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Z Á P I S N I C A 
 

zo  zasadnutia Výboru mestskej časti SEVER, konaného dňa 21.6.2006 
v Kultúrnom stredisku Kubrica 

 
Prítomní poslanci:      Neprítomní  poslanci:  
Ján Babič      Ing. Róbert Lifka 
Janka Fabová      MUDr. Pavol Sedláček 
MUDr. Peter Hlavaj      
Ľubomír Dobiaš    
PhDr. Alena Laborecká 
Ing. Veronika Závodská 
 
––––––––––––––––––––––––––––– 
Ing. Jaroslav Siebert – zástupca náčelníka MsP 
Ing. Čermák – MsP Trenčín 
Ing. Jozef Švajdleník – útvar životného prostredia a dopravy MsÚ / ÚŽPD/ 
Ing. Andrea Žilková – garant VMČ 
Bc. Viera Štefulová – zapisovateľka 

 
Na úvod p. Ján Babič, predseda VMČ Sever privítal všetkých prítomných a otvoril 

zasadnutie výboru, ktorý sa riadil nasledovným programom:  
 

1. Otvorenie  a schválenie programu  
 2. Kontrola plnenia uznesení 
 3. Prerokovanie žiadostí 
 4. Požiadavky poslancov a občanov 
 5. Rôzne 
 
  
 2. Kontrola plnenia uznesení 
 
Ing. Závodská  nie je spokojná s odpoveďou na požiadavku z minulého zasadnutia VMČ. 
Žiada, aby znečistenie potoka blatom pri Výskumnom ústave ovčiarskom na Sihoti IV. riešil 
rokovaniami  s Povodím Váhu  Mestský úrad v Trenčíne a nie ako je uvedené v odpovedi na 
jej  požiadavku ona osobne. 
 
MUDr. Hlavaj  žiada o informácie, či bola vykonaná kontrola hygienických podmienok 
v prevádzke OČKO s.r.o. 
 
 
 3. Prerokovanie žiadostí 
 
Ing. Žilková, garant VMČ, predložila nasledovné žiadosti: 
 
 1. Žiadosť reklamnej agentúry ALFA, o prenájom pozemku  časť parc. č.  1562/2 v k.ú. 
Trenčín, za účelom umiestnenia 1 ks navigačnej tabule.  
Ide o pozemok na Ul. Mládežníckej pri futbalovom štadióne smerom k Ostrovu. 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne dňa 15.5.2006 odporučili prenájom pozemku na dobu 3 rokov. 
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 VMČ Sever hlasovaním 6 za odporučil prenájom pozemku  časť parc. č.  1562/2 
v k.ú. Trenčín, za účelom umiestnenia 1 ks navigačnej tabule pre reklamnú agentúru 
ALFA, v zmysle predloženej žiadosti .  
 
 
 2. Žiadosť reklamného štúdia GFRYF o prenájom pozemkov v k.ú. Trenčín časť 
parc.č. 3316/9 a 3316/29 a pozemku v kú. Kubrá časť parc. č . 245/1, za účelom umiestnenia 
5 ks bilboardov. 
Ide o pozemky na železničnej stanici a na Považskej ul. pri kotolni. 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne dňa 16.6.2006 odporučili prenájom pozemku na dobu 2 rokov. 
 
 VMČ Sever hlasovaním 6 za odporučil prenájom pozemkov  časť parc. č 3316/9 
a 3316/29 a pozemku v k.ú. Kubrá časť parc. č. 245/1, za účelom umiestnenia 5 ks 
bilboardov pre reklamné štúdio GRYF. 
 
 
 3. Informatívna správa  
 
Informatívna správa o stave prác na rozšírení cintorína v m. č. Kubrá k 10.6.2006 
 
 Po obdržaní aktualizovaného geometrického plánu zo dňa 3.5.2006 vec prerokuje na 
svojom najbližšom zasadnutí finančná a majetková komisia pri MsZ, ktorá stanoví kúpnu 
cenu. 
Následne budú oslovení vlastníci dotknutých pozemkov, aby sa vyjadrili k ich kúpe do 
vlastníctva Mesta Trenčín, ako aj ku kúpnej cene 
 
 VMČ Sever zobvral na vedomie Informatívnu správu o stave prác na rozšírení 
cintorína v m. č. Kubrá k 10.6.2006. 
 
 
 4. Požiadavky poslancov a občanov 
 
P. Fabová   informovala o situácii ohľadnom KOVOHUTÍ  resp. firmy ASKOV. 
Stav je naďalej veľmi nepriaznivý, znečisťuje sa naďalej životné prostredie, ohrozené je 
zdravie obyvateľov, nič sa doposiaľ zo strany kompetentných nevyriešilo.  
V nemenovanom areáli,  ako aj priamo v areáli  firmy KOVOHUTE  skladujú  nebezpečný 
odpad, nie je možné vykonať poslanecký prieskum, lebo firma nevpustí nikoho do areálu. 
Bolo by vhodné, aby sa do tejto veci zainteresovalo nejaké nezávislé  občianske združenie 
zaoberajúce sa   ochranou životného prostredia. 
 
P. Dobiáš  upozornil, že nebola doposiaľ VMČ Sever zaslaná informácia o stave riešenia tejto 
veci. 
 
 VMČ Sever  v mene občanov žiada primátora mesta, aby v rámci svojich 
právomocí riešil tento nepriaznivý stav rokovaniami so zainteresovanými. 
 
Ing. Závodská vyjadrila nasledovné požiadavky: 

- ako sa bude riešiť kanalizácia na Mníšnej ul.? 
- ako sa rieši kanalizácia  v Materskej škole  Niva  a dvoch  priľahlých rodinných 

domoch ? 
- v mestskom parku je socha Riznera, ktorá je zanedbaná, treba ju dať do poriadku 
- aké sú podmienky pre veľkochov hospodárskych zvierat, ak sa tento nachádza v rámci 

radovej zástavby rodinných domov? V rodinnom dome vedľa Farského úradu  
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v Opatovej sa nachádza od roku 1991  veľkochov ošípaných. Obyvatelia obce sa 
sťažujú na podnikateľa, nakoľko   ich obťažuje zápach z tohto chovu. Žiada 
o informácie a  o preverenie, či sú dodržané všetky normy pre takúto podnikateľskú 
aktivitu. Podobný prípad v obci  je i s chovom 100 papagájov v rodinnom dome , ktoré 
rušia okolie. 

- je potrebné polievať Potočnú ul., aby sa očistila od nánosu blata a prachu 
- bolo by vhodné cestou miestneho rozhlasu, vývesiek a  INFO informovať občanov  

v Opatovej o tom, že v poslednú stredu v mesiaci zabezpečuje Mesto Trenčín cestou 
POS, a.s. vývoz nadrozmerného odpadu. Zároveň požiadala, aby boli v médiách a tlači 
zverejnené termíny zberu nadrozmerného odpadu pre všetky lokality v meste Trenčín. 

- je potrebné zabezpečiť priestor v kultúrnych strediskách, kde budú prebiehať 
rokovania medzi Mestom Trenčín a Slovenským pozemkovým fondom 

- žiada MsP v Trenčíne o kontrolu traktorov, lebo sa stáva, že po obci jazdia traktory 
bez ŠPZ 

- opätovne upozorňuje na jazdy motorkárov cez obce Opatová - Kubrá, ktorí ohrozujú 
obyvateľov 

- na cintoríne v Opatovej sa nachádzajú zanedbané stromy, ktoré treba orezať a tiež je 
potrebné očistiť cesty od odpadu, ktorý je zo stromov  

- je potrebné rozšíriť v Opatovej priestor o lavičky, očistiť altánik a  celkovo vyrovnať 
plochu  detského ihriska 

- ako sa pokračuje s výberovým konaním na správcu cintorínov v meste Trenčín? 
- je treba osadiť dopravné značenie „40 km/h“ za cintorínom v Opatovej a pri kostole  

treba osadiť dopravné značenie „Pozor deti !“ 
- požiadala, aby sa pri zmene majiteľa futbalového ihriska Opatová bral ohľad na práva 

futbalového oddielu Opatová 
 
Ing. Švajdleník informoval, že kanalizácia  na Ul. Mníšna sa bude riešiť v rámci realizácie 
kanalizácie na Ul. Niva. 
 
Ing. Siebert  informoval, že čo sa týka  veľkochovu exotických  zvierat  tento  podlieha 
zákonu. Odporučil, aby situácia bola preverená útvarom životného prostredia MsÚ v 
Trenčíne.  
 
Ing. Švajdleník doplnil, že veľkochov je podmienený povoleniami príslušných úradov napr. 
veterinárnej stanice a hygienickej stanice. Pri vydávaní stavebných povolení pre drobné stavby 
/ voliéry a pod. / je preverovaný vplyv takejto aktivity na okolie. 

 
P. Fabová vyjadrila nasledovné požiadavky: 
- niektorí obyvatelia vyvážajú odpad do lesov, je potrebné sledovať tento jav, aby sa 

zamedzilo takémuto počínaniu 
- ako dopadla kontrola znečisťovania prameňa kyselky v Kubrej, do ktorej unikal 

žumpová odpad? Žiada, aby Ústav verejného zdravotníctva preveril odberom vzoriek 
vody, aký je stav čistoty  prameňa  v súčasnosti. 

- v minulosti boli zasielané VMČ fotokópie stavebných povolení, aby boli poslanci  
a občania v mestských častiach  informovaní, aké stavby sa realizujú v meste Trenčín. 
Prečo sa tak už nedeje? VMČ nemá prehľad  o výstavbe v lokalitách mesta. 

- je potrebné opraviť múrik pri cintoríne v Kubrej 
- ako prebieha rekonštrukcia ciest v mestskej časti Sever? Harmonogram rekonštrukcie 

komunikácií bol schválený bez účasti poslancov VMČ Sever, ktorí majú prehľad 
o jednotlivých prioritách. Čo sa týka realizácie opráv firmou STRABAG, prebiehajú 
v Kubrej opravy pomalým tempom. 

- žiada, aby na rokovanie o zmluve s firmou EURO AWK ohľadom osadzovania 
nových autobusových prístreškov bol prizvaný aj poslanec VMČ Sever 
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- žiada o pokosenie areálu Kultúrneho strediska v Kubrici 
- v areáli Kultúrneho strediska Kubrá, kde sídlia i lekári, je zistený výskyt vandalov, 

žiada MsP v Trenčíne o kontrolu 
- na Ul. Súvoz je potrebné riešiť nefunkčnosť verejného osvetlenia 
- ako je riešená zmluva na realizáciu kanalizácie na Ul. Zelnica, je počítané aj 

s realizáciou odvodnenia? 
- žiada o výmenu kríža na cintoríne v Kubrici 

 
Ing. Švajdleník informoval, že súvislá údržba komunikácií  sa realizuje  na Ul. Opatovská, 
Potočná, „stará“ Kubranská cesta, jednosmerné ulice, chodníky. Niektoré investičné akcie boli 
vyradené z rozpočtu – napr. Ul. Žilinská, Považská, M. Turkovej. 
V rámci stavebnej údržby sa rieši úprava prednej časti  Ul. Zelnica betónovým pokrytím 
a v budúcom roku je uvažované s návrhom na zaradenie súvislej údržby do plánu investičných 
akcií. 
 
MUDr. Hlavaj žiada: 

- o informácie o nadstavbe budovy pri práčovni na Sihoti 
- o orezanie stromov v lokalite Centra seniorov 

 
Ing. Čermák informoval o úlohe, ktorú MsP v Trenčíne plnila a týkala sa zmapovania 
situácie v prevádzkach v okolí OD ROZKVET,  rušenia nočného kľudu,  kontroly terás, 
prevádzkového času a dodržiavania príslušných povolení. Je potrebné prehodnotiť situáciu na 
celom území mesta  Trenčín s prihliadnutím na výnimky v centre mesta a dať situáciu do 
súladu s VZN  č. 3/2004. Sťažnosti obyvateľov, ktoré boli podané na hlučnosť šíriacu sa 
z prevádzok pri OD ROZKVET, sú opodstatnené. Je to spôsobené situovaním  susedných 
objektov, od ktorých sa hluk odráža, i keď v mieste jeho vzniku nie je rezonancia zvuku 
vysoká. 
 
P. Dobiaš upozornil, že na konci Ul. Študentská, kde je vyznačená na komunikácii plná čiara, 
sú  pravidelne zaparkované vozidlá. Žiada o kontrolu zo stany MsP v Trenčíne. 
 
Ing. Švajdleník informoval, že v blízkej budúcnosti bude zmenené dopravné značenie 
v lokalite Sihoť, čo  súvisí s investičnou  akciou „Statická doprava Sihoť“ 
 
PHDr. Laborecká vyjadrila nasledovné požiadavky: 

- ďakuje za zrealizovanie požiadavky na vyasfaltovanie povrchu v Materskej škole 
Opatovská a za úpravu hrádze pri Váhu 

- žiada o informáciu ohľadom riešenia jednosmernej premávky v priľahlých uliciach 
v okolí Trenčianskej univerzity  

- žiada, aby boli prostredníctvom INFO uverejnené prevádzkové doby Materských škôl 
v meste Trenčín počas letných prázdnin 

- žiada o kontrolu všetkých prístreškov na odpad v meste Trenčín, aby sa nestal 
podobný prípad, ako bol nedávno medializovaný / pád múrika na dieťa / a nedošlo 
k ohrozeniu života príp. úrazu 

- opakovane žiada o vyčistenie priestoru pred OD ROZKVET a úpravu zelene 
- opätovne žiada  o urýchlené riešenie úpravy povrchu komunikácií na Ul. Nábrežná, 

Švermova, Hurbanova, Golianova. Občania sú nespokojní!!!! Mali by sa koncepčne 
riešiť opravy pozemných  komunikácií v celej  mestskej časti Sever. 

 
Občianka – Kubrica  

-  žiada o riešenie problému, na ktorý upozorňovala už pred 3 rokmi – osvetlenie medzi  
Kubrou a Kubricou. 
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- upozornila na nedostatočné autobusové spojenie počas soboty a nedele v tejto mestskej 
časti  

- vyjadrila sa, že cesty v Kubrici sú v zlom technickom stave 
- upozornila, že deti v tejto časti mesta  nemajú priestor na dostatočné športové vyžitie, 

chýbajú tú ihriská pre deti v školskom veku. Bolo by potrebné, umiestniť na vhodné 
miesto aspoň basketbalový kôš, lebo okrem areálu kyselky tu nie je žiadny priestor pre 
oddychové aktivity 

- spýtala sa, ako sa bude riešiť kanalizácia v Kubrici? 
 
P. Balková a občianka - Ul. Volavé 
     -    citovala s listu ÚŽPD MsÚ v Trenčíne zo dňa 8.2.2006 č.j. 06/5485/6361, ktorý bol     
          odpoveďou na jej požiadavku zo dňa 15.12.2005, vo veci opravy komunikácií  na Ul.    
          Volavé. Nie je spokojná so stavom  riešenia tejto požiadavky. 
 
Ing. Švajdleník uviedol, že riešenie požiadaviek, ktoré sú obsahom listu, je otázkou doby 
jedného roka a viac. Táto investičná akcia sa bude  môcť realizovať v rámci realizácie 
kanalizácie po procese vytvorenia a schválenia projektovej dokumentácie. Je potrebné 
preveriť podrobnosti na ÚŽPD MsÚ v Trenčíne. 
 
Občianka požiadala o informácie, aký je postup prác v realizácii  investičnej akcie 
„Kanalizácia Kubrá“, kedy bude možné ju využívať? 
 
Občan upozornil na nedostatočné osvetlenie na križovatke Pred poľom – Kubranská ul. 
 
Ing. Švajdleník uviedol, že projekt je pripravený, realizácia je prioritou pre najbližšie 
obdobie. 
 
Občan upozornil, že na Kubranskej ul. smerom do Zábrania je neprehľadná dopravná 
situácia. Vodiči idúci zo Zábrania nemajú prehľad o situácii na ceste -  Kubranská ul. Na 
tomto mieste dochádza často k dopravným kolíziám. Križovatka by mala byť riešená podobne 
ako je križovatka Ul. Štefánikova – Hotel Tatra. 
 
Ing. Čermák potvrdil, že z dopravného hľadiska by bolo potrebné túto križovatku riešiť inak. 
Situácia je naozaj neprehľadná.  
 
Ing. Švajdleník navrhol, aby bolo  vypracované grafické riešenie dopravného riešenia 
s prihliadnutím na prejazd ťažkej dopravy cez túto lokalitu, ktoré bude n podané na Okresný 
dopravný inšpektorát na schválenie. 
 
Občan upozornila na nedostatočné označenie odbočenia do Kubrej v smere z Trenčína.  
Navigačná tabuľa určujúca smer odbočenia je umiestnená na mieste, kde si ju málokto 
všimne. 
 
Ing. Čermák odporučil,  aby bolo dopravné značenie doplnené o vodorovné označenie 
odbočovacieho jazdného pruhu. 
 
Občan  sa informoval, aký je stav riešenia petície ohľadom výstavby  bytovky  v areáli ZŠ 
Kubrá. 
 
P. Fabová informovala, že nie je doriešené, či ide o prebytočný majetok. 
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P. Babič požiadal: 
- o vybavenie parkoviska verejným osvetlením na Ul.  Považská  1709/53. Parkovisko 

nemá osvetlenie, čo je príčinou nárastu trestnej činnosti v tejto lokalite: odcudzenie 3 
osobných automobilov, krádeže kolies a okrasných puklíc, znepríjemnený je  pohyb 
chodcom vo večerných hodinách. VMČ Sever žiada okamžitú nápravu vo forme  
osadenia najmenej dvoch zdrojov verejného osvetlenia. 

- o umiestnenie kontajnera na sklo v lokalite Pod Sokolice a riešenie triedeného odpadu  
 v tejto  lokalite    

- o  kontrolu odpadového hospodárstva pri stredisku MAX. Obchodné  centrum   
HYPERNOVA používa pristavené kontajnery na nepovolený vývoz bioodpadu. Tento  

           odpad spôsobuje zápach a možnosť vytvárania zdraviu a životnému prostrediu 
škodlivých látok.  

     -     o umiestnenie žltého kontajnera na ulicu Žilinská ( križovatka s Opatovskou cestou ) a  
     premiestnenie kontajnera umiestneného na Kubranskej ceste na rohu odbočky na     
     susednú  ulicu,  nakoľko bráni vodičom vo výhľade pri výjazde na hlavnú cestu   

 
 
 

 
* Zasadnutia VMČ Sever sa konajú vždy v tretiu stredu v mesiaci* 

 
Na záver p. Ján Babič, predseda VMČ Sever , poďakoval prítomným za účasť a ukončil 

zasadnutie výboru. 
 
 
                Ján Babič, v.r. 
        predseda VMČ Sever 
 
Zapísala: Viera Štefulová, dňa 22.6.2006 


