyvate�ov obytného domu Pádivého 687 a 688 vo�i umiestneniu 
odpadkových kontajnerov“, ktorý tvorí prílohu zápisnice.  

 
- požiadal o úpravu detského ihriska na ul. kpt. Nálepku a Clementisovej ul.  

 
- predniesol požiadavky obyvate�ov Spolo�enstva vlastníkov bytov, Rázusova 1471: 

- vyasfaltova� pozemok za domom Rázusova 1471, ktorý slúži ako zásobovanie 
všetkých obchodných jednotiek, ktoré sú v správe a prenájme Mesta Tren�ín.  

- vy�isti� odtok daž�ovej vody na uvedenom pozemku, nako�ko pri daž�och stojí 
na uvedenom pozemku voda, ktorá ko�kokrát siaha až po vchodové dvere domu.  

 
- požiadal o informáciu o stave prípravy realizácie športovo-rekrea�ného areálu na 

hrádzi pri Tepli�ke na Sihoti IV.  
Ing. Petrtýl zodpovedal, že je zamerané celé územie a je vypísaná sú�až na 
uchádza�a.   

 
 
P. Fabová informovala, že rodi�ia zo Sihote sa pýtajú, ktoré škôlky budú fungova� cez letné 
prázdniny. 
Ing. Vanková zodpovedala, že túto požiadavku bude adresova� na riadite�a Školských 
zariadení Ing. �iernika.  
Ing. Petrtýl odporu�il, aby prednostka MsÚ zabezpe�ila cez garantov VM� distribúciu 
harmonogramu, ktoré škôlky budú fungova� cez letné prázdniny.  
 
 
6. Rôzne 
 
P. Babi� požiadal hlavného kontrolóra Ing. Bi�ana,  aby podal informácie oh�adne 
problematiky  výstavby obytného domu Pod Sokolicami.  
 
Ing. Bi�an sa vyjadril k danej záležitosti. 
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Ing. Lifka navrhol zobra� informáciu na vedomie s tým, že situácia nemá racionálne riešenie.  
 
VM� Sever zobral na vedomie informáciu hlavného kontrolóra vo veci výstavby 
obytného domu Pod Sokolicami.  
 
P. Babi� navrhol zvola� stretnutie s obyvate�mi Pod Sokolíc za ú�asti hlavného kontrolóra na 
27.4.2007 o 10.00 hod. na útvare hlavného architekta, kde bude vysvetlený celý postup.  
 
––––––––––––––––––– 
 
P. Babi� tiež podal informácie o stretnutí s fy Kovohute.  
 
Ing. Petrtýl doplnil informácie vo veci prevádzky Kovohute.  
 
VM� Sever zobral na vedomie Informáciu o stretnutí s fy Kovohute.  
 

 
 
Na záver p. Babi� pozval prítomných na stavanie Mája pri Radegaste na Sihoti, ktoré 

sa uskuto�ní d�a 30.4.2004. Po�akoval prítomným za ú�as� a ukon�il zasadnutie. 
 

 
 
 
 
 
 

         Ján Babi� 
        predseda VM� Sever   

         D�a: 10.5.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Renáta Špaleková, 3.5.2004 
 
 


