
Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej 
dňa 18. marca 2009 v Kultúrnom stredisku 

M. Turkovej na Sihoti v Trenčíne 
 
Prítomní poslanci:  
Janka Fabová, Marta Blahová, Ján Babič, Ľubomír Dobiaš, Vladimír Gavenda, Juraj Holúbek, 
Ing. Róbert Lifka 
 
Neprítomní poslanci:  
RNDr. Jozef Mertan 
 
Prítomní: 
JUDr. Stanislav Bero, Mestská polícia 
Ing. Erika Vravková, Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. 
Ing. Andrea Žilková, garant VMČ Sever 
 
Na úvod p. Ján Babič, predseda VMČ Sever, privítal všetkých prítomných a otvoril 
zasadnutie výboru. 
 
Program VMČ Sever: 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Organizačná schéma Mestskej polície v Trenčíne 
4. Požiadavky poslancov 
5. Rôzne 
6. Stretnutie s občanmi 

 
K bodu 2. Prerokovanie žiadostí 
 
1.  Žiadosť o vyjadrenie k žiadosti Media Chanel s.r.o. o prenájom  štítovej steny - bytového  
domu nachádzajúceho sa na ul. M.R.Štefánika č. 21 v Trenčíne, za účelom umiestnenia 
reklamného zariadenia, na dobu 5 rokov. Ide o bytový dom pri areáli Merina. 
    Útvar architektúry a územného plánovania dňa 17.2.2009 odporučil prenájom štítovej 
steny. 
 
VMČ Sever hlasovaním 4 za, 2 proti odporučil prenájom štítovej steny – bytového 
domu nachádzajúceho sa na ul. M. R. Štefánika č. 21 v Trenčíne za účelom 
umiestnenia reklamného zariadenia na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 
mesiacov. 
 
 
 
K bodu 3. Organizačná schéma Mestskej polície v Trenčíne 
 

Náčelník Mestskej polície v Trenčíne JUDr. Stanislav Bero informoval o organizácií 
Mestskej polície po svojom nástupe do funkcie. Nový náčelník analyzoval súčasný stav 
polície, a do aprílového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne predloží návrh novej 
organizácie polície. Okrem iného spomenul, že sa musí prepracovať celý systém práce, budú 
naďalej zachované priestory mestskej polície v jednotlivých mestských častiach, aby občania 
nemuseli chodiť napr. na výsluchy len do centra mesta, kde sídli Mestská polícia, ale nebude 



tam stála 24- hodinová služba. Ďalej chce rozšíriť kamerový systém, napr. na zimnom 
štadióne, vymeniť staré kamery za kvalitnejšie, zvýšiť rozsah peších hliadok, a pod. 

 
VMČ Sever berie predmetnú informáciu JUDr. Stanislava Bera na vedomie. 

 
 
K bodu 4. Požiadavky poslancov:  
 
p. Blahová 
- pred Rozkvetom, COOP na Sihoti je na chodníku reklama, treba zistiť kto to tam dal tú 
reklamu, a či je na to povolenie – Prednosta 
- na M. Turkovej 24 ZSE urobili rozkopávky, ale komunikácie nedali do pôvodného stavu 
- na ul. Šoltésovej 1724, Gagarinova je kanálová vpusť, ktorá je pravdepodobne upchatá, už 
bola viackrát opravovaná 
 
p. Dobiaš 
- prečo neboli poslanci vopred informovaní o výrube javora pri kostole Kubrej? Na VMČ Sever 
z februára 2009  bola vznesená požiadavka poslancov o informovaní o výrube stromov 
 
p. Holúbek 
- poslanci žiadajú okrem informovaní o výrube stromov aj informácie o náhradnej výsadbe 
po výrube 
- zriadiť na Mestskom úrade v Klientskom centre informačnú telefónnu linku „občiansky 
servis“, ktorá by slúžila k informovaniu o úradných postupoch pri riešení požiadaviek občanov 
a pod. 
 
p. Babič 
- prehodnotiť návrh zmluvy o odpredaji podielu dvora prislúchajúceho k jednotlivým bytom 
na ul. Štefánikova 381, 382, 383 príp.rozdeliť dvor geometrickým plánom podľa jednotlivých 
domov 
 
K bodu 6. Požiadavky občanov 
 
- odstrániť panel pre vchodom na ul. Žilinská č.4 po odstránení telefónnej búdky od 
Telekomunikácií 
- odstrániť panel na zelenej ploche pri Žilinská 100 a garáže – 30-ročný pozostatok 
socializmu 
- vyznačiť parkovanie pri Radegaste – Diskont, prípadne zakázať prechod áut cez chodník 
- na ul. gen. Viesta vyrúbali čerešne – sakury, zostali tam pne, ktoré vydúvajú chodníky 
- všade na svete je hradné bralo chránené, prečo je v Trenčíne na ul. Štefániková postavené 
tesne pri hradnom brale múzeum 
- obrazovka na múzeu kolies priveľmi svieti, vodiči sa sťažujú, že to odvádza pozornosť od 
šoférovania, je tá obrazovka povolená 
- pri Váhu je neporiadok, psie exkrementy  
- ľudia nemajú psov na vodítku 
- čo bude na miesto, kde bolo ginko? Prečo sa ten pozemok celý predal? Prečo sa o to 
miesto kde bolo ginko  nerozšíril park? 
- aký je právny stav pozemku pri zdravotnom stredisku Dr. Novákovej v Kubrej? Komu patri 
pozemok bývalej starej škôlky? 
- prechod pre chodcov chýba na Gen.Svobodu pri zástavke autobusu (nie konečná) 
- občania sú sklamaní, pred rokom žiadali o úpravu cesty oproti zimného štadiónu Gáboríka, 
je tam zničený trávnik od áut 



- chodníky okolo mliekarne na Sihoti, ale aj ostatné  sú po zime špinavé po zimnom posype, 
kedy sa to uprace 
- okolo Rozkvetu je neporiadok 
- zmeniť vývoz bio – odpadu od júna do novembra (doteraz je to od mája do októbra) 
- kto je povinný pripraviť pozemok pre odpadové nádoby, má mesto nejaké nariadenie, kde 
má byť nádoba umiestnená? 
- občan nechce kontajnery na vlastnom pozemku, sú tam štyri nádoby, im stačia len dve 
- pri Baumaxe stoja autobusy, ale odtiaľ sa nedá dostať, lebo na druhej strane nie je 
autobusová zastávka 
- prečo Tesco bus nechodí aj zo Sihote, keď chodí z Juhu 
- pri kotolni na Sihoti nie je vidieť v tme na zastávke cestovný poriadok, je otočený od svetla 
- kedy bude nový cestovný poriadok 
- autobusy chodia zo zastávok skôr ako je napísané 
- na Juh chodí zo Sihote málo autobusov č. „18“ 
- policajti by mali viac chodiť pešo 
- v akom stave je podjazd pri Radegaste, ul. Pod čerešňami smer Pred Poľom 
- čo bude s KS M. Turkovej? Zmluvu majú len do konca roka  
- pri mliekarni na Sihoti je z kanalizácie zápach 
- čo je s parkovaním pre univerzitu na dvore II. Základnej školy 
- sakury na ul. Smetanova sú vyrezané, treba tam niečo vysadiť 
- detské ihrisko na Komenského ul., Nábrežná, uprostred je veľký strom, ktorý sa už párkrát 
polámal, nemohol by sa vymeniť? 
- pri vodnom zdroji na Sihoti je stále neporiadok, lístie, kedy sa to uprace 
- na Sihoti IV. pri detskom ihrisku Pádivec, je tam chodník, zle vyspádovaný, stojí tam voda, 
a nedá sa dostať do garáží 
 
 
Zapísala: Ing. Andrea Žilková, garant VMČ Sever, dňa 23.3.2009 
 
 
        Ján Babič 
         Predseda VMČ Sever 
 


