
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti SEVER, konaného d�a 16. apríla 2003 v Kultúrnom stredisku Opatová v 
Tren�íne  

  Prítomní:     Neprítomný :  
Ján Babi�  
MUDr. Peter Hlavaj  
Ing. Branislav Celler 
�ubomír Dobiaš 
PhDr. Alena Laborecká 
Ing. Róbert Lifka 
Ing. Veronika Závodská  

------------------------ 
Ing. Miroslav Vel�ko, 
prednosta MsÚ  
Ing. Gabriela Vanková, 
garant VM�  
Renáta Špaleková, 
zapisovate�ka  
Hostia pod�a prezen�nej 
listiny  
Ob�ania 

  

MUDr. Pavol Sedlá�ek – osp.  

 
P r o g r a m:  
1. Žiadosti  
2. Odpovede na požiadavky z predchádzajúceho zasadnutia VM� Sever  
3. Požiadavky �lenov VM�  
4. Informácia o zachovaní detského ihriska na Gagarinovej ul. v Tren�íne 
5. Žiados� o zmenu výšky nájomného priestorov kolkárne v Tren�íne  
6. Informácia o modernizácii železni�nej trate v Tren�íne  
7. Riešenie petície ob�anov za zachovanie Základnej školy v Opatovej  

I. NEVEREJNÁ �AS� 

P. Ján Babi�, predseda VM� Sever, privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie výboru.  

1. Žiadosti 

Ing. Vanková, vedúca majetkového oddelenia, predložila nasledovné žiadosti:  

a) žiados� o predaj nehnute�ností – budovy prá�ovne a pozemku v k.ú. Tren�ín na Gagarinovej ul., parc. �. 
1531/63, zast. plocha vo výmere 348 m2 pre Otta Häuslera za ú�elom odpredaja 2. �asti tejto budovy pre 
sú�asného nájomcu.  
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ predaj nehnute�ností odporú�ajú.  

VM� Sever všetkými hlasmi za odporu�il predaj nehnute�ností – budovy prá�ovne a pozemku v k.ú. Tren�ín na 
Gagarinovej ul., parc. �. 1531/63, zast. plocha vo výmere 348 m2 pre Otta Häuslera s tým, aby bol tento 
majetkový prevod opätovne predložený na zasadnutie výboru po ur�ení ceny za nehnute�nosti.  

b) žiados� o zaujatie stanoviska k zmene v užívaní stavby predajných priestorov na prevádzku vinárne na Ul. 
Opatovská �. 14 v Tren�íne. Žiadate�om je František Peciar, Pod Sklakou 2, Tren�ín.  
Pod�a územného plánu sídelného útvaru Tren�ín je dané územie ur�ené ako obytné územie – rodinné domy, kde 
ako podmiene�ne vhodná funkcia sú nerušiace služby obyvate�stvu, s podmienkou parkovania na vlastnom 
pozemku.  
MsÚ – OŽP súhlasí s požadovanou zmenou užívania stavby pod�a predloženej dokumentácie.  

VM� Sever všetkými hlasmi za odporu�il zmenu v užívaní stavby predajných priestorov na prevádzku vinárne na 
Ul. Opatovská �. 14 v Tren�ín pre Františka Peciara s tým, aby do �alšieho zasadnutia bol výbor písomne 
informovaný o stave.  



c) žiados� Jána Kotvasa, o odpredaj pozemku parc. �. 1257/3 o výmere 126 m2 a pozemku �as� parc. �. 1257/2 o 
výmere cca 54 m2, v k.ú. Kubra.  
Ide o pozemok pod rozostavaným objektom „Bufet kyselka Kubra“ a pri�ahlý pozemok, na ktorom má by� v 
zmysle projektu vybudovaná terasa, žumpa, daž�ová a splašková kanalizácia a vodovodná prípojka.  
Odbor ŽP a odbor architektúry odporú�a odpredaj pozemku po kolaudácii stavby a realizácii investi�ného 
zámeru. Do doby kolaudácie požaduje rieši� užívanie pozemku formou nájmu. Návrh porealiza�ného zamerania 
stavby požaduje odkonzultova� na odbore architektúry.  
 
VM� Sever sa dohodol, že majetkový prevod bude predmetom mimoriadneho zasadnutia výboru, ktorý sa bude 
kona� 23.4.2003 o 14.00 hod. na Mestskom úrade v Tren�íne.  

d) Ing. Zav	el, MHT, predložil žiados� o prenájom podchodu pri Merine na ul. M.R. Štefánika pre p. Jána 
Paulovi�a za ú�elom prevádzkovania strelnice pre krátke gu�ové zbrane a �innosti s tým súvisiace.  

VM� Sever všetkými hlasmi za odporu�il prenájom podchodu pri Merine na ul. M.R. Štefánika pre p. Jána 
Paulovi�a s tým, že technické a bezpe�nostné zabezpe�enie zostáva na MHT, m.p.o.  

2. Odpovede na požiadavky z predchádzajúceho zasadnutia VM� Sever  

P. Babi� oboznámil prítomných �lenov s odpove�ami na požiadavky z predchádzajúceho zasadnutia výboru.  
Informoval, že �o sa týka jeho požiadavky vo veci riešenia dopravného režimu na hrádzi pri Tepli�ke na ul. 
Žilinská, bol tam dnes ráno osadený st
p, avšak to nie je riešenie. Preto požiadal pána prednostu urobi� obhliadku 
tejto situácie, pretože na jednej strane tam bola daná zábrana, aby tam autá nechodili, avšak zábrana sa dá 
obís�.  

Ing. Celler požiadal, aby požiadavky �lenov VM� boli brané s plnou vážnos�ou a boli zrealizované tak, aby sp
�ali 
príslušné kritéria, nech sa k tým veciam nemusia poslanci znova vraca�.  

------------------------------- 

P. Babi� požiadal prítomných �lenov výboru, aby sa vyjadrili k tomu, kto bude zabezpe�ova� vyvesovanie 
materiálov týkajúcich sa VM� Sever vo vývesných skrinkách na území mestskej �asti Sever.  
Pre�ítal i list, ktorý obdržal od „sklamaných voli�ov“, v ktorom píšu, že v predchádzajúcom volebnom období bola 
na Sihoti II. daná informa�ná tabu�a, kde boli vždy zápisnice z VM� Sever i zoznam poslancov s adresami, táto je 
však v tomto volebnom období prázdna.  

Ing. Lifka sa vyjadril, že toto je typická úloha, ktorú by mal plni� úrad.  

Ing. Celler tiež navrhol, aby to zabezpe�oval úrad.  

Ing. Vel�ko poukázal na to, že v iných výboroch mestských �astí sa o tieto veci starajú poslanci.  

VM� Sever hlasovaním 6 za požiadal, aby zabezpe�enie v�asného vyvesovania materiálov týkajúcich sa VM� 
Sever vo vývesných skrinkách na území mestskej �asti Sever bolo v kompetencii Mestského úradu v Tren�íne.  

 
3. Požiadavky �lenov VM�  

P. Babi� požiadal, aby sa mestská rada zaoberala nasledovnými záležitos�ami:  
- aby výbory mestských �astí dostali vlastný rozpo�et na opravy a údržbu priestorov v rámci VM� 
- aby sa do investi�ných úloh zaradilo v rámci prípravy športovo-rekrea�nej zóny vyasfaltovanie hrádze pri 
Tepli�ke v úseku Armádna ul., Opatovské JRD.  

Požiadal Ing. Antla z odboru investícií o informáciu, ktoré investi�né akcie boli plánované na tento rok v rámci 
VM� Sever.  

Ing. Antl informoval, že v tomto roku možno po�íta� s týmito akciami:  
- odkanalizovanie domov Pred po�om 
- chodník Kovotex po pravej strane od rámp smerom k Radegastu 
- kanalizácia Jarná ul. 
- plynofikácia Základnej školy v Opatovej – je už urobený projekt na túto akciu aj vydané stavebné povolenie, len 
je to potrebné zaradi� do rozpo�tu ako akciu na realizáciu.  



- statická doprava Siho�, kde bolo požiadané o stavebné povolenie 6.1.2003, avšak do dnešnej doby nemajú na 
okresnom úrade ur�eného „dopraváka“, ktorý by mal vyda� toto povolenie.  
Ing. Celler požiadal pánu prednostu prešetri� túto situáciu a prija� opatrenia.  
VM� Sever požiadal o písomnú informáciu o stave investi�ných akcií na území mestskej �asti Sever na rok 2003.  

P. Babi� predložil požiadavky na MHT:  
- chodník pri garážach ved�a hrádze pri Tepli�ke za Unicentrom je urobený dostratena, je potrebné ho dorobi�, ide 
o 3-4 metre.  
- 30.4.2003 chce urobi� s ob�anmi akciu – postavi� „máj“ na Sihoti, požiadal o jeho osadenie.  

Ing. Vel�ko požiadal pripravi� východiská rozpo�tu na rok 2004 do 2 mesiacov.  

P. Babi� požiadal oddelenie majetkové o zoznam nájomných zmlúv uzatvorených medzi MHT, m.p.o. ako 
prenajímate�om a jednotlivými nájomcami v rámci mestskej �asti Sever.  

 
4. Informácia o zachovaní detského ihriska na Gagarinovej ul. v Tren�íne  

P. Babi� informoval, že obdržal žiados� p. Korýtka a p. Kršákovej o opravu detského ihriska na Gagarinovej ul. a 
žiadajú VM�, aby sa zaoberal touto otázkou.  

VM� Sever zobral na vedomie žiados� o opravu detského ihriska na Gagarinovej ul. s tým, že príslušné materiály 
postupuje na riešenie Ing. Podivínskemu, vedúcemu oddelenia ŽP a stavebného poriadku, nako�ko s�ažnos� je 
oprávnená.  

5. Žiados� o zmenu výšky nájomného priestorov kolkárne na Mládežníckej ul.  

P. Babi� požiadal zástupcov kolkárskeho klubu o priblíženie situácie.  

P. Navrátil oboznámil prítomných so situáciou, nako�ko na základe nového uznesenia sa pravdepodobne skon�í s 
kolkárskym športom v Tren�íne, pretože nemôžu nikomu ni� prenaja� tretej osobe t.j. bar a tým pádom kolkársky 
oddiel zostane bez finan�ných prostriedkov.  

Ing. Celler ako predseda finan�nej a majetkovej komisie informoval, že komisia prijala stanovisko, aby žiadny 
objekt nebol prenajímaný za nulu, všetky športové kluby môžu požiada� mesto o príspevky na svoju �innos�.  

P. Babi� navrhol zástupcom kolkárskeho klubu, aby prišli na mimoriadne zasadnutie VM� Sever 23.4.2003 o 
15.00 hod., kde výbor zaujme stanovisko k predmetnej žiadosti. 

------------------------------ 

P. Babi� informoval, že obdržal žiados� p. Baginovej o pridelenie sociálneho bytu, ktorá bude postúpená na 
vybavenie sociálnemu oddeleniu na MsÚ.  

II. VEREJNÁ �AS�  

P. Babi�, predseda VM� Sever, predstavil prítomným ob�anom poslancov zvolených v mestskej �asti Sever, Ing. 
Vel�ka, prednostu MsÚ, Ing. arch. Mlyn�ekovú, vedúcu odboru architektúry, Mgr. Plánkovú, predsedky�u komisie 
školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí, Ing. Vankovú, garanta VM�.  

 
6. Informácia o modernizácii železni�nej trate v Tren�íne  

Ing. arch. Mlyn�eková uviedla, že by chcela ob�anov informova� o modernizácii železni�nej trate.  
Modernizácia železni�nej trate je problematika, o ktorej sa za�alo hovori� zhruba pred rokom t.j. vo februári 2002, 
kedy sa na MsÚ prvýkrát dostala štúdia, ktorá hovorila o tomto probléme. Ide o modernizáciu železni�nej trate, o 
modernizáciu jedného koridoru. Táto modernizácia je plánovaná v celkom úseku Bratislava – Žilina, v sú�asnosti 
je ukon�ená zhruba po Trnavu a momentálne sa rieši úsek Nové mesto nad Váhom. Ide o modernizáciu na 
strednú tra�ovú rýchlos� do 140 km/hod. Rýchlotra�, ktorú máme v územnom pláne navrhovanú a ide poved�a 
dia�nice, je rýchlotra� s rýchlos�ou 200 km/hod. Táto modernizácia je sú�as�ou európskych dohôd, európskych 
koridorov a finan�né prostriedky, ktoré budú nato použité, budú z týchto prame�ov.  



Hovorí sa o zrušení plavárne a vyrovnávaní ur�itých oblúkov. Momentálne je situácia taká, že na MsÚ prebieha 
workshop, ktorý zorganizovala firma pripravujúca projektovú dokumentáciu pre modernizáciu trate. Tento 
workshop má 6 pracovných kolektívov, ktorí majú za úlohu preveri� jednotlivé možnosti trasovania železnice. 
Otázka je v postavená v 2 rovinách, bu� železnica ostane v jestvujúcom koridore, to znamená bez zmeny trasy s 
ur�itými technickými úpravami, s ur�itým vyrovnávaním niektorých �astí, niektorých oblúkov, alebo bude 
spracovaná v novom koridore, to znamená cez letnú plaváre�.  
V�era došiel na MsÚ projekt na územné rozhodnutie na nulový variant, to znamená na trasovanie železnice v 
jestvujúcom koridore bez zmenenej úpravy, bez úpravy železni�ného mosta, at�.  
Od januára sa znova otvorila táto otázka trasovania novej železnice, snažíme sa preveri�, �o by nové trasovanie 
mestu prinieslo, aké sú plusy a mínusy variantu �. 1, teda cez letnú plaváre�. Po ukon�ení workshopu, ktorý je 
naplánovaný na za�iatok mája, bude pripravený materiál pre každého ob�ana, kde budú všetky základné 
informácie o tejto modernizácii s tým, že by tam už mal by� stanovený dátum verejného prerokovania, ktoré bude 
naplánované v prvej polovici júna. Až po prerokovaní s verejnos�ou, vo všetkých orgánoch a organizáciách, 
ktorých sa to dotýka, sa môže zvola� mimoriadne mestské zastupite�stvo, ktoré je naplánované v júni, kde sa 
môže rozhodova� medzi poslancami, �i modernizácia železni�nej trate vo variante 1 cez letnú plaváre�, bude 
alebo nebude schválená.  

V následnej diskusii ob�ania vzniesli otázky k tejto problematike, na ktoré im bolo zodpovedané.  

Ing. arch. Mlyn�eková doplnila, že za 3 týždne bude ukon�enie workshopu a je potrebné prís� na verejné 
prerokovanie, kde budú odborníci, ktorí túto problematiku spracovávajú a budú vedie� z odborného h�adiska, �o 
sa týka dopadov na životné prostredie a pod. odpoveda�. Nechce hovori� dopredu o veciach, ke�že to ešte nie je 
ukon�ené, vyjasnené, nie je o tom rozhodnuté a schválené.  

7. Riešenie petície ob�anov za zachovanie Základnej školy v Opatovej  

P. Babi� uviedol, že ide o životne dôležitú otázku, ktorá sa musí rieši� a preto sa koná dnešné zasadnutie v 
Opatovej. Taktiež v tomto prípade nie je rozhodnuté o ni�om, sú len navrhnuté niektoré veci. Požiadal Mgr. 
Plánkovú, predsedky�u komisie školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí a Ing. Vel�ka, prednostu MsÚ, aby 
informovali ob�anov o stanoviskách.  

Mgr. Plánková informovala, že ako predsedky�a komisie školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí cíti 
zodpovednos� za deti, ktoré v meste Tren�ín chodia do škôl. Tejto komisii pripadla ve�mi vážna a dôležitá úloha, 
že delimitáciou prešiel majetok detí a financie do miest, �iže zo štátnej správy, ktorú predstavoval okresný úrad, 
prešli základné a materské školy pod mesto. Prešli aj kompetencie, to znamená, že mesto riadi školstvo z 
h�adiska ekonomiky a z h�adiska vzdelávania a výchovy. Ešte celý tento rok prichádzajú peniaze zo štátu, t.j. z 
daní ob�anov rôzneho druhu, ktoré platia štátu a prichádzajú cez krajský úrad, cez okresný úrad do mesta. 
Takýto je tok financií pre základné školstvo. Vzh�adom na skuto�nos�, že je takýto tok pe�azí, ministerstvo 
financií, ministerstvo školstva a vláda SR v predchádzajúcom období prijali zákon o financovaní školstva. Aby ten 
tok bol jasný, zrozumite�ný, zrete�ný a kontrolovate�ný, tieto peniaze idú normatívom na žiaka, na po�et detí v 
škole. Tak došlo k tomu, že deti z malotriednej školy v Opatovej sa v budúcom školskom roku dostanú do takého 
po�tu, že bude problém ich z h�adiska normatívov a z h�adiska toku finan�ných prostriedkov financova�. Tak sme 
za�ali v komisii spolo�ne uvažova�, �o s týmito školami urobi�, kde tie finan�né prostriedky nám nezabezpe�ujú 
riadny chod školy. Ide o to, že po�et detí v škole v Opatovej bude taký nízky, že nenaplní �alší normatív a to je 
po�et žiakov v jednej triede i napriek tomu, že je to malotriedna škola a štát im vychádza v ústrety. Opatová v 
budúcom a �alších 2 rokov dosiahne iba po�et 46 detí, z toho bude 21 diev�at a 25 chlapcov, teraz je ich 56, sú 
to �ísla vytiahnuté z matriky. V tých �alších 3 rokoch je prepad, ktorý spôsobil problém komisii, ktorá sa musí 
rozhodnú�. Problém je v mimoriadne nízkom po�te.  

Ing. Vel�ko, prednosta MsÚ, vysvetlil, že podstata tohto problému je tá, že výbory mestských �astí, komisie, 
mestská rada a nakoniec mestské zastupite�stvo budú o tomto hlasova�.  
Celá záležitos� je o našich de�och. Behom 4 rokoch prídeme o 30 % žiactva, vysvetlil pre�o. �as� Opatovej 
mnohými svojimi rozhodnutiami rozhodla, že svoje detí aj z ro�níkov 1 a 4 posielajú do iných škôl. Mesto nechce 
ani korunu svojim ob�anom vzia�, ale optimalizovanými formami da� školám, kde majú výpo�tovú techniku, 
telocvi�ne a pod. Je tu jediná možnos�, ma� malotriedky zle vybavené, ale ma� vyspelé školstvo. Bolo by naivné 
si myslie�, že rozhodnutím a tlakom na poslancov, ke� sa zamietne zrušenie malotriedky, pomáhame našim 
de�om. Iné vyspelé krajiny v Európe touto cestou nejdú, idú cestou, že vybavujú svoje školy vyšším štandardom, 
ktorý sprostredkovávajú svojim de�om. Poprosil ob�anov zamyslie� sa nad týmto. Treba si vytipova�, ktoré školy, 
školské zariadenia, by bolo vhodným spôsobom kumulova�, nie obmedzi� výchovu. Z toho vyplývajú len 2 školy a 
to III. ZŠ a malotriedka v Opatovej. Nevie si predstavi�, aby obec navrhovala opatrenia proti de�om.  

V búrlivej diskusii prítomní ob�ania poukázali na výhody Základnej školy v Opatovej a jednozna�ne trvali na tom, 
aby táto škola zostala zachovaná.  



Všetci prítomní �lenovia VM� Sever deklarovali, že sú proti zrušeniu Základnej školy v Opatovej a budú bojova� 
za to, aby zostala zachovaná.  

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: 5.5.2003 

Zapísala: Renáta Špaleková, d�a 2.5.2003 

 


