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Z Á P I S N I C A  
 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti SEVER, konaného d�a 2. júna 2004 na Mestskom 
úrade v Tren�íne  
 
Prítomní poslanci:      Neprítomní  poslanci:  
Ján Babi�       PhDr. Alena Laborecká – osp.  
Ing. Veronika Závodská 
Janka Fabová 
�ubomír Dobiaš         
MUDr. Pavol Sedlá�ek     
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/ Plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia VM� Sever  
2/ Prerokovanie žiadostí (majetkové prevody)  
3/ Statická doprava na Sihoti III., IV. – informácia  
4/ Informácia o školských zariadeniach na území mesta Tren�ín  
5/ Informácia z poslaneckého prieskumu z Kubrej a Kubrice  
6/ Požiadavky �lenov VM� Sever  
7/ Rôzne  
 
 
1. Plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia VM� Sever  
 
P. Babi� požiadal hlavného kontrolóra o zaslanie odpovede, aká je situácia vo veci výstavby 
obytného domu Pod Sokolicami.  

Zárove� po�akoval riadite�ovi MHT za  ve�mi aktívny prístup k požiadavkám VM� 
Sever a ich promptné vybavenie. 
 
 
2. Prerokovanie žiadostí (majetkové prevody) 
 
Ing. Vanková, vedúca majetkového oddelenia, predložila nasledovné žiadosti: 
 

- žiados� o predaj nehnute�nosti – pozemku v k.ú. Kubra na Kubranskej ul. parc. �. 
1690/2 vo výmere 23 m2 pre Helenu Uhliarovú za ú�elom majetkovoprávneho 
vysporiadania užívaného pozemku.  
Odbor ŽP a investícií MsÚ a útvar hlavného architekta Mesta Tren�ín predaj 
pozemku odporú�ajú.  
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VM� Sever hlasovaním 5 za odporu�il predaj nehnute�nosti – pozemku v k.ú. 
Kubra na Kubranskej ul. parc. �. 1690/2 vo výmere 23 m2 pre Helenu Uhliarovú, 
v zmysle predloženej žiadosti.  

 
 

- žiados� o prenechanie nehnute�nosti – pozemku do nájmu v k.ú. Kubra na Kubranskej 
ul. parc. �. 1260 vo výmere 206 m2 pre Milana Zemka s manželkou za ú�elom 
užívania ako záhrady. Pozemok sa nachádza na šikmom svahu pod prístupovou 
komunikáciou.  
Odbor ŽP a investícií MsÚ a útvar hlavného architekta Mesta Tren�ín prenájom 
pozemku odporú�ajú.  
 
VM� Sever hlasovaním 5 za odporu�il prenechanie nehnute�nosti – pozemku do 
nájmu v k.ú. Kubra na Kubranskej ul. parc. �. 1260 vo výmere 206 m2 pre 
Milana Zemka, v zmysle predloženej žiadosti.  

 
 

- žiados� reklamného štúdia GRYF o rozšírenie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi 
reklamným štúdiom a Mestom Tren�ín, na prenájom pozemkov za ú�elom umiestnenia 
reklamných zariadení.  
Ide o pozemok parc. �. 1531/1 zastavaná plocha, k.ú. Tren�ín – pri parkovisku oproti 
zimnému štadiónu na ul. Považská.  
Odbor ŽP a investícií MsÚ a útvar hlavného architekta Mesta Tren�ín d�a 1.6.2004 
odporu�il prenájom pozemku na dobu do 1.2.2006 (pod�a pôvodnej nájomnej zmluvy).  
 
VM� Sever hlasovaním 5 za odporu�il rozšírenie nájomnej zmluvy uzatvorenej 
medzi reklamným štúdiom a Mestom Tren�ín, na prenájom pozemkov za ú�elom 
umiestnenia reklamných zariadení pre reklamné štúdio GRYF. 
 
 

3. Statická doprava na Sihoti III., IV. – informácia  
 
Ing. Švajdleník, zamestnanec odboru ŽP a investícií MsU, informoval, že I. etapa statickej 
dopravy sa už kolauduje, je ukon�ená, ide o �as� Sihote III. a IV. (ulice Sibírska, I. Krasku 
a pod., �as� ulice M. Turkovej a Považská). Následne oboznámil prítomných s pripravovaným 
riešením  jednotlivých ulíc v rámci II. etapy statickej dopravy Siho�.  
 
VM� Sever zobral na vedomie Informáciu o príprave II. etapy statická doprava na 
Sihoti.  
 
–––––––––––––––––––––––––- 
 
P. Babi�: 

- požiadal Ing. Švajdleníka o informáciu, o aký objekt ide pri hrádzi po pravej strane, 
ako sa ide z Považskej ul. na Žilinskú.  
Ing. Švajdleník reagoval, že ide o rodinný dom s garážami. P. Babi� upozornil, že 
garáže sú postavené na chodníku. Ing. Švajdleník pris�úbil preverenie tejto záležitosti.  
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- upozornil, že reštaurácia v Unicentre na Sihoti IV. zmenila majite�a, ktorý si postavil 

pred objekt 6 metrov terasy.  
Ing. Švajdleník informoval, že ide o nepovolenú terasu na parkovisku, záležitos� už 
rieši štátny stavebný doh�ad.  
P. Babi� poprosil rieši� situáciu tak, aby sa o tom dozvedeli poslanci, aby to  bolo 
uverejnené v INFO a ostatných médiách a aby bol prizvaný  na štátny stavebný 
doh�ad.  

 
 
4. Informácia o situácii školských zariadení na území VM� Sever 
 
Ing. �iernik, riadite� m.r.o. Školské zariadenia, informoval, že d�a 13.5.2004 predložil 
návrh na riešenie materských škôl v Tren�íne. Sú�as�ou prijatých a odporu�ených opatrení  je 
aj návrh na zlú�enie materskej školy na Považskej ul. s materskou školou na Opatovskej ul. 
K tomuto riešeniu sa pristúpilo vtedy, ke� sa skon�il zápis detí a vydávanie rozhodnutí 
k novému školskému roku t.j. k 1.9.2004. Zo zápisnice z disloka�ného stretnutia materských 
škôl z 20.4.2004 vyšlo, že do materskej školy na Považskej ul., ktorá je trojtriedna, je 
zapísaný po�et detí len na 2 triedy. Z ekonomických dôvodov sa dve triedy detí z materskej 
školy na Považskej ul. presunú do materskej školy na Opatovskej ul. Tento jeho návrh nerieši, 
�o sa bude �alej dia� s budovou na Považskej ul., tá je v majetku Mesta Tren�ín a v jeho 
kompetencii je, �o s �ou bude �alej.  

Taktiež dal návrh, aby z materskej školy v Kubrej bola vy�lenená kuchy�a a zlú�ená 
s kuchy�ou na ZŠ v Kubrej.  
 
P. Fabová požiadala o informáciu, ktoré škôlky na Sihoti budú v prevádzke cez letné 
prázdniny.  
 
Ing. �iernik zodpovedal, že na porade s riadite�mi materských škôl sa dohodli, že v júli bude 
otvorená materská škola na Opatovskej a Švermovej ulici. V auguste bude v prevádzke 
materská škola na Ul. M. Turkovej a Gagarinova.  
 
VM� Sever zobral na vedomie Informáciu o situácii materských škôl na území VM� 
Sever.  
 
 
5. Informácia z poslaneckého prieskumu v Kubrej a Kubrici  
 
P. Dobiaš informoval, že poslaneckého prieskumu sa zú�astnil spolu s p. Babi�om, 
predsedom VM� Sever a Ing. Bocom, zástupcom primátora.  
 
P. Fabová upozornila, že na poslanecký prieskum mali by� prizvaní všetci poslanci pod�a 
zákona o obecnom zriadení.  
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P. Dobiaš reagoval, že to nebude poslanecký prieskum, ako kontrola stavu mestských �astí 
Kubra a Kubrica. Z tejto kontroly vyplynuli nasledovné požiadavky a návrhy na riešenie:  
- v bývalej materskej škôlke v Kubrici zistili, že detské ihrisko je v stave �iasto�ne 

nevyhovujúcom, najmä lavi�ky.  
- Požiadavka: základná údržba detského ihriska.  

 
- v kultúrnom stredisku v Kubrej sa nachádza knižnica, ktorá patrí pod VÚC.  

Požiadavka: Mesto Tren�ín by nemalo zhoršova� podmienky nájmu VÚC, aby Kubra 
o knižnicu neprišla.  
 

- �o sa týka vjazdu do ZŠ v Kubrej, �astým parkovaním sú tam rozbité trávniky, okraje 
cesty vjazdu do školy, zdržiava sa tam blato a voda.  
Požiadavka: zabezpe�i� zatráv�ova�e.  

 
- neosvetlený vjazd do Kubrej, lampy sú minimálne 300 metrov od seba (prvá a posledná), 

ide o križovatku ulíc Kubranská, Pred po�om a K Zábraniu.   
 
- sie�ový rozpad chodníkov na Kubranskej ul. �. 25 až 99, je tam katastrofálny stav,  

chodníky po celej Kubrej po prípojkách na kanalizáciu sú v dezolátnom stave.  
Návrh na riešenie: realizácia opravy chodníkov v rámci zmeny rozpo�tu.  
 

- križovatka ul. Nám. prof. Hlavá�a, Kubranská, M. Hricku pri stekaní daž�ových vôd 
a topiaceho sa snehu, zaplavuje ob�anom pivnicu. 
Návrh na riešenie: odvodnenie,  kanaliza�ný zbera� z ulice.  

 
- kanalizácia nepostupuje systematicky, to znamená, že ulice, ktoré mohli by� napojené na 

hlavnú vetvu  a to Zelnica a M. Hricku, nie sú napojené napriek tomu, že kanalizácia 
pokra�uje hore po Kubranskej ceste.  

 
- na Dubovej ul. nie je položený asfaltový koberec.  
 
- v Kubrici pri domoch �. 34 a 36 je slepá uli�ka a pri stekaní daž�ových vôd a topení 

snehu, sú tieto zaplavované.  
 
- nepokrytie signálu Tren�ianskej televízie v Kubrici.  
 
P. Fabová upozornila, že d�a 17.5.2004 bola u zástupcu primátora porada predsedov VM�, 
na ktorom tlmo�il p. Babi�ovi, že ob�ania žiadajú, aby najbližšie zasadnutie VM� Sever bolo 
v Kubrici, �o sa však neuskuto�nilo.  

Ob�ania Kubrice  majú vážny problém, pretože nemajú Potraviny, sú zavreté skoro 
mesiac a za každým nákupom musia chodi�  do mesta. Je potrebné zvola� rokovanie 
s predsedom Jednoty, ako sa bude tento stav rieši�.  

�alej ob�ania žiadajú, aby v kultúrnom stredisku bola zriadená knižnica, pod�a nej to 
nie je taká ve�ká položka, ktorá by až tak za�ažila rozpo�et mesta.  

�o sa týka nepokrytia signálu Tren�ianskej televízie, je tam ve�mi zlý príjem všetkých 
televíznych signálov.  
 
P. Babi� zdôraznil, že nasledujúce zasadnutie VM� Sever bude v Kubrici.  
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Ing. Kleman požiadal �lenov výboru ur�i� si priority, ktoré vyplynuli z kontroly.  
 
P. Dobiaš navrhol ako prioritu  - rekonštrukciu chodníkov na Kubranskej ul. �. 25 až 99, po 
ktorej chodia deti zo sídliska Pred po�om. Prosí o podporu a riešenie tejto požiadavky 
akýmko�vek  schodným spôsobom.  
 
 
6. Požiadavky �lenov VM� Sever  
 
P. Babi�:  
- �o sa týka stavby – I. etapa bytové domy Siho� V., ktorú bude realizova� fy Byvyserv na 

ul. Armádna, všetky náležitosti na za�atie stavby má firma vybavené, avšak poprosil, aby 
príjazdová cesta k tejto stavbe nešla cez Armádnu ul., ale zadom okolo Opatovskej cesty.  

 
- požiadal zabezpe�i� autobusový prístrešok na zastávke MHD pri predajni Matador.  
 
- požiadal MHT o osadenie 2 – 3 lavi�iek na hrádzu v úseku od bývalých zberných surovín 

po Armádnu ul.  
 
- požiadal Ing. Švajdleníka o zabezpe�enie rekonštrukcie zábrany na hrádzi od Armádnej 

ul.  
 
- dostal e-mail vo veci bývalého detského ihriska Q-EX, ktoré je jedno z najkrajších 

a naj�istejších, že údajne ho má ís� Mesto Tren�ín ruši�. Mami�ky žiadajú o základnú 
údržbu tohto ihriska, nové lavi�ky a �istý piesok, ako im s�uboval  nový primátor.  
Poslanci reagovali, že detské ihrisko sa nejde ruši� a poprosili MHT doplni� na�  
aspo� nový piesok.  

 
- požiadal o rekonštrukciu osvetlenia križovatky ulíc Žilinská a Opatovská.  
 
- požiadal MsP zintenzívni� kontroly osvetlenia cyklistov.  
 
Ing, Lifka pripomenul, že v minulosti ved�a parku M.R. Štefánika bol povolený cirkus, �o 
však bolo bývalým primátorom Ing. Žiškom zastavené, hlavným dôvodom bolo, že sú tam 
po�as cirkusu problémy s dopravou.  Požiadal umožni� cirkusom prevádzku v trojuholníku 
ved�a parku M.R. Štefánika. 
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7. Rôzne  
 
P. Babi� informoval, že �o sa týka problematiky vo veci prevádzky KOVOHUTE, došlo 
vyjadrenie z ministerstva životného prostredia.  Poznamenal, že VM� trvá na svojom 
rozhodnutí, že nesúhlasí s rozšírením prevádzky. V prípade, že by sa v tejto veci nie�o malo 
meni�, žiada prizva� na rokovanie na odbore ŽP a investícií �lenov VM� Sever a zástupcov 
fy Kovohute.  
 
VM� Sever zobral na vedomie informáciu vo veci prevádzky KOVOHUTE.  
 
P. Babi� taktiež informoval, ako sa pokra�uje na riešení modernizácie železni�nej trate.  

 
 

 
 
Na záver p. Ján Babi�, predseda VM� Sever, po�akoval prítomným za ú�as� 

a ukon�il zasadnutie výboru. Nasledujúce zasadnutie výboru sa uskuto�ní d�a 23.6.2004  
o 16.00 hod. v Kultúrnom stredisku Kubrica.  
 

 
 
 
 

         Ján Babi� 
        predseda VM� Sever   

         
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Renáta Špaleková, 11.6.2004 
 
 


