
  

Z Á P I S N I C A 
 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti SEVER, konaného dňa 20. apríla 2005 
v Kultúrnom stredisku na Ul. M. Turkovej 
 
Prítomní poslanci:      Neprítomní  poslanci:  
Ján Babič       Ľubomír Dobiaš – neosp.    
Janka Fabová       
PhDr. Alena Laborecká  
Ing. Veronika Závodská  
MUDr. Peter Hlavaj 
Ing. Róbert Lifka  
MUDr. Pavol Sedláček  
––––––––––––––––––––––––––––– 
Ing. Gabriela Vanková, garant VMČ 
Renáta Špaleková, zapisovateľka  
 

 
 Na úvod p. Ján Babič, predseda VMČ Sever privítal všetkých prítomných a otvoril 
zasadnutie výboru, ktorý sa riadil nasledovným programom:  
 
1. Otvorenie  
2. Plnenie uznesení  
3. Požiadavky poslancov  
4. Prerokovanie žiadostí  
 
 
I. NEVERJNÁ ČASŤ  
 
2. Plnenie uznesení  
 
P. Babič požiadal Útvar ŽP a dopravy MsÚ o kontrolu uznesenia z 10.2.2005 o doriešení 
záväzku firmy STIP voči Mestu Trenčín.  
  
 
3. Požiadavky poslancov 
 
PhDr. Laborecká sa informovala na riešenie Študentskej ul. jednosmerkou.  
 
Ing. Siebert, zástupca mestskej polície, zodpovedal, že už je daný návrh na jednosmerku na 
Študentskej ul., čaká sa ešte na vyjadrenie dopravného inšpektorátu. 
 
Ing. Lifka  upozornil, že motorkári v nočných hodinách jazdia veľkou rýchlosťou 120 až 140 
km/hod. po Ul. M.R. Štefánika, čo je veľmi nebezpečné.  
 
Ing. Siebert reagoval, že mestská polícia nemôže na štátnej ceste merať rýchlosť, ale na 
budúci týždeň začína akcia „Jastrab“, takže v rámci nej sa bude merať aj tam. 
 



  

P. Fabová upozornila, že kanalizácia v Kubrej je už dávno hotová a stále sú tam značky 
„Slepá ulica“, a preto sa stará Kubranská cesta neudržiava. Z toho dôvodu poprosila odstrániť 
tieto značky a pozametať ulicu.  
 Podotkla, že chodníky v Kubrej boli pozametané, ale niektoré sú také úzke, že sa 
mechanizmom nedajú očistiť. Preto poprosila pozametať ich ručne.  
 
Ing. Závodská poznamenala, že zametacie auto pozametalo  cesty ale chodníky nie, 
konkrétne ide o nový chodník pod cintorínom v Opatovej, preto poprosila o nápravu.  

Informovala sa, či bude vybudované detské ihrisko v Opatovej.  
 
Ing. Vravková, riaditeľka MHSL, m.r.o., informovala, že je spracovaný projekt detských 
ihrísk, ktoré sa vytipovali v materských  školách a podľa požiadaviek jednotlivých VMČ. 
Bližšie informácie môže poskytnúť Útvar ŽP a dopravy MsÚ alebo p. Zubričaňák.  
 
Ing. Vanková doplnila, že detské ihrisko bude zrealizované v Opatovej.  
 
PhDr. Laborecká upozornila, že obrubníky chodníkov na Študentskej ul. sú vylámané, preto 
sa spýtala, či sa budú robiť chodníky v rámci údržby ciest.  
 Následne apelovala na opravu chodníkov v mestskej časti Sihoť. 
 
MUDr. Hlavaj poznamenal, že aj na Považskej ul. sú obrubníky v zlom stave napriek tomu, 
že chodníky sa tam robili pred 2 rokmi.  
 
P. Babič vyslovil spokojnosť s priebehom jarného upratovania na Sihoti I., II., III., IV. 
a súčasne poďakoval za spoluprácu Mestskému hospodárstvu a správe lesov a Považskej 
odpadovej spoločnosti.  

Požiadal o osadenie žltého kontajnera na Ul. Žilinská.  
 
Ing. Závodská sa pripojila k pochvale p. Babiča, nakoľko zamestnanci MHSL pokračujú 
s upratovaním aj nad kostolom v Opatovej.   
 
VMČ Sever  žiada: 

- občanov, aby si v rámci svojich možností očistili chodníky pred domami od 
drobného štrku.  

 
- Mestské hospodárstvo a správu lesov, m.r.o. Trenčín predložiť harmonogram 

údržby ciest na území VMČ Sever.  
 

- Útvar ŽP a dopravy MsÚ v Trenčíne o vyjadrenie k výrubu japonských čerešní 
na Ul. Gen. Viesta.  

 
- v rámci zmeny rozpočtu na rok 2005 o navýšenie finančných prostriedkov na 
činnosť a prevádzku útulku pre psov (údržbu, odborný dohľad, odchyt).  

 
- Útvar ŽP a dopravy predložiť  projekt kanalizácie v Kubrej na nasledujúce 

zasadnutie VMČ Sever.  
 
 
 



  

4. Žiadosti  
 
Ing. Vanková, poverená vedením útvaru majetkového, predložila nasledovné žiadosti:  
 

- žiadosť o predĺženie prenájmu nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín na Opatovskej 
ul. časť parc. č. 1469/1 vo výmere 280 m2 pre Ing. Vladimíra Jalovičiara za účelom 
užívania ako záhrady.  
Útvar ŽP a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne predĺženie 
prenájmu pozemku odporúčajú.  

 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil  predĺženie prenájmu nehnuteľnosti – 
pozemku v k.ú. Trenčín na Opatovskej ul. pre Ing. Vladimíra Jalovičiara, 
v zmysle predloženej žiadosti.  
 
 

- žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín na Považskej ul. a to časť 
parc. č. 2337/1 vo výmere 40 m2 pre Margitu Blahútovú za účelom užívania ako 
záhrady.  
Útvar ŽP a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne prenájom 
pozemku odporúčajú.  
 
VMČ Sever hlasovaním 4 za, 1 sa zdržal hlasovania, odporučil prenájom 
nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín na Považskej ul.  pre Margitu 
Blahútovú, v zmysle predloženej žiadosti.  
 
 

- žiadosť vlastníkov bytov na Ul. M.R. Štefánika 422/80, 82 a 84 o odkúpenie pozemku 
nachádzajúceho sa na Ul. M.R. Štefánika, k.ú. Trenčín, parc. č. 1359/2 o výmere 167 
m2, za účelom scelenia pozemku.  
Útvar architektúry a stratégie a Útvar ŽP a dopravy MsÚ v Trenčíne dňa 29.3.2005 
odporučili predaj pozemku v zmysle žiadosti.  
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil predaj pozemku nachádzajúceho sa na Ul. 
M.R. Štefánika, k.ú. Trenčín pre vlastníkov bytov na Ul. M.R. Štefánika 422/80, 
82 a 84, v zmysle predloženej žiadosti.  

 
 

- žiadosť o predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Kubra na Ul. J. Hricku a to časť 
parc. č. 1645/1 v približnej výmere 620 m2 a časť parc. č. 1644/1 v približnej výmere 
1470 m2 pre STAFIS, s.r.o. Trenčín za účelom výstavby dvoch obytných domov (6+8 
b.j.) a zázemia pre tieto domy – prístupy, parkovisko a zeleň 
Útvar architektúry a stratégie a Útvar ŽP a dopravy MsÚ v Trenčíne odporučili 
predaj pozemkov. 
 
VMČ Sever zaujme svoje stanovisko k predmetnej žiadosti na najbližšom 
zasadnutí výboru, ktoré sa uskutoční v Kubrej.  
 
 



  

- žiadosť o predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Kubra na Opatovskej ulici a to časť 
parc. č. 314/1 v približnej výmere 20 m2 pre Igora Drgu za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku pri obchodnej prevádzke.  
Útvar ŽP a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne predaj pozemku 
odporúčajú.  
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. 
Kubra na Opatovskej ulici pre Igora Drgu, v zmysle predloženej žiadosti.  

 
 

- žiadosť Ing. Ladislava Strašila – NUBIUM reklamy o predĺženie prenájmu pozemkov 
pod reklamnými billboardmi v nasledovných lokalitách:  

- 1 ks reklamného zariadenia na Ul. Opatovskej, parc. č. 654/1, k.ú. Kubra  
- 1 ks reklamného zariadenia na Ul. Považskej, parc. č. 1531/1, k.ú. Trenčín  
- 2 ks reklamného zariadenia na Ul. Mládežníckej, parc. č. 1633, k.ú. Trenčín  
- 2 ks reklamného zariadenia na železničnej stanici, parc. č. 3316/29, k.ú. Trenčín.  

Útvar stratégie a architektúry a Útvar ŽP a dopravy dňa 19.4.2005 odporučili 
predĺženie prenájmu pozemkov na dobu do 31.12.2006.  

 
 VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil pred ĺženie prenájmu pozemkov pod 

reklamnými billboardmi pre Ing. Ladislava Strašila – NUBIUM, v zmysle 
predloženej žiadosti.  

 
 
- žiadosť o povolenie zmeny prevádzkového času 
prevádzkovateľ: Jozef Rafaj, bytom Ilava 
adresa prevádzkarne: Trenčín, Opatovská 15 
názov prevádzkárne: Herňa DOXX  
navrhovaný prevádzkový čas: 
pondelok až štvrtok  od 12.00 hod. do 02.00 hod. 
piatok, sobota  od 12.00 hod. do 03.00 hod. 
nedeľa   od 14.00 hod. do 02.00 hod. 

 
doterajší prevádzkový čas: 
pondelok až štvrtok  od 10.00 hod. do 24.00 hod.  
piatok    od 10.00 hod. do 03.00 hod. 
sobota   od 12.00 hod. do 03.00 hod. 
nedeľa    od 12.00 hod. do 24.00 hod.  
 
Po prerokovaní vo VMČ bude prevádzkový čas povolený skúšobne na dobu dvoch 
mesiacov, v rámci ktorých bude sledované dodržiavanie podmienok stanovených 
v povolení.  
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil povolenie zmeny prevádzkového času 
prevádzky Herňa DOXX, Opatovská 15, Trenčín pre Jozefa Rafaja, bytom Ilava, 
v zmysle predloženej žiadosti skúšobne na dobu dvoch mesiacov.  
 
 
 



  

- žiadosť o povolenie prevádzkového času: 
prevádzkovateľ: Marián Popovič, bytom Trenčín 
adresa prevádzkarne: Trenčín, Gen. M.R. Štefánika 387/85 (objekt bývalého MILEXu)  
názov prevádzkarne: Pizza Colosseo – reštauračné zariadenie  
navrhovaný prevádzkový čas:  
pondelok až štvrtok  od 07.00 hod. do 23.00 hod. 
piatok   od 07.00 hod. do 01.00 hod. 
sobota    od 10.00 hod. do 01.00 hod. 
nedeľa    od 10.00 hod. do 23.00 hod.  
Po prerokovaní vo VMČ bude prevádzkový čas povolený skúšobne na dobu dvoch 
mesiacov, v rámci ktorých bude sledované dodržiavanie podmienok stanovených 
v povolení.  
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil povolenie prevádzkového času prevádzky 
Pizza Colosseo – reštauračné zariadenie pre Mariána Popoviča, bytom Trenčín 
v zmysle predloženej žiadosti skúšobne na dobu dvoch mesiacov.  
 
 

Ing. Vanková informovala o žiadosti p. Šťastnej, bytom Trenčín, Ul. kpt. Nálepku, ktorá sa 
obrátila na VMČ Sever s nasledovným problémom.  V obytnom dome, kde býva, vykonáva  p. 
Poláčková úpravy a p. Šťastnú zaujíma, či má na to povolenie.  

Požiadala Útvar ŽP a dopravy MsÚ, aby sa vyjadril k tejto záležitosti. P. Rajninec ju  
informoval, že včera bol vykonaný štátny stavebný dohľad, kde bola prizvaná i p. Šťastná. 
Bolo tam konštatované, že p. Poláčková robila úpravy bez povolenia a vec sa bude riešiť 
v rámci priestupkového konania. P. Poláčková si musí vyžiadať súhlas od ostatných 
vlastníkov bytov v obytnom dome a v prípade ich nesúhlasu, bude zastavené konanie 
a dotyčná bude musieť dať veci do pôvodného stavu. Doplnila, že p. Šťastnej zašle písomnú 
odpoveď v tejto veci.  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

Ján Babič, v.r. 
                       predseda VMČ Sever   

          
 
 
 
 
 
Zapísala: Renáta Špaleková, dňa 29.4.2005 
 



  

Záznam zo stretnutia VMČ Sever s občanmi v Kultúrnom centre Sihoť, Ul. 
Turkovej dňa 20.4.2005 
 
 
Na stretnutí občanov odzneli nasledovné požiadavky a pripomienky: 
 

- kontrolovať dodržiavanie otváracích hodín v reštauračnom zariadení Kotva. Častým 
javom je rušenie nočného kľudu po záverečnej v okolí reštaurácie. 

 
- vyasfaltovanie chodníka na Považskej ulici pri vstupe na detské ihrisko. 

- prevádzková doba detského ihriska je 8.00 – 20.00 hod. 
- ihrisko označiť značkou zákaz vstupu so psom. 

 
- kontrolovať hlučnosť hudobných akcií na Ostrove. 
 
- upraviť a udržiavať detské ihriská: Nábrežná ulica – kolotoč, šmýkačka sú nefunkčné. 

 
- zlepšiť a zintenzívniť čistenie ulíc a odvoz smetí. 
 
- osadiť viacej skriniek na psie exkrementy. 
 
- prezentácia projektu „ ATP pre psí útulok“  13.-15.5.2005. Situácia v útulku je 

alarmujúca, je potrebná zmena systému a preverenie prevádzky a objektov. 
 

- riešenie povrchu a odkanalizovanie ulíc Nálepkova a Viestova, riešiť parkovisko, 
prípadne navrhnúť odpredaj pozemku pri obytných domoch, doriešiť výrub drevín 
( stretnutie v pondelok 25.4. ) 

 
- deratizovať priestor okolo budovy určenej na asanáciu na Železničnej ulici. 

 
- kontrolovať meraním dodržiavanie povolenej rýchlosti na ulici Pred Poľom. 
 
- preveriť povolenie a rozmer novopostavenej terasy pri obchodnom dome Rozkvet – 

reštaurácie. 
 

- búdky pred obchodným centrom Rozkvet sú stále v prevádzke – oprávnene? 
 
- projekt uľahčenia orientácie v meste – označenie ulíc – opätovne prerokovať. 
 
- revitalizácia sídlisk: počíta Mesto so životnosťou sídlisk? Je požiadavka v tomto 

smere o podporu EÚ. 
 
- motoristi úmyselne porušujú predpisy a dopravné značenie – pri ZŠ Hodžova sa 

napriek zákazu vjazdu motorových vozidiel jazdí popri areáli školy – kontrolovať. 
 
 
 
 



  

- zbúrať ochranný múrik pre smetné nádoby v areáli Materskej škôlky na Opatovskej 
ceste. Tento je nefunkčný a slúži len na umožnenie výstupu na strechy okolitých 
garáží. V tejto súvislosti opraviť zničený odkvap na sklade CO. 

 
 
 
Ďakujeme všetkým spoluobčanom za účasť a ich aktívny prístup k riešeniu kvality života 
v našej Mestskej časti. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Za  VMČ  Sever    
                                                                                                                 predseda Ján Babič   
                                                                                                                            v. r.       
   
      
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


