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Z Á P I S N I C A 
 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti SEVER, konaného d�a 28. januára 2004 na 
Mestskom úrade v Tren�íne  
 
Prítomní poslanci:      Neprítomní  poslanci:  
Ján Babi�       Ing. Branislav Celler – osp.  
PhDr. Alena Laborecká    �ubomír Dobiaš – neosp.  
       MUDr. Pavol Sedlá�ek – neosp.  
       MUDr. Peter Hlavaj – osp.  
       Ing. Róbert Lifka – osp.  
       Ing. Veronika Závodská – osp.  
 
----------------------------- 
 
Ing. Gabriela Vanková, garant VM�  
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. Otvorenie programu 
2. Plnenie uznesení  
3. Plnenie uznesení v rámci riešenia dopravnej situácie na Sihoti III. a IV.  
4. Informácia o rokovaní s firmou Kovohute, s.r.o.  
5. Požiadavky  

 
 
2. Plnenie uznesení  
 
P. Babi� informoval o plnení uznesení a odpovediach na požiadavky �lenov VM� Sever.  
 
 
3. Plnenie uznesení v rámci riešenia dopravnej situácie na Sihoti III. a IV.  
 
Ing. Švajdleník, oddelenie ŽP a stavebného poriadku, informoval o zázname z pracovného 
rokovania pre riešenie dopravnej situácie na Sihoti III. a IV. 
 
P. Babi� po�akoval za toto promptné riešenie dopravnej situácie na Sihoti a zárove� 
požiadal, aby sa už neopakovali „m�tve obdobia“ a všetko sa vždy riešilo promptne.  
 
Ing. Švajdleník informoval o príprave II. etapy investi�nej akcie „Statická doprava Siho�“ 
a o možnosti ponechania obojsmernej premávky na Gagarinovej ul. s tým, že by sa 
zabezpe�ili a riešili parkovacie miesta v uvedenej lokalite. Požiadal o prerokovanie tejto 
možnosti na najbližšom zasadnutí VM� Sever.  
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4. Informácia o rokovaní s fy Kovohute, s.r.o.  
 
Ing. Marková, oddelenie ŽP a stavebného poriadku,  informovala o požiadavke fy 
Kovohute o rozšírenie prevádzky. Bola vypracovaná správa o hodnotení, ktorá bola zaslaná 
na ministerstvo sú�asne so záznamom z verejného prerokovania aj so stanoviskom mesta. 
Poznamenala, že 5.2.2004 bude vykonaný štátny stavebný doh�ad oh�adne jestvujúcej 
prevádzky. Fy Kovohute bola  vyzvaná na predloženie všetkej dokumentácie. Taktiež 
informovala o presune monitorovacej stanice ovzdušia do lokality Pod Sokolice, ktorá by 
monitorovala vplyv na životné prostredie z tejto firmy.  
 
Ing. arch. Mlyn�eková oboznámila prítomných s vydaným záväzným stanoviskom útvaru 
hlavného architekta pre fy Kovohute, v ktorom útvar súhlasí s rozšírením prevádzky 
vzh�adom k tomu, že ide o priemyselnú zónu s tým, že toto rozšírenie bude kone�né.  
 
P. Jucha, ob�an, sa spýtal, ako je to možné, že sa povolila prevádzka Kovohute – �ažký 
priemysel, aj ke� síce ide o priemyselnú zónu, ale sú tam i obytné domy.  
 
Ing. arch. Mlyn�eková informovala o územnom pláne v tejto lokalite a o prípustných 
funkciách tejto priemyselnej zóny, kde môže by� aj �ažký priemysel, ktorý realizuje táto 
firma.  
 
P. Babi� pris�úbil, že sa zú�astní štátneho stavebného doh�adu, kde bude tlmo�i� stanovisko 
ob�anov. O výsledku bude informova� na najbližšom VM� Sever d�a 11.2.2004. 
 
 
5. Požiadavky  
 
P. Reichert, Ul. Pred po�om, požiadal: 

- o lepšie osvetlenie v lokalite reštaurácie Evergreen až po zastávku Zábranie. 
- o prístrešok na zastávke MHD pri predajni Matadoru pri Bille.  

 
PhDr. Laborecká poprosila MHT na základe požiadaviek ob�anov o lepšie odpratávanie 
snehu na bo�ných uliciach na Sihoti a Pod Sokolicami.  
 
P. Babi� požiadal: 

- MsP, aby preverila v reštaurácii v športovej hale dodržiavanie závere�ných hodín.  
P. Repka informoval, že sa to už riešilo, ale MsP tam bude robi� kontroly aj 
v budúcnosti. 

- útvar marketingu a komunikácie o vyhradený priestor pre každé VM� v rámci novín 
INFO.  

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

         Ján Babi�, v.r.  
        predseda VM� Sever   
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