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Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej 
dňa 25. februára 2009  

na Mestskom úrade v Trenčíne 
 
Prítomní poslanci:  
Janka Fabová, Marta Blahová, Ján Babič, Ľubomír Dobiaš, RNDr. Jozef Mertan, Vladimír Gavenda, 
Juraj Holúbek 
 
Neprítomní poslanci:  
Ing. Róbert Lifka 
 
Prítomní: 
Ing. Pavol Zachar, Útvar majetku mesta MsÚ 
Mgr. Vojtěch Peter, Mestská polícia 
Ing. Ľubomír Šimo, Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. 
Plk.v.v.Ing. Pavol Rácz, Rada starších 
Ing. Andrea Žilková, garant VMČ Sever 
 
Na úvod p. Ján Babič, predseda VMČ Sever, privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie 
výboru. 

 
VMČ Sever hlasovaním 7 za schválil program zasadnutia nasledovne: 

 
Program VMČ Sever: 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Výrub topoľov na Sihoti IV. 
4. Zákon o sociálnej službe 
5. Zmeny systému práce Mestskej polície v Trenčíne 
6. Plán a schéma činnosti poslancov Výboru mestskej časti Sever 
7. Požiadavky poslancov 
8. Rôzne 

 
1. Prerokovanie žiadostí 
 
Ing. Pavol Zachar, z Útvaru majetku mesta MsÚ predložil nasledovné žiadosti: 
 
1. Žiadosť o vyjadrenie k predĺženiu nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Trenčín 
a Rabaka reklamné panely, na prenájom pozemkov, za účelom umiestnenia billboardov. Ide 
o nasledovné lokality : 

- 2 ks billboardov na parc.č. 756/1 v k.ú. Trenčín, pri parkovisku OD Družba 
- 1 ks billboardu na EKN parc.č. 1616/2 v k.ú. Kubra na Opatovskej ulici 

Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánu  dňa 3.2.2009 
odporučil predĺženie nájomnej zmluvy na dobu 1 roka, t.j. do 28.2.2010. 
 
VMČ Sever hlasovaním 1 z, 6 poslanci sa zdržali hlasovania neodporučil predĺženie 
nájomnej zmluvy v zmysle predloženej žiadosti. 
 
2. Žiadosť o prerokovanie a stanovisko k predaju nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Trenčín parc. č. 
3781/4, zast. plocha vo výmere 7 m2, odčleneného z pozemku parc. č. 3781/1 geometrickým 
plánom č. 44566727-002-09 zo dňa 19.01.2009  pre Štýl SK, s.r.o. Trenčín za účelom 
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majetkovoprávneho vysporiadania schodiska a nakladacej rampy budovy bývalého závodného 
klubu Meriny. 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne 
predaj pozemku odporúčajú. 
 
VMČ Sever hlasovaním 7 za odporučil predaj nehnuteľnosti v zmysle predloženej 
žiadosti. 
 
3. Žiadosť o prerokovanie a stanovisko k prenájmu nehnuteľností - pozemkov na Opatovskej ulici 
v k. ú. Kubra parc. č. 629/75 vo výmere 36 m2, odčlenený z pozemku parc. č. 2756/27 a parc. 
č. 629/76 vo výmere 44 m2, odčlenený z pozemku parc. č. 1616/1 geometrickým plánom č. 
36335924-050-08 zo dňa 04.03.2008, pre BYVYSERV, a. s. Trenčín za účelom vybudovanie 
prístupovej komunikácie a uloženia inžinierskych sietí k obytnému komplexu Sihoť V. IDEÁL.  
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne 
prenájom pozemkov odporúčajú. 
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za, 2 proti odporučil prenájom nehnuteľnosti v zmysle 
predloženej žiadosti. 
 
4. Žiadosť o prerokovanie a stanovisko k predaju nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Kubra parc. č. 
1677/2, zast. plocha vo výmere 92 m2 pre MUDr. Elenu Novákovú za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod objektom ambulancie. 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ v 
Trenčíne predaj pozemku odporúčajú. 
  
VMČ Sever hlasovaním 5 za, 2 poslanci sa zdržali hlasovanie odporučil predaj 
nehnuteľnosti v zmysle predloženej žiadosti. 
 
5. Žiadosť o prerokovanie a stanovisko k predaju nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Trenčín parc. č. 
1509, zast. plocha vo výmere 74 m2 pre LAUG-TECHNO-BAU, s.r.o., Trenčín za účelom scelenia 
pozemkov. 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ v 
Trenčíne predaj pozemku odporúčajú. 
 
VMČ Sever hlasovaním 6 za, 1 sa zdržal hlasovania odporučili predaj nehnuteľnosti 
v zmysle predloženej žiadosti. 
 
6. Žiadosť o prerokovanie a stanovisko k predaju nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Trenčín parc. č. 
1315, ost. plocha vo výmere 102 m2 pre Petra Meliša a Ing. Jozefa Novotného za účelom 
zabezpečenia prístupu a scelenia pozemkov. 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ v 
Trenčíne predaj pozemku odporúčajú. 
 
VMČ Sever hlasovaním 7 za odporučil predaj nehnuteľnosti v zmysle predloženej 
žiadosti. 
 
7. Žiadosť o vyjadrenie k žiadosti K&B Partners o prenájom pozemku v k.ú. Kubra časť parc.č. 
654/1 o výmere 2 m2, za účelom umiestnenia 2 ks billboardov. Ide o pozemok pri Uni centre 
a zeleň v križovatke ulíc Pádivého a Opatovskej. 
     Útvar životného prostredia a dopravy  a Útvar architektúry a územného plánovania dňa 
20.2.2009 odporučil prenájom pozemku na dobu 3 rokov. 
 
VMČ Sever hlasovaním 7 proti neodporučil prenájom pozemku v zmysle predloženej 
žiadosti. 
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8. Žiadosť o vyjadrenie k predĺženiu prenájmu pozemku pre spoločnosť BOST SK, a.s., ide 
o pozemok na ul. K výstavisku parc.č. 1428/16  o výmere 1 m2 v k.ú.  Trenčín, na ktorom sa 
nachádza informačné zariadenie. 
Vzhľadom k tomu, že uplynula doba nájmu, uvedená spoločnosť požiadala o jej predĺženie. 
     Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania dňa 
24.2.2009 odporučil predĺženie nájmu do termínu 31.12.2011. 
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za, 2 poslanci sa zdržali hlasovania odporučil predĺženie 
prenájmu v zmysle predloženej žiadosti. 
 
9. Žiadosť o prerokovanie a stanovisko za VMČ Sever k predaju nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. 
Kubra parc. č. 1645/2, zast. plocha vo výmere 158 m2 pre Mgr. Martu Moškovú, Ľudovíta 
Holičku, Ľubomíra Hriza a Jozefa Michalku za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku pod obytným domom, ktorého vlastníkmi sú žiadatelia. 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ v 
Trenčíne predaj pozemku odporúčajú. 
 
VMČ Sever hlasovaním 7 za odporučil predaj nehnuteľnosti v zmysle predloženej 
žiadosti. 
 
10. Žiadosť o vyjadrenie k predĺženiu prenájmu pozemkov pre spoločnosť  Akzent media s.r.o., 
Bratislava, ide o nasledovné pozemky, na ktorých sú umiestnené reklamné billboardy : 
VMČ SEVER 

- Železničná stanica parc.č. 3316/29, v k.ú. Trenčín – 2 ks 
- Ul. M.R.Štefánika parc.č. 1434/12, v k.ú. Trenčín – 1 ks 
- Ul. Opatovská EKN parc.č. 1616/1, v k.ú. Kubra – 2 ks 
- Hodžova ul. parc.č. 2336 v k.ú. Kubra – 1 ks 

 
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánu MsÚ v Trenčíne dá 
24.2.2009 odporučil predĺženie nájomnej zmluvy do termínu 31.12.2009. 
 
VMČ Sever hlasovaním 7 za rozdelil hlasovanie o predmetnej žiadosti na dve časti 
nasledovne: 
 
 
VMČ Sever hlasovaním 7 za odporučil predĺženie prenájmu pozemkov na železničnej 
stanici, parc.č. 3316/29, v k.ú. Trenčín – 2 ks. 
 
VMČ Sever hlasovaním 5 proti, 2 poslanci sa zdržali hlasovania neodporučil predĺženie 
prenájmu pozemkov na Ul. M.R.Štefánika parc.č. 1434/12, v k.ú. Trenčín – 1 ks, Ul. 
Opatovská EKN parc.č. 1616/1, v k.ú. Kubra – 2 ks, Hodžova ul. parc.č. 2336 v k.ú. 
Kubra – 1 ks. 
 
3. Výrub topoľov na Sihoti IV. 

Mesto Trenčín v súčasnosti realizuje dlhodobo plánovanú investičnú akciu „Rekonštrukcia 
stromoradia topoľov na Sihoti pri Tepličke“. Na základe viacerých podnetov obyvateľov Trenčína 
adresovaných na mestský úrad, poznatkov získaných po víchrici v roku 2008 a skutočností 
zistených obhliadkou priamo v teréne sa mesto rozhodlo pristúpiť k výrubu 16 ks topoľov 
rastúcich vo verejnej zeleni. Asanované dreviny budú v rovnakom počte nahradené geograficky 
pôvodnými druhmi, teda stromami charakteristickými pre toto územie. Výrub drevín sa vykonáva 
na základe právoplatného rozhodnutia so súhlasom na výrub stromov.  

Jestvujúce stromoradie bolo vysadené zo samčích a samičích jedincov kríženca topoľa 
kanadského. Hlavným dôvodom na výrub topoľov bola skutočnosť, že sa jedná o krátkoveké, 
rýchlorastúce dreviny, ktoré dosahujú vek zrelosti okolo 50 roka života, s kolmým uhlom vetvenia 
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konárov a krehkým drevom. Pri týchto drevinách vo veku ich zrelosti dochádza ku hnilobe 
jadrového dreva a zlomom kostrových konárov. Predispozičné vlastnosti týchto drevín 
a podmienky prostredia ovplyvňujú ich životnosť a znižujú prevádzkovú bezpečnosť v ich tesnej 
blízkosti. Samičie jedince kríženca topoľa kanadského negatívne ovplyvňujú hygienické podmienky 
bývania a tiež ako nepriamy alergén zhoršujú zdravotný stav obyvateľov. Vzhľadom na tieto 
skutočnosti a na to, že vek zrelosti u krížencov topoľov je okolo 50 roku ich života je nevyhnutná 
ich postupná výmena za mladé stromy vhodné do verejnej zelene. 
Výsadba nových stromov sa pri Tepličke uskutoční v počte 16 ks jaseňov štíhlych bezplodej formy  
alebo topoľov bielych najneskôr do 15.5.2009.                 
Záznam z rokovania vo veci obnovy stromoradia na Sihoti IV. pri Tepličke konaného dňa 
29.1.2009 o 13,00 v zasadačke útvaru životného prostredia a dopravy Mestského úradu 
v Trenčíne: 

Pani Ingrid Pašteková telefonicky dňa 28.1.2009 vyjadrila nespokojnosť s výrubom topoľov 
pri Tepličke. Dohodnuté bolo osobné stretnutie na Mestskom úrade v Trenčíne. Na rokovaní pani 
Pašteková predložila toto stanovisko ohľadom výrubu 16 ks topoľov: 

- vyrubujú sa zdravé stromy, 
- nebolo vykonané riadne oboznámenie s touto pripravovanou akciou obyvateľstvo 

spomínanej časti alebo všeobecne obyvateľov Trenčína, 
- nebola vykonaná odborná obhliadka skutočného zdravotného stavu týchto vyrúbaných 

stromov, 
- nebolo zvolené iné riešenie na postupnú výmenu starších stromov za nové mladšie.  
Ing. Petrtýl vedúci útvaru životného prostredia a dopravy vysvetlil, že stromy sa rúbu v súlade 

s platnou legislatívou. Jedná sa o výmenu stromoradia, teda budú vysadené nové stromy. Mesto 
ako vlastník pozemku a stromov je zodpovedné za stav predmetných stromov, preto pristúpilo 
k výmene stromov. Je pravda, že úrad mal informovať o pripravovanej akcii verejnosť napríklad 
článkom v Infe. Na mestský úrad bolo doručené množstvo podnetov občanov Trenčína na 
odstránenie topoľov kvôli padajúcim konárom a produkcii páperia.  

Pán Babič, poslanec MsZ  zdôraznil, že neboli občania informovaní, a že sa malo o akcii 
diskutovať. Tiež uviedol, že mal informáciu o tom, že stromy nie sú vo vlastníctve mesta. 

Ing. Kuľhová referentka útvaru architektúry a územného plánovania uviedla dôvody na výrub 
stromov. Zdôraznila, že predmetné topole sú vo veku kedy je znížená ich prevádzková 
bezpečnosť. Ide o krížence topoľa, ktoré majú kolmé vetvenie koruny, prirodzene sa z nich 
odlamujú konáre a ohrozujú okoloidúcich. Topole sú krátkoveké, rýchlorastúce dreviny, ktoré 
majú krehké drevo. Ošetrovanie takýchto topoľov sa nevykonáva pravidelným rezom. Nová 
výsadba je navrhnutá zo strednovekých  stromov a bude vykonaná následne po výrube podľa 
poveternostných podmienok.  

Ing. Barčáková upresnila, že výrub sa vykonáva na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trenčín. 
Odstránenie časti stromoradia (napr.každý druhý, ako navrhuje p.Pašteková) by mohlo mať 
následok vyvrátenie zostávajúcich stromov, pretože by stratili stabilitu. 
Záver: Výrub drevín sa vykonáva na základe právoplatného rozhodnutia so súhlasom na výrub 
stromov vydaného podľa zákona č.543/2002 Z.z. ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov. Po podaní žiadosti na výrub Mesto Trenčín, ako orgán ochrany prírody postupovalo 
podľa správneho poriadku a zabezpečilo zverejnenie rozhodnutia vo vývesnej tabuli a na internete 
od 16.12.2008 do 30.12.2008. Hlavným dôvodom na výrub topoľov je, že ich konáre sú krehké, 
ľahko sa lámu a tým ohrozujú bezprostredné okolie. Samičie formy kríženca topoľa kanadského 
negatívne ovplyvňujú hygienické podmienky bývania a tiež ako nepriamy alergén zhoršujú 
zdravotný stav obyvateľov. Náhradná výsadba je určená vo forme 16 ks stromov druh jaseň štíhly 
bezplodá forma, alebo topoľ biely štíhla forma s obvodom kmeňa nad 18 cm a bude vykonaná 
odbornou firmou podľa Slovenskej technickej normy 83 70 10 ošetrovanie, udržiavanie a ochrana 
stromovej vegetácie. Mesto Trenčín má na výrub riadne vybratú firmu, ktorá je viazaná zmluvou 
aj na vykonanie výsadby nových stromov. Následná starostlivosť o stromy (najmä polievanie) 
bude zabezpečená prostredníctvom organizácie poverenej údržbou verejnej zelene, pričom 
v prípade vyhynutia materiálu (napr. po zásahu vandalov) bude výsadba obnovená.  
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VMČ berie predmetný materiál na vedomie. 
 
VMČ Sever žiada hlasovaním 6 za o vopred poskytnutie informácií aspoň 4 týždne 
vopred o všetkých výruboch stromov v mestskej časti Sever, ktoré majú obvod kmeňa 
2 m nad zemou min.72 cm. 
 
4. Zákon o sociálnej službe 
P. Fabová predložila zákon č.448/2008 o sociálnych službách z 30.10.2008, ktorý nadobudol 
účinnosť 1.1.2009. 
Zákon popisuje jednotlivé druhy sociálnych služeb, formy sociálnej služby a rozsah poskytovania 
sociálnej služby. Musia sa vypracovať nové všeobecno – záväzné nariadenia v súvislosti 
s předmětným zákonom. Od 1.1. je vypracovaný nový druh žiadosti o poskytnutie sociálnej služby. 
Mesto musí zabezpečiť posudkového lekára, na základe jeho posudku sociálny pracovník mesta 
posúdi, na akú sociálnu službu má žiadateľ nárok. Na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR musí mať mesto zaregistrované do konca roka 2009 všetky organizácie poskytujúce sociálne 
služby. Do konca roka  2010 musí mesto posúdiť všetkých poberateľov sociálnej služby, ktorí sú 
už dávnejšie v zariadeniach sociálnych služieb.  Ďalej musí mesto vypracovať komunitný plán 
sociálnych služeb, ktorý obsahuje najmä analýzu stavu poskytovaných sociálnych služeb, analýzu 
požiadaviek prijímateľov sociálnej služby, analýzu sociologických a demografických údajov, 
určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služeb, časový plán realizácie apod. 
 
5. Zmeny systému práce Mestskej polície v Trenčíne 
 
VMČ Sever žiada predložiť organizačnú štruktúru Mestskej polície v Trenčíne na 
marcovom zasadnutí VMČ. 
 
6. Plán a schéma činnosti poslancov Výboru mestskej časti Sever 
 
Plán a schéma činnosti poslancov VMČ Sever sa presúva na marcové zasadnutie VMČ. 
 
7. Požiadavky poslancov 
 
- obrubníky na Sihoti I. – Švermova, Hurbanova… vypadávajú na cestu, občania žiadajú opravu 
týchto chodníkov 
 
p. Gavenda 
- vymenit vývesku v Opatovej za novú a väčšiu 
 
p. Babič 
- vyznačiť parkovisko pri Radegaste 
- vyzvať všetkých vedúcich útvarov MsÚ v Trenčíne ku kontrole a písomnému zhodnoteniu  
požiadaviek na jednotlivé útvary vznesených požiadaviek poslancami VMČ Sever za obdobie od 
1.1.2008 do marca 2009. 
 
8. Rôzne 
 
� Na zasadnutí sa zúčastnili aj zástupcovia Služieb pre bývanie s.r.o. ohľadne 

riešenia havarijného stavu oporného múru pri dome č. 1635 na Nábrežnej ulici 
v Trenčíne.  

� Na VMČ Sever dňa 21.1.2009 bola predložená Žiadosť o odstránenie havárie oporného múru 
pri dome č. 1635 na Nábrežnej ulici v Trenčíne spoločnosti Služby pre bývanie s.r.o. (list č. 
116160/08 zo dňa 11.12.2008).  
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� Dňa 1.12.2008 sa prevalil smerom ku garážovej rampe oporný múr medzi vchodom č. 6 
a rampou priľahlej garáže. Vzhľadom k tomu, že oporné múry nie sú súčasťou bytového domu 
a vyrovnávajú výškový rozdiel priľahlých spevnených plôch, vlastníci bytov a nebytových 
priestorov žiadajú mesto ako vlastníka pozemku o urýchlené odstránenie betónových 
fragmentov a zabezpečenie terénneho výškového rozdielu proti pádu osôb a motorových 
vozidiel. Výrazná deštrukcia je aj na opornom múre pri vchode č.8, ktorý je potrebné 
z bezpečnostných dôvodov čo najskôr odstrániť. VMČ Sever hlasovaním 6 za žiada o riešenie 
stavu predmetnej žiadosti.  Ide o havarijný stav na ul. Nábrežná 16/35. 

 
� Vyjadrenie Mestského úradu k žiadosti k predmetnej žiadosti: Mesto Trenčín v obytnom dome 

odpredalo všetky byty. Súčasťou vlastníctva bytov je aj spoluvlastníctvo spoločných častí 
a zariadení domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu. 
Z uvedeného dôvodu aj oporné múry pre zabezpečenie vjazdov do garáží a zabezpečujúce 
terénnu nerovnosť, kúpou bytu prešli do spoluvlastníctva vlastníkov jednotlivých bytov 
a nebytových priestorov. Toto spoluvlastníctvo nemení ani skutočnosť, že  sú postavené na 
cudzom pozemku. Výstavba oporných múrov sa realizovala súčasne s výstavbou obytného 
domu a hodnota múrov bola súčasťou obstarávacej hodnoty domu. Z uvedeného dôvodu 
vzniknutý stav – odstránenie havárie, má zabezpečiť správca na základe požiadavky vlastníkov 
bytov a práce uhradiť z fondu prevádzky, údržby a opráv domu. 

 
� Dňa 9.2.2009 bol na Mestský úrad v Trenčíne doručený list Služieb pre bývanie s.r.o. spolu 

s vyjadrením Ministerstva financií SR k vyššie uvedenej havarijnej situácii. 
 

� Vyjadrenie MF SR: „Ako z Vášho podania vyplýva múrik je na pozemku, ktorý patrí mestu Trenčín, 
tzn.že sa nejedná o priľahlý pozemok podľa §2 ods.6 zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení nesk.predpisov. Domnievame sa, že z tohto dôvodu nemôže byť oporný 
múrik spoločnosťou časťou domu, pretože podľa uvedeného  ustanovenia zákona o vlastníctve bytov 
spoločné časti domu musia byť určené na spoločné užívanie, musia slúžiť výlučne domu aj keď nie sú 
stavebnou súčasťou domu, ale musia sa nachádzať na pozemku patriacom k domu. Z Vášho listu (listu 
z MsÚ Trenčín) je zrejmé, že oporný múrik je na pozemku patriacom mestu. Čiže nemôže ísť 
o príslušenstvo domu. Ani zmluva o prevode vlastníctva bytov v uvedenom dome neuvádza sporný 
múrik ako príslušenstvo domu a do vlastníctva vlastníkov bytov prešlo len to, čo je v zmluve o prevode 
vlastníctva bytu.“ 

 
� Stanovisko MsÚ k listu z MF SR (list č. UMM/Bnp-2009/67788/9509): 
Pri zaslaní dotazu na Ministerstvo financií SR, aby rozhodlo, či predmetný oporný múrik je, alebo nie je 
súčasťou bytového domu na Ul. Nábrežná 1635, neboli uvedené podstatné skutočnosti a to : 
- podľa projektovej dokumentácie je oporný múrik stavebnou súčasťou domu a bol    
   vybudovaný ako súčasť vjazdu do garáží v bytovom dome /slúži výlučne vlastníkom domu/ , 
- hodnota oporného múrika bola zahrnutá do obstarávacej hodnoty domu – čiže bol  
  predmetom predaja . 
     V zmysle §2 , ods. 4 zák. 182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov - „spoločnými časťami  domu sa na 
účely tohto zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť “, čo potvrdzuje 
aj Vaše vyjadrenie : „ oporný múr vyrovnáva výškový rozdiel priľahlého pozemku a zabezpečuje ochranu 
proti pádu osôb“. 
    Vzhľadom k uvedenému mesto trvá na svojom stanovisku zo dňa 15.1.2009, že  odstránenie havárie, má 
zabezpečiť správca na základe požiadavky vlastníkov bytov a práce uhradiť z fondu prevádzky, údržby a 
opráv domu.     
      Vlastníctvo k pozemku pod opornými múrikmi ako aj pod vjazdami do garáží je možné vysporiadať 
dodatočnou kúpou  pozemku od mesta . V opačnom prípade môže mesto vyrúbiť nájom za užívanie tohto 
pozemku vlastníkom garáží.  
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VMČ Sever žiada, aby bola táto záležitosť vybavená do 30 dní odo dňa doručenia listu 
Služieb pre bývanie s.r.o. na Mestský úrad v Trenčíne, t.j. do 9.3.2009. Na Nábrežnej ul. 
sú ďalšie 3 oporné múry v havarijnom stave, ktoré sú na pozemku mesta. Občania žiadajú          
o riešenie tejto naliehavej situácie, keďže ďalší múrik môže kedykoľvek spadnúť. 
 
VMČ Sever žiada kompetentné útvary Mestského úradu v Trenčíne o bezodkladné 
riešenie tejto situácie a tiež žiada Mestskú políciu v Trenčíne o bezodkladnú obhliadku 
pri múriku. 
 

 
 
Zapísala: Ing. Andrea Žilková, garant VMČ Sever, dňa 25.1.2009 
 
 
 
 
 
        Ján Babič 
         Predseda VMČ Sever 


