
 1 

Z Á P I S N I C A 
 

z  zasadnutia Výboru mestskej časti SEVER, konaného dňa 19.09.2006 
v Kultúrnom stredisku Opatová 

 
Prítomní poslanci:      Neprítomní  poslanci:  
p. Ján Babič      Ing. Róbert Lifka 
p. Janka Fabová     MUDr. Pavol Sedláček 
PhDr. Alena Laborecká    MUDr. Peter Hlavaj    
Ing. Veronika Závodská 
p.  Ľubomír Dobiaš           
––––––––––––––––––––––––––––– 
Ing. Anton Boc – zástupca primátora 
Ing. Jarmila Maslová – ÚŽPD MsÚ 
Bc. Viera Štefulová – zapisovateľka 

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

mimoriadne zasadnutie výboru. 
Informoval o dôvodoch  zmeny termínu konania VMČ nakoľko v čase, keď sa malo 

uskutočniť riadne  zasadnutie / 20.9.2006 / sa na MsÚ v Trenčíne bude konať  rokovanie 
ohľadom zmien v grafikone MHD v Trenčíne, na ktorom budú prítomní i poslanci za VMČ 
Sever. 

Program : 
1. Otvorenie  a schválenie programu  

 2. Kontrola plnenia uznesení 
 3. Prerokovanie žiadostí 
 4. Požiadavky poslancov a občanov 
 5. Rôzne 
 
 Kontrola plnenia uznesení  
 
P. Dobiáš žiada, aby bolo naplnené uznesenie VMČ Sever z 21.6.2006 vo veci KOVOHUTE. 
Ak dochádza k porušovaniu predpisov treba konať. 
 
PhDr. Laborecká požiadala o naplnenie požiadaviek vznesených na prechádzajúcich 
zasadnutiach VMČ Sever: 

- kritický stav komunikácií v celom rozsahu  na uliciach Nábrežná, Švermova, 
Hurbanova, Golianova, občania sú nespokojní!!!! 

- vyčistenie parčíka pred OD ROZKVET 
- vyčistenie priestorov pri OZC MAX, obyvatelia obytného domu sa sťažujú na 

stavebný neporiadok 
 
 Prerokovanie žiadostí 
 
 
 1/ Žiadosť o stenaovisko k predaju nehnuteľnosti – pozemku na Ul. Štefánikovej v kú. 
Trenčín prc.č. 1314, zast. plocha vo výmere 264 m2 pre Petra Meliša a Ing. Štefana Bohúňa 
s manž., každý v podiele 1/2 , za účelom majetkovoprávneho vyporiadanioa užívaného 
pozemku za obytným domom, ktorého sú spoluvlastníkmi. 
 
 VMČ Sever žiada, aby bol uvedený materiál predložený na prerokovanie  
opätovne, nakoľko nie je doložené vyjadrenie finančnej a majetkovej komisie, ÚŽPD 
a ÚAS MsÚ v Trenčíne. 
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Informatívna správa o stave prác na rozšírení cintorína v mestskej časti Kubrá k 10.9.2006 
 
Na cenovú ponuku na  výkup pozemkov pre Mesto Trenčín, doposiaľ reagovalo 8 
spoluvlastníkov  z 10 – tich. Siedmi písomne súhlasili s kúpnou cenou. 
 
S jedným spoluvlastníkom je ÚMM stále v rokovaní, lebo žiada preveriť historické doklady  
/ zmluvy/, vzťahujúce sa na staré zápisy v pozemkovej knihe. V uvedenej veci sa preto ÚMM 
obrátil listom zo dňa 31.8.2006 na Štátny archív v Trenčíne, so žiadosťou o informáciu resp. 
o zaslanie súvisiacich dokladov. 
 
Dvaja spoluvlastníci zomreli v priebehu mesiacov jún, júl 2006. Ich zákonní dediči boli preto 
písomne vyzvaní k predloženiu právoplatných rozhodnutí o dedičstve. Po ich doručení bude 
ÚMM pokračovať v majetkovom vysporiadaní pozemkov. 
 
Podiely pozemkov súhlasiacich spoluvlastníkov bude možné vysporiadať štandardným 
spôsobom / výkupom pre mesto/. Súvisiace doklady sú k dispozícii k nahliadnutiu na ÚMM. 
 
 Požiadavky poslancov a občanov 
  
P. Babič informoval o poslaneckom prieskume, ktorý bol vykonaný vo firme ASKOV na 
základe sťažností občanov. Žiada kompetentné inštitúcie, aby bol vypracovaný zoznam 
priebežných meraní a kontrol, ktoré je potrebné podľa platných predpisov vykonávať 
v prevádzkach takéhoto typu. Záznam z pracovného rokovania, konaného dňa 24.8.2006 na 
MsÚ Trenčín, vo veci sťažnosti na znečisťovanie ovzdušia prevádzkou spoločnosti ASKOV, 
a.s. Trenčín tvorí prílohu tejto zápisnice.  
P. Babič sa vyjadril, že „ Ing. arch. Mlynčeková, vedúca útvaru architektúry a stratégie MsÚ,  
informovala o pláne mesta  na  zmenu územného plánu mesta Trenčín v roku 2007, kde by 
bola celá lokalita, kde sa nachádza uvedená spoločnosť zmenená z priemyselnej na  
výrobnoobslužnú t. j. ľahký priemysel a služby“. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo 
odsúhlasené však rozšírenie centrálnej mestskej zóny až po časť, kde je uvedená spoločnosť. 
Takže ostáva všetko v nezmenenom stave. 
Pri poslaneckom prieskume, ktorý sa uskutočnil bolo zistené, že na vrátnici nie je 
zabezpečená ostraha, v prevádzke sú podmienky, ktoré nezodpovedajú hygienickým 
a bezpečnostným predpisom 
 
P. Fabová  uviedla, že dňa 22.5.2006 sa obrátilo vedenie HOSPICU na Úrad verejného 
zdravotníctva  so sťažnosťou v uvedenej veci  a do dnešného dňa nedostali odpoveď! 
Na základe skutočností, ktoré boli zistené pri  poslaneckého prieskume, je zarážajúce, ako 
mohla uvedená firma  dostať povolenie k prevádzke. 
 
VMČ Sever žiada, aby  mu  boli poskytnuté informácie o ďalšom postupe pri riešení 
problému so spol. ASKOV resp. KOVOHUTE. 
 
P. Babič vyjadril nespokojnosť nad plánovanou štruktúrou prevádzky  Centra seniorov / viď 
zápis z komisie  soc. vecí/ 
Pri investícii, ktorá sa do tohto zariadenia vložila, cca 10 miliónov Sk,  by nemalo zariadenie 
fungovať iba medzi 9 - 12 hod. Prevádzková doba v tomto  zariadenia nebola v súťažných 
podmienkach. Prevádzku a náplň zariadenia je potrebné prehodnotiť. 
V Zlíne existuje podobné zariadenie, ktoré bolo zriadené a je prevádzkované  za podstatne 
menšie finančné náklady. Úprava  priestorov stála MsÚ v Zlíne   trisotisíc  Sk  a prevádzkové 
náklady sú 150 tisíc ročne. Program uvedeného  zariadenia je účelný a bohatý. 
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P. Závodská  doplnila, že  uvedená prevádzka odčerpala  nemalé finančné zdroje určené pre 
mestskú časť Sever a preto je potrebné, aby boli brané do úvahy požiadavky poslancov za 
mestskú časť Sever. Žiada o poskytnutie kompletného materiálu, čo sa týka vybudovania 
a prevádzky Centra seniorov. 
 
P. Fabová požiadala: 

- aby sa do Rozpočtu Mesta Trenčín začlenila čiastka pre vedenie  kroník  v mestských 
častiach 

- aby sa upresnila správa o plnení požiadaviek vznesených na zasadnutí VMČ Sever zo  
16.8.2006, týkajúca sa osvetlenia na Ul. Súvoz. Je to zmätočná odpoveď. Je potrebné 
vykonať opätovnú obhliadku popísanej lokality. 

- aby sa na  Kubranskej ceste – nová časť  zaasfaltovala diera v asfalte 
- o zapracovanie rekonštrukcie miestneho rozhlasu v Kubrej a Kubrici do rozpočtu 

mesta 
 
Ing. Závodská žiada: 

-  o informáciu, či je v návrhu rozpočtu obsiahnuté plnenie uznesenia z MsZ 
o odmenách poslancov 

- o odpoveď, kedy bude realizovaná kanalizácia na Ul. Mníšna  
- poďakovala MsP v Trenčíne za zrealizovanie požiadavky na umožnenie odbočovania 

na Ul. Niva 
- aby bola pre o. z.  REFUGIUM  poskytnutá dotácia v rovnakom objeme finančných  

prostriedkov ako v minulom roku 
- o upozornenie zodpovedných na dodržiavanie čistoty na pozemkoch patriacich Jednote 

s.d., v Opatovej  - je tu sklo a odpad 
- o vybudovanie hygienického zariadenia / toalety, vodovod/ v Hasičskej zbrojnici 

v Opatovej – zapracovať do návrhu rozpočtu  
- o umiestnenie smetnej nádoby v areáli detského ihriska   
- o riešenie prepojenia Ul. 10. apríla a Ul.  Potočná, nie je tam chodník – zapracovať do 

návrhu rozpočtu 
- pri detskom ihrisku je treba udržiavať zelený porast /  ostrihať kríky / 
- na  Ul. Niva je potrebné udržiavať potôčik, aby mesto nemuselo riešiť škody, ktoré 

budú spôsobené pri zanedbaní starostlivosti o tento pozemok 
 

P. Dobiaš  
-  upresnil požiadavku vznesenú na ostatnom zasadnutí VMČ Sever, že pri cintoríne a na 

otoči parkujú automobily 
- žiada o zaradenie čiastky na výkup pozemkov pre Mesto Trenčíne / cintorín Kubrá / do 

návrhu rozpočtu 
- žiada, aby  na Ul.  Opatovská 105/247, kde je  pokles medzi cestou a rozkopávkou, bol 

zarovnaný terén  
- upozornil, že na  Kubranskej ceste / prístupový chodník – č. 25  a č. 88-89/ je diera 

v asfalte a rozbitý chodník. Žiada, aby bolo miesto zaasfaltované skôr ako sa stane 
úraz 

-  uviedol, že pozvánka na poslanecký prieskum v KOVOHUTIACH  mu  bola doručená 
1 hodinu pred konaním prieskumu, nemohol sa zúčastniť 

 
P. Fabová uviedla, že nebola daná možnosť poslancom VMČ Sever, aby sa vyjadril k návrhu 
rozpočtu, nakoľko nebol k materiálom na dnešné zasadnutie predložený, tak aby mohli byť 
požiadavky poslancov zapracované „pred druhým čítaním“. K dispozícii bude až po 
spracovaní – podľa informácií z MsÚ z dneška. Je rozpor oproti  zásadám tvorby rozpočtu -  
čl. 5.  
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Na zasadnutí FMK bolo povedané, že požiadavky k návrhu rozpočtu budú musieť byť presne 
špecifikované / kapitola, čiastka, presun /.  
Kapitola nakladanie s odpadovými vodami sa v návrhu rozpočtu na rok 2007 nenachádza. 
Nebolo ani rokovanie s TVK, a.s., aby sa prijala nejaká stratégia ohľadom investičných akcií. 
Je tu veľa nedokončených akcií, ktoré by bolo vhodné realizovať aj z financií EÚ. Investície 
do kultúrnych stredísk, ktoré sú vo výpožičke boli navýšené o 3 000 000,- Sk, mohli sa využiť 
aj inak. 
 
P. Babič sa vyjadril, že je chyba, že nie sú poslanci informovaní o stave rozpracovania 
rozpočtu. Čo sa týka prefinancovania investícií z EÚ, musia byť najskôr poskytnuté finančné 
prostriedky  z rozpočtu mesta a na základe toho, môžu byť poskytnuté z európskych fondov. 
Žiada o naplnenie interpelácie vznesenej ním  na zasadnutí  MsZ, v ktorej žiadal  zmenu 
Štatútu Mesta Trenčín týkajúcu sa  menovanie členov VMČ  Sever do MsR. 
 
 Verejná časť 
 
Ing. Maslová informovala o rokovaní, ktoré sa konalo dňa 13.9.2006 vo veci MHD 
v Trenčíne. 
Z celkového počtu 286 pripomienok k 13.9.2006 boli požiadavky, ktoré sa v niekoľkých 
prípadoch opakovali. Zajtra sa uskutoční ďalšie rokovanie v tejto veci, kde pôjde o návrhy na 
zapracovanie pripomienok a prerokovanie ekonomického hľadiska v súvislosti 
s pripomienkovaním grafikonu. 
 
Ing. Boc informoval podrobne o zmene cestovného poriadku MHD v meste Trenčín. 
 
Čo sa týka mestskej časti Opatová, sú mnohé investičné akcie,  o ktorých sa hovorilo 
v minulom roku, ukončené. 
Na Ul. Potočná  sa zaháji realizácie investičnej akcie v októbri 2006, v novembri by mala byť 
rekonštrukcia ulice ukončená.  
Na Ul. Niva sa riešilo odvodnenie, v budúcom roku bude pokračovať realizácie investičných 
akcií na tejto ulici. 
Niektoré stavebné riešenia  v mestskej časti Opatová museli byť zmenené oproti projektu 
podľa aktuálnej situácie. V súčasnosti je stav projektov definitívny a bude sa podľa neho 
pokračovať ďalej. 
 
P. Dobiášová poďakovala p. Fabovej za to, že pripomienkovala zmenený cestovný poriadok. 
V mene Klubu dôchodcov v Opatovej bola podaná sťažnosť na zrušenie niektorých spojov. 
Najmä  na to, že spoj MHD s odchodom  o 9,10 h z Opatovej bol zrušený bez toho, že by bolo 
zisťované, či je spoj potrebný pre obyvateľov, alebo nie. 
Rovnako posledný spoj o 21,20 h  bol potrebný pre pracujúcich, ktorí cestovali  na nočné 
smeny. 
Prečo neboli prizvaní k rokovaniu zástupcovia obyvateľov? 
 
Ing. Boc oboznámil prítomných o podmienkach podpisu zmluvy Mesta Trenčín so SAD, a.s. 
Trenčín. 
Na základe prieskumov bolo prioritou obnovenie MHD v Trenčíne, zmena cestovného 
poriadku a obnova vozidlového parku SAD, a.s. 
Bola vypracovaná analýza pôvodného  cestovného poriadku a systému vedenia MHD. Po 
vyhodnotení vyplynulo, že existujú nedostatky. Bol vykonaný i fyzický prieskum a  prieskum 
z čipových kariet. Na základe výskumu spracoval Výskumný ústav dopravný v Žiline  nový 
cestovný poriadok, ktorý je v súčasnosti v skúšobnej prevádzke. Zásadné  a opodstatnené 
pripomienky budú zapracované v zmene cestovného poriadku. Distribúciu cestovných 
poriadkov / brožúry/ zabezpečovala a.s. SAD Trenčín. 
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P. Fabová  sa vyjadrila, že na zasadnutí VMČ Sever v júni bol prítomní Ing. Švajdleník – z 
ÚŽPD MsÚ a nebola  poskytnutá z jeho strany žiadna informácia o pripravovanej zmene 
cestovného poriadku v meste Trenčín. Z toho vznikli nedorozumenia, nakoľko poslanci  VMČ 
Sever neboli informovaní, že sa niečo takéto pripravuje. 
Najviac sú  zmenami grafikonu dotknuté okrajové časti mesta Trenčín a preto by bola rada, 
keby sa zrealizovalo čo najviac pripomienok občanov. 
 
Občan - Opatovská ul. 247/105  požiadal o informáciu, prečo sa neuviedol úsek pred jeho 
domom, kde bola realizovaná kanalizácia a cesta, v rozsahu cca  70 cm x 2m do pôvodného 
stavu.  Kedy sa toto upraví? Sú tam veľké kamene, štrk, neporiadok a výkop. 
 
Ing. Závodská požiadala o riešenie  situácie s kanalizáciou  i pred domom pani Žufovej. 
 
Ing. Boc sa vyjadril, že táto ulica bude  uvedená do pôvodného stavu, čo osobne preverí. 
 
Ing. Hegerová poďakovala, že sa vyriešila požiadavka na odbočovanie na Ul. Niva. 
Na Ul. Mníšna je potrebné realizovať kanalizácia, ako bude toto riešené?  
Požiadala, aby poslanci VMČ Sever podporili požiadavku na dotáciu pre HOSPIC v mestkej 
časti Sever. 
 
P. Paštrnáková  upozornila, že v hornej časti Opatovej nie je žiadna odpadová šachta pre 
vodu stekajúcu z hôr. Dažďová voda sa vlieva na cestu a do dvora  jej rodinného domu. Ako 
sa to bude riešiť? 
 
P. Siran využil možnosť pripomienkovania grafikonu MHD.  
Upozornil, že na Hasičskej ul. nie je možné prepojenie MHD č. 21 a MHD č. 6, ktorá smeruje 
do Zámostia, kde je veľa škôl, obchodov, lekárov. 
Položil otázku kedy a ako sa dozvedia občania o možnosti pripojenia  kanalizácie na hlavnú 
sieť. 
 
Ing. Boc uviedol, že informácia o pripojení na kanalizáciu bude zverejnená prostredníctvom 
miestneho rozhlasu. 
 
P. Sokol požiadal o vyjadrenie, kedy sa budú riešiť tie najkatastrofálnejšie úseky cesty na Ul. 
Niva. 
 
Ing. Boc uviedol, že  na Ul. Niva je potrebná kompletná rekonštrukcia vozovky. V tých 
úsekoch cesty, ktoré sú v najhoršom stave, prebehne čiastočná  oprava ešte v tomto roku. 
 
P. Hájičková  sa spýtala, ako bude realizovaná kanalizácia na Ul. 10. apríla.?  
Uviedla, že autobus s odchodom o 8,40 h  z Trenčína smerom do Opatovej je zrušený a teraz 
je veľmi dlhá prestávka v tomto spoji. Ak ide chorý človek k lekárovi, je pre neho veľmi dlhá 
doba čakať na spiatočný spoj. 
 
P. Smolek sa zaujímal o to, či  zabezpečenie a vybudovanie šácht bolo v nákladoch na 
investičnú akciu. 
Upozornil, že miestny rozhlas je v dezolátnom stave, niekedy nie je počuť hlásenie. Amplión 
bol otočený smerom na horný koniec dediny, niekto ho otočil opačne do centra  hluku  a teraz 
nie je počuť nič. 
Upozornil, že v potoku v  úseku od kostola  na horný koniec dediny sú  pod mostom  nánosy 
odpadu, ktoré sú nebezpečné hlavne z toho dôvodu, že keby došlo k naplaveniu dažďovej 
vody , vyplavil by sa tento odpad do rodinných domov. 
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Požiadal, aby boli  v areáli detského ihriska, ktoré je novovybudované, vykonávané kontroly  
zo strany MsP v Trenčíne, nakoľko sa tu zdržiava vo večerných hodinách mládež a nechová sa 
slušne. 
Žiada, aby bola tiež  zvýšená pozornosť MsP  na motorkárkov, ktorí ohrozujú ostatných. 
Navrhol, aby bola zlepšená komunikácia medzi príslušníkmi MsP a občanmi tejto mestskej 
časti / rozhovormi s občanmi /.  
 
P. Novotný  -  Ul. Opatovská upozornil, že potok je  v úseku pri Výskumnom ústave 
ovčiarskom  zasypaný, čo má za následok, že v jeho  rodinnom dome  je  v montážnej jame 
pri naplavení voda do výšky 70 cm. 
Od rampy v Opatovej  smerom do Trenčína je cca 15 rodinných domov, tieto  rodinné domy  
pod úrovňou zberača vôd.  Bolo už niekoľkokrát prisľúbené, že príde  odborník , ktorý by 
vysvetlil  obyvateľom napojenie do zberača vôd. Doteraz sa tak nestalo.  Ako sa to bude 
riešiť? Budú si musieť obyvatelia čerpadlá na vlastné náklady? Ako to bude s platením 
stočného? 
 
Ing. Boc prisľúbil, že bude zjednaná náprava.  
 
P. Dobiašová navrhla, aby bol prizvaný odborník do Kultúrneho strediska v Opatovej, kde by 
vysvetlil postup pri realizácii kanalizácie v Opatovej. 
 
Ing.  Závodská  žiada, aby boli riešené pripomienky občanov v súvislosti s kanalizáciou 
a potokom.  
 
Občan položil otázku, kto je zodpovedný za zasypanie potoka, ktorý vtekal do Tepličky a bol 
akýmsi odvodňovacím kanálom. Teraz voda pri záplavách  vyteká z potoka a spôsobuje 
problémy obyvateľom. 
 
Ing. Boc vysvetlil, že pri stavebnom konaní sa vyjadrujú viaceré organizácie. Nie je to len 
záležitosť Mesta Trenčín. 
 
P. Fabová navrhla zvážiť, či nie je možné situáciu riešiť prípojkou cez záhrady, ak sa 
obyvatelia chcú vyhnúť zvýšeným nákladom  spojených s prečerpávaním. 
 
P. Steklá  položila otázku, kto sa má  starať o čistenie potoka v dedine. Doteraz sa o to starala 
čiastočne ona s manželom i keď to nebola ich povinnosť. 
 
Ing. Boc uviedol, že budú v tejto veci upozornená kompetentná organizácia - Povodie Váhu. 
 
Ing. Siebert uviedol, že čo sa týka motorkárov, nemá MsP právomoci, aby mohla odobrať 
vodičský preukaz. Situáciu bude však monitorovať. 
 
PhDr. Laborecká navrhla, aby sa detské ihrisko v Opatovej  oplotilo. 
 
Ing. Boc navrhol, aby sa vytvorilo občianske združenie, ktoré by sa staralo o prevádzku 
detského ihriska. Takáto aktivita bude vítaná. 
 
Občianka požiadala o riešenie požiadaviek na zmenu grafikonu  spoja MHD č. 21.  
Bolo by taktiež treba vyasfaltovať betónové príjazdové chodníky do Materskej školy 
v Opatovej, čo  žiadala  už na minulom zasadnutí  VMČ. 
Navrhuje vybudovanie chodníkov na Opatovskej ul., je to druhý hlavný bočný ťah na Ilavu, 
jazdia tu autá, matky s deťmi sú ohrozené, pokiaľ idú v tomto smere. 
 



 7 

Občan požiadal o zabezpečenie údržby potoka, ktorý tečie z hôr cez Ul.  Niva  okolo 
materskej školy. Potok je nad cestou, voda sa pri dažďoch naplavuje do rodinných domov  
a na cestu. 
Navrhol, aby sa   tu osadili betónové tvárnice. 
 
Občan položil otázku, kedy  sa bude realizovať kanalizácia na Ul. Horeblatie a  Ul. 
Opatovská smerom po obec Dobrá. Obce nad 2000 obyvateľov majú mať podľa noriem EÚ 
vybudovanú  kanalizáciu v priebehu dvoch rokov. 
 
P. Babič uviedol, že do nového návrhu rozpočtu bude  snaha zapracovať túto požiadavku. 
 
Ing. Boc sa vyjadril, že v súčasnosti sa realizuje kanalizácia podľa plánu pre tento rok. V tých 
častiach kde sa ešte nezačalo s realizáciou, sa s ňou začne hneď, ako to bude možné. Závisí to 
od  platnej projektovej dokumentácie. Sú rozpracované požiadavky na získanie financií 
z fondov EÚ. Presný termín začiatku realizácie nie je možné dnes povedať. 
 
Ing. Závodská uviedla, že toľko finančných prostriedkov, koľko sa za toto volebné obdobie 
v Opatovej preinvestovalo, sa doposiaľ do tejto obce neinvestovalo.  
Požiadala, aby jej  boli poskytnuté  písomné informácie, koľko finančných prostriedkov Mesto  
Trenčín  investovalo od roku 1995 do obce Opatová. 
 
Ing. Boc doplnil, že do kanalizácie v Opatovej a Kubrej sa investovalo 22 miliónov Sk. 
 
Občianka požiadala, aby sa nový grafikon MHD priblížil čo najviac pôvodnému. 
 
Občania mestskej časti Opatová odovzdali svoje požiadavky písomne predsedovi VMČ: 
Pozornosť by sa mala sústrediť na: 

- plynofikáciu Základnej  školy v Opatovej 
- označenie obce Opatová – začiatku a konca 
- zabezpečenie autobusového  spoja z Dubnice nad Váhom do Trenčína o 13,00 h 
- ohradenie a osvetlenie parku 
- splnenie požiadaviek, ktoré boli písomne odovzdané poslancom Ing. Bocovi  a Ing. 

Lifkovi 
 
 
 Na záver pán Ján Babič, predseda VMČ Sever poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil zasadnutie výboru. 
 
 

*Zasadnutia VMČ SEVER sa konajú vždy v tretiu stredu v mesiaci.* 
 

 
 
       Ján Babič, v.r. 

predseda VMČ SEVER 
 
 
V Trenčíne, dňa 27.9.2006  
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Z Á P I S 
 
z pracovného rokovania, konaného dňa 24.8.2006 na MsÚ Trenčín, vo veci sťažnosti na 
znečisťovanie ovzdušia prevádzkou spoločnosti ASKOV, a.s. Trenčín. 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Ing. Petrtýl – oboznámil prítomných s dôvodom, pre ktorý bolo pracovné rokovanie zvolané – 
opakujúce sa sťažnosti zo strany občanov a poslancov VMČ Sever na znečisťovanie ovzdušia 
prevádzkou spoločnosti ASKOV a.s. Trenčín.  
Ing. Čeryová – v roku 2006 v prevádzke vykonaná kontrola Slovenskou inšpekciou životného 
prostredia Žilina. SIŽP Žilina nezistila prítomnosť emisných látok s intenzívnym zápachom. 
Obvodný úrad ŽP Trenčín, úsek ochrany ovzdušia  vykonáva pravidelné kontroly za účelom 
zistenia opodstatnenosti sťažností. Až na poslednú kontrolu vykonanú dňa 19.7.2006, boli 
všetky predchádzajúce kontroly negatívne. O uvedenej skutočnosti Obvodný úrad ŽP 
informoval MsÚ Trenčín listom. 
Ing. Baňár – uviedol výrobný program spoločnosti ASKOV a.s. Trenčín. Spoločnosť zdedila 
všetky pozitíva aj negatíva a záväzky spoločnosti KOVOHUTE. Vzhľadom na opakujúce sa 
sťažnosti či už občanov, poslancov ale aj susednej firmy ich spoločnosť zvažuje a podniká 
potrebné kroky na : 
a, presťahovanie sa prevádzky mimo mesta Trenčín, 
b, zmenu výrobného programu na taký, ktorý by nepôsobil rušivo. 
Ing. arch. Ležatková – informovala o pláne mesta na zmenu Územného plánu v r. 2007, kde 
by bola celá lokalita v ktorej sa nachádza aj táto spoločnosť zmenená z priemyselnej na 
výrobno – obslužnú so zameraním na ľahký priemysel a služby. 
Ing. Petrtýl – po zmene územného plánu nebude možné jednorázovo zrušiť jestvujúce 
prevádzky, ale v žiadnom prípade nebude umožnený rozvoj jestvujúcich prevádzok. V prípade 
odchodu spoločnosti, nevyskytnú sa na danom území ekologické problémy spôsobené jej 
činnosťou? 
Ing. Baňár – spoločnosť ASKOV a.s Trenčín si dala urobiť Hydrogeologický posudok, jeho 
výsledky sú v poriadku. 
 
Záver : Bolo dohodnuté, spoločnosť ASKOV a.s. Trenčín v termíne do 30.9.2006 zašle na 
Mestský úrad Trenčín zámer, akým spôsobom bude ďalej pokračovať. Po jeho doručení bude 
dohodnutý ďalší postup.      
 
   
 
 
 
 
 
V Trenčíne, 28.8.2006 
Zapísala : Ing. Marková                                                                      
 
 
 
 
 


