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Z Á P I S N I C A 
 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti SEVER, konaného dňa 28. septembra 2005 na 
Mestskom úrade v Trenčíne   
 
Prítomní poslanci:      Neprítomní  poslanci:  
MUDr. Peter Hlavaj      Ján Babič – osp.  
Janka Fabová      Ing. Róbert Lifka – neosp.  
Ing. Veronika Závodská  
PhDr. Alena Laborecká 
Ľubomír Dobiaš 
MUDr. Pavol Sedláček 
––––––––––––––––––––––––––––– 
Ing. Gabriela Vanková, garant VMČ 
 

 
 Na úvod p. Janka Fabová, členka VMČ Sever privítala všetkých prítomných 
a otvorila zasadnutie výboru, ktorý sa riadil nasledovným programom:  
 
1.Otvorenie  
2. Kovohutie – informácia 
3. Prerokovanie žiadostí 
4. Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z predchádzajúceho zasadnutia 
5. Rozšírenie cintorína Kubra  
6. Rekonštrukcia reštaurácie Kotva – informácia 
7. Požiadavky poslancov 
8. Rôzne 
 
 
2. Kovohute – informácia  
 
P. Fabová privítala zástupcu fy ASKOV Ing. Baňára a zástupkyne Úradu verejného 
zdravotníctva MUDr. Bulkovú a Ing. Bustínovú.  
Úrad verejného zdravotníctva poukázal na to, že hoci fy ASKOV nástupníckou firmou 
Kovohute, vyjadrenia, ktoré boli vydané k prevádzke Kovohute nie sú platné pre prevádzku 
ASKOV. Poukázali na to, že trvajú na svojich stanoviskách (ochrana vodného zdroja Sihoť, 
znečisťovanie životného prostredia) a upozornili fy ASKOV, že prevádzka beží bez platných 
stanovísk.  
 
P. Fabová doplnila, že fy ASKOV ponúkla občanom sídliska Pred poľom ako kompenzáciu 
negatívneho dopadu svojej prevádzky vybudovanie detského ihriska, čo však občania 
sídliska ani VMČ nepovažuje za adekvátne. Upozornila, že VMČ trvá na svojom stanovisku, 
ktoré dal k zmene územného plánu, aby takéto prevádzky boli vymiestnené mimo mesto.  
 
VMČ hlasovaním 6 za trvá na svojom stanovisku z júna 2005 t.j. nevníma zmenu 
vlastníctva a prevádzkovateľa objektu Kovohutí z Kovohute Trade na a.s. Askov ako 
dôvod na začatie prehodnocovania doterajších stanovísk VMČ Sever.  
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3. Prerokovanie žiadostí  
 
Ing. Vanková, vedúca útvaru majetku mesta, predložila nasledovné žiadosti:  
 

a) žiadosť spoločnosti TEBYS, s.r.o. o odkúpenie pozemku parc. č. 780/2 o výmere 265 
m2 v k.ú. Kubra za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je 
súčasťou prístupu do výmenníkovej stanice na Ul. Žilinskej v Trenčíne. 
Útvar ŽP a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín dňa 14.9.2005 
odporučili odpredaj pozemku.  

 
 VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil predaj pozemku v k.ú. Kubra pre 

spoločnosť TEBYS, s.r.o., v zmysle predloženej žiadosti.  
 
 

b) žiadosť Pavla Šajbena – SMOKER o predĺženie nájomnej zmluvy uzatvorenej na 
prenájom pozemku parc. č. 3316/121 o výmere 73 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom 
zveľadenia pozemku zeleňou, na dobu do 1.4.2005. Vzhľadom k tomu, že uplynula 
doba nájmu, menovaný požiadal o jej predĺženie.  
Ide o pozemok na železničnej stanici pri objekte novovybudovanej reštaurácie.  
Útvar ŽP a dopravy a útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne dňa 14.9.2005 
odporučil  predĺženie nájmu na dobu 2 rokov.  
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil  predĺženie nájomnej zmluvy 
uzatvorenej na prenájom pozemku v k.ú. Trenčín pre Pavla Šajbena – 
SMOKER na dobu 2 rokov.   

 
 

c) žiadosť spoločnosti COLORMETAL, s.r.o. o prenájom pozemku parc. č. 1432/4 
o výmere 1 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
pod informačnou tabulou.  
Ide o pozemok na Ul. K výstavisku. V roku 2003 bola uzatvorená nájomná zmluva 
s Jaroslavom Marčekom na dobu do 1.4.2005. Z dôvodu, že novým vlastníkom 
informačnej tabule sa stala spoločnosť COLORMETAL, s.r.o., táto požiadala 
o uzatvorenie nájomnej zmluvy.  
Útvar ŽP a dopravy a útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne dňa 14.9.2005 
odporučil prenájom pozemku na dobu 3 rokov.  
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil prenájom pozemku v k.ú. Trenčín pre 
spoločnosť COLORMETAL, s.r.o. na dobu 3 rokov.  

 
 

d) žiadosť spoločnosti Granita, s.r.o. Púchov o prenájom pozemku v k.ú. Trenčín, časť 
parc. č. 3286 o výmere 2 m2 za účelom umiestnenia reklamného billboardu.  
Ide o pozemok na Ul. Štefánikovej.  
Útvar ŽP a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne odporučili 
prenájom pozemku na dobu 5 rokov.  

 
 VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil prenájom pozemku v k.ú. Trenčín pre 

spoločnosť Granita, s.r.o. Púchov na dobu 5 rokov.  
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e) žiadosť spoločnosti AKZENT MEDIA, spol. s r.o., Bratislava, o prenájom pozemkov 
za účelom umiestnenia billboardov nasledovne: 

a/ 2 ks na pozemku parc. č. 3316/29, k.ú. Trenčín, železničná stanica 
b/ 1 ks na pozemku parc. č. 1434/12, k.ú. Trenčín, Ul. M.R. Štefánika pred 
podchodom 
c/ 1 ks na pozemku parc. č. 2336, k.ú. Trenčín, tráv. ostrov Ul. Hodžova 
a Opatovská  
d/ 1 ks na pozemku parc. č. 630/4, k.ú. Trenčín, Opatovská ulica pri konečnej 
zastávke MHD 
e/ 1 ks na pozemku parc. č. 629/55, k.ú. Trenčín, zeleň z Opatovskej ul. k ul. 
Armádnej.  

Útvar ŽP a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne dňa 20.9.2005 
odporučili prenájom pozemkov v zmysle žiadosti.  

 
 VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil prenájom pozemkov pre spoločnosť 

AKZENT MEDIA, spol. s .r.o., v zmysle predloženej žiadosti.  
 
 

f) žiadosť o predaj pozemkov v k.ú. Kubra na Ul. M. Hricku: parc. č. 1645/2, zast. 
plocha  vo výmere 158 m2 (pod domom), časť parc. č. 1645/1, zast. plocha 
v približnej výmere 600 m2 (dvor), časť parc. č. 1645/1, zast. plocha v približnej 
výmere 200 m2 (prístup k domu a garážam) a parc. č. 1644/10, zast. plocha vo 
výmere 17 m2 (chodník pri garážach) pre obyvateľov obytného domu a zároveň 
vlastníkov bytov v tomto dome – pre Ľubomíra Hriza, Jozefa Michalku, Martu 
Moškovú a Ľudovíta Holičku za účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívaných 
pozemkov.  
Útvar ŽP a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne predaj 
pozemkov odporúčajú.  
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil predaj pozemkov v k.ú. Kubra pre  
Ľubomíra Hriza, Jozefa Michalku, Martu Moškovú a Ľudovíta Holičku, 
v zmysle predloženej žiadosti.  

 
 

g) žiadosť o predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín parc. č. 1506/9, zast. plocha 
vo výmere 262 m2 pre ESON, spol. s.r.o. Trenčín za účelom kompletizácie pozemkov. 
Pozemok sa nachádza pod obytným domom na Železničnej ulici určeným na 
asanáciu.  
Útvar ŽP a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne predaj 
nehnuteľnosti odporúčajú.  
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. 
Trenčín pre ESON, spol. s.r.o., v zmysle predloženej žiadosti.  
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h) žiadosť Gieciho Albína o predĺženie nájomnej zmluvy uzatvorenej na prenájom 
pozemku časť parc. č. 1528/90 o výmere 180 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom zriadenia 
záhradky.  
Ide o pozemok pri garážach v medzibloku zelene na Ul. Hodžovej a kpt. Nálepku.  
Útvar ŽP a dopravy a útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne dňa 16.8.2005 
odporučil predĺženie nájomnej zmluvy na dobu 3 rokov.  
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil pred ĺženie nájomnej zmluvy uzatvorenej 
na prenájom pozemku v k.ú. Trenčín pre Gieciho Albína na dobu 3 rokov.  

 
 

i) žiadosť o povolenie prevádzkového času:  
názov prevádzkarne: Espresso 
adresa prevádzkarne: Potočná 443, Trenčín  
prevádzkovateľ: Peter Dúžek, Štefánikova 80, Trenčín  
navrhovaný prevádzkový čas: pondelok až štvrtok  od 16.00 hod. do 23.00 hod. 
    piatok   od 16.00 hod. do 02.00 hod.  
    sobota   od 14.00 hod. do 02.00 hod.  
    nedeľa   od 14.00 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 
v prevádzke Espresso pre Petra Dúžeka, v zmysle predloženej žiadosti.  
 
 

j) žiadosť o stanovisko na základe podnetu mestskej polície na skrátenie prevádzkového 
času letnej terasy v prevádzke  Bar Nicolaus na Opatovskej ul. č. 47 v Trenčíne.  
Mestská polícia na základe sťažnosti obyvateľky Kraskovej ul. zistila rušenie nočného 
kľudu z letnej terasy uvedenej prevádzky. Podľa vyjadrenia MsP boli riešené sťažnosti 
na hlučnosť na terase baru Nicolaus v roku 2005 už viackrát a preto navrhuje obmedziť 
prevádzkový čas letnej terasy na 22.00 hod.  
Prevádzkový čas baru je povolený v dňoch: 
 pondelok až štvrtok   od 14.00 hod. do 24.00 hod.  
piatok až nedeľa  od 14.00 hod. do 02.00 hod.  
Ekonomický útvar MsÚ nezaznamenal v súčasnosti žiadne sťažnosti na rušenie nočného 
kľudu uvedenou prevádzkou.  
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil zmenu prevádzkového času letnej terasy 
baru Nicolaus na Opatovskej ul. č. 47 v Trenčíne počas letných prázdnin do 24.00 
hod., v ostatnom období do 22.00 hod. a prevádzkový čas v bare ponechať tak, ako 
bol povolený doteraz.   
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4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia výboru 
 
Ing. Čermák, príslušník MsP, informoval, že čo sa týka požiadavky výboru 
z predchádzajúceho zasadnutia – vykonávať  kontroly baru Delta na Hurbanovej ul. na 
základe sťažnosti občanov, mestská polícia vykonala 6 kontrol, nie je tam žiadna terasa 
a každá kontrola dopadla bez závad.   
 
PhDr. Laborecká: 
-  na predchádzajúcom výbore upozorňovala, že pri vychádzaní pri malom zimnom štadióne 
chýba na druhej strane zrkadlo. Odpoveď od Ing. Švajdleníka znie: „ S návrhom na osadenie 
cestného zrkadla na výjazdy z bočných ulíc sa nestotožňujeme, nakoľko smerové i výškové 
parametre ulíc vyhovujú súčasnej doprave ako i schválenej rýchlosti v meste“.  
Išlo jej o to, že keď sú pri malom zimnom štadióne zaparkované autá, vadia vo výhľade 
vodičom prichádzajúcim na Hodžovu ul. z Ul. kpt. Nálepku a preto by bolo dobré osadiť na 
druhú stranu zrkadlo.  
 

VMČ Sever žiada osadiť zrkadlo na Hodžovu ul. na druhú stranu oproti 
malému zimnému štadiónu, nakoľko autá parkujúce pri štadióne bránia vo výhľade 
vodičom prichádzajúcim na Hodžovu ul. z Ul. kpt. Nálepku. 
 
- odpoveď Ing. Švajdleníka na požiadavku obyvateľov Nábrežnej ul. vo veci obmedzenia 
dopravnej rýchlosti na Nábrežnej ul. znie: „MsÚ Útvar ŽP a dopravy zabezpečí 
vypracovanie návrhu na zjednosmernenie ulíc Nábrežná a Študentská a tento predloží na 
prerokovanie VMČ a následne na ODI Trenčín. Upozorňujeme na skutočnosť, že i pri 
riešení jednosmernej premávky a pozdĺž zaparkovaných vozidiel hrozí nebezpečie úrazu 
detí, ktoré vybehnú spoza zaparkovaných vozidiel. Pri súčasnej organizácii dopravy na Ul. 
Nábrežná (obojsmerná premávka) a šírkových parametroch komunikácie nemôžu vozidlá na 
komunikácii parkovať“.  
Nechápe tejto odpovedi a žiada Ing. Švajdleníka o vysvetlenie.  
 
Ing. Švajdleník vysvetlil, že medzi obrubníkmi by musela byť ulica široká minimálne 8,2 
m, aby tam mohlo vozidlo pozdĺžne stáť a keďže Nábrežná ul. nespĺňa tieto šírkové 
parametre, nemôžu tam vozidlá parkovať. Čo sa týka návrhu jednosmerky, je vypracovaný 
pracovný návrh dopravného značenia v 2 alternatívach, o ktorých informoval. Zatiaľ tieto 
pracovné verzie nie sú prerokované s dopravným inšpektorátom a požiadal o vyjadrenie 
výboru, ktorú variantu by odporučil.   
 
VMČ Sever odporúča riešenie dopravnej situácie na Nábrežnej a Študentskej ul. vo 
variante č. 1.  
 
 
5. Rozšírenie cintorína Kubra  
 
P. Fabová informovala, že od roku 1998 sa bojuje o rozšírenie cintorína Kubra, kedy sa 
čiastočne aj rozšíril a vtedy bol hlavný problém taký, že to nebolo majetkovoprávne 
vysporiadané. Pokiaľ vie, stále existuje projekt rozšírenia cintorína a nachádza sa na 
mestskom hospodárstve a správe lesov. Poznamenala, že ROEP už je urobený. 
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P. Dobiaš sa spýtal, prečo sa nepokračuje na rozšírení cintorína, kde to stagnovalo a  čo 
robiť preto, aby sa s jeho rozšírením začalo.  
 
P. Fabová vysvetlila, že je potrebné dať do rozpočtu požiadavku, pokiaľ treba ešte vyplatiť 
peniaze vlastníkom pozemkov. Druhý problém je prekládka stožiaru vysokého napätia a tretí 
problém je aktualizovať  projekt na súčasné podmienky.  
 
P. Dobiaš sa ďalej spýtal, či je možné prijať určitý typ pochovávacej kultúry.  
 
P. Fabová informovala, že je norma, ktorá hovorí, aký má byť veľký hrob a pod., avšak   
hrobári v Kubrej ju nedodržiavajú. V územnom pláne sa počíta s rozširovaním iba  dvoch 
cintorínov, jeden z nich je v Kubrej. Bolo by dobré rozšírenie cintorína v Kubrej zaradiť 
medzi požiadavky, ktoré sa dávali do územného plánu.  
 
VMČ Sever žiada  rozšírenie cintorína Kubra, podniknúť kroky z hľadiska 
investičného, aby  bola táto akcia zaradená v rozpočte na budúci rok a z hľadiska 
majetkového preveriť,  v akom stave je táto záležitosť.  
 
 
6. Rekonštrukcia reštaurácie Kotva – informácia 
 
VMČ bol informovaný o stave riešenia prevádzky Magnus Center e-mailom od Ing. arch. 
Mlynčekovej, vedúcej útvaru architektúry a stratégie, kde poukazuje na momentálny stav, že 
zástupcovia prevádzky predložili vyžiadané stanoviská. Pokiaľ sa týka vlastníctva pozemku, 
Mesto Trenčín tento Jednote nepredalo, tá už je dávnejším vlastníkom a upozornila na 
problém napojenia verejných sietí Kotvy a predmetného obytného domu. Záverečné 
stanovisko k celej situácii nebolo vydané.  
 
 
7. Požiadavky poslancov: 
 
VMČ Sever upozornil občanov, že spaľovanie odpadu nie je povolené na území mesta 
a je potrebné dodržiavať VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku v meste Trenčín, 
v opačnom prípade hrozí občanom pokuta v zmysle tohto VZN. 
 
VMČ Sever odporúča finančnej a majetkovej komisii MsZ prehodnotiť poplatok za 
parkovanie na Mládežníckej ul., nakoľko predmetné parkovisko v súčasnej dobe 
využíva minimum áut.   
 
Ing. Závodská: 
- opätovne požiadala posilniť  mestskú dopravu linkou 121, ktorá premávala v skúšobnej 
dobe v prvom polroku dva mesiace. Kritická je situácia s prepravou žiakov do škôl 
v časovom intervale 7.00 – 8.00, keď linka 21 nie je schopná zobrať všetkých cestujúcich 
a žiaci sa nedostavia načas do školy.  
 
- požiadala predĺžiť sieť mestského rozhlasu do novovybudovaných častí – predĺženie na 
Potočnej ul. od Opatovskej doliny a Opatovskej ulice od Sihote.  
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- upozornila, že hore na Potočnej ul. (svah medzi dvoma cestami) je potrebné vyklčovať 
kríky, nakoľko sú na pozemku mesta a je tadiaľ problém prejsť.  
 
PhDr. Laborecká: 
- upozornila, že v areáli materskej školy na Ul. Gagarinova sa zdržiavali bezdomovci a 
taktiež obývajú trafostanicu pri kolkárni na Mládežníckej ul.  
 
- poprosila, aby zametacie auto jazdilo na Študentskú ul. buď skoro ráno alebo navečer, 
nakoľko počas dňa tam parkujú zamestnanci a študenti Trenčianskej univerzity a vtedy sa 
cesta nedá pozametať.  
 
P. Čermák, príslušník MsP reagoval, že bolo vykonaných 42 kontrol školských zariadení a 
detských ihrísk a 33 kontrol reštauračných zariadení, to znamená, že kontroly sa vykonávajú. 
S bezdomovcami na Sihoti nebol až taký problém, obmedzil sa ich počet a skôr sa  
presťahovali na Soblahovskú ul. k cintorínu.  
 
MUDr. Hlavaj: 
- informoval, že sa bude otvárať nový športový  areál VII. ZŠ na Hodžovej ul. a je potrebné 
tam zvýšiť dohľad MsP najmä po 22.00 hod.  

 
- upozornil, že po bezdomovcoch zostal neporiadok v kríkoch na detskom ihrisku „Hríbik“ 
na Gagarinovej ul., preto by bolo dobré ho odpratať.  
 
P. Fabová: 
- požiadala v mene občanov, aby bolo jesenné upratovanie vykonávané po etapách a zároveň 
boli rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. 
 
- občania žijúci na Sihoti sa sťažovali, že bola prerušená dodávka elektrickej energie o deň 
skôr, ako im oznámili Západoslovenské energetické  závody, preto poprosila do budúcna, 
aby sa takéto veci neopakovali.  

 
- na budove 8-ročného športového gymnázia na Kožušníckej ul. nie je znak mesta ale logo 
mesta, napriek tomu, že mestské budovy sa neoznačujú logom, pretože to nie je mestský 
symbol. Z toho dôvodu žiada o vysvetlenie, prečo je táto budova označená logom.  
 
 
P. Dobiaš: 
- na Kubranskej ul. pred jeho domom nie sú  kanalizačné stoky, a keď naprší, voda stojí 
a zadržiava sa tam odpad. Požiadal o riešenie tejto záležitosti.  

 
- požiadal urobiť niečo so zábradlím  okolo Kubranského potoka, ktoré je v dezolátnom  
stave. P. Fabová sa vyjadrila, že útvar ŽP a dopravy musí dať Povodiu Váhu požiadavku 
o vyčistenie potoka vrátane opravy zábradlia, ktoré ledva drží. Je však potrebné zistiť, komu 
patrí zábradlie, či Povodiu Váhu alebo mestu, keďže chodník je mestský. 
 
- poprosil v mene správkyne Kultúrneho strediska v Kubrici o doplnenie hojdačky 
a preliezky na detské ihrisko v areáli tohto strediska.  
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8. Rôzne 
 
P. Laššová, Ul. M. R. Štefánika: 
- sa spýtala, či sa bude na jeseň kosiť tráva a koľkokrát do roka sa kosenie robí. Bude veľmi 
rada, keď sa nezabudne na Ul. M.R. Štefánika.  
P. Dobiaš reagoval, že sa kosí podľa finančných možností a mesto kosí len na mestských 
pozemkoch.  
 
- v novembri občania žiadali opravu detského ihriska, odkanalizovanie prístupovej cesty 
a chodníka. Chcela by vedieť, či sa bude niečo diať v tejto veci.  
 
- čo sa týka prechodov pre chodcov na Ul. M.R. Štefánika, situácia je tam nebezpečná.  
P. Fabová sa vyjadrila, že pokiaľ bude technicky možné, občania žiadajú,  aby sa nadchod 
sprevádzkoval skôr, ako bude otvorené obchodné centrum Max.  
 
 
PhDr. Laborecká predložila sťažnosť Adamovicovej Anny, Študentská 4, Trenčín: 
„Vážený pán primátor, dovoľujem si Vás obrať o trochu Vášho času a z to z toho dôvodu, že 
už nevieme na koho sa máme obrátiť so žiadosťou.  
Jedná sa o časť Trenčína – Sihoť, ul. Študentská, Golianova a pod. Ako viete, na Študentskej 
ul. sa nachádza Univerzita A. Dubčeka. A v tom máme veľký problém. Zamestnanci 
univerzity poznajú na upratovanie len vstup do hlavného vchodu a vôbec ich nezaujíma 
priestor okolo budov. V letnom a jesennom období, v čase opadávania listov zo stromov si 
vôbec neplnia povinnosť pozametať opadané listy po chodníkoch a pri okrajoch vozoviek. 
Susedné rodinné domy aj bytovky si túto povinnosť plnia. No čo z toho, keď vietor nafúka 
lístie z už uvedených budov univerzít, kde sa nachádzajú vysoké topole. Pri upozornení, aby 
niečo s tými stromami už konečne robili, zamestnanci odpovedali, že to nie je ich vec. Lístie 
býva opadnuté zo stromov, kde sa potom po ňom nebezpečne šmýka pri daždivom počasí 
a pri slnečnom počasí potom vietor fúka lístie po celých uvedených uliciach. V zime zas 
neodhŕňajú chodníky okolo celých budov a tiež ani neposýpajú. V okolí univerzity býva 
mnoho starších ľudí, a preto tu hrozia rôzne úrazy. Chodníky sú v dezolátnom stave, asfalt je 
povylamovaný, popraskaný a to aj z toho dôvodu, že študenti a zamestnanci si urobili 
z okolitých ulíc a chodníkov parkovisko. Odstavené vozidlá majú pustenú hudbu dosť 
hlasno, čo narúša kľud v domácnostiach v okolí. Kedysi aspoň raz za deň chodili na kontrolu 
policajti, no dnes sa už vôbec neukážu. Prosila by som Vás, aby sa išli na tieto miesta 
pozrieť i poslanci MsZ ale peši, nie na autách, aby si viac všimli problémy okolo nás.  
 
Tiež máme problém pri športovej hale a športových podujatiach. Parkovisko pri plavárni 
zíva prázdnotou, vzhľadom na to, že sa tam platí. Preto všetci šport milujúci a hudbu 
milujúci fanúšikovia odstavujú svoje vozidlá na týchto našich problematických uliciach. 
Donedávna táto štvrť bola prázdna. Prešlo okolo pár detí do II. ZŠ. Teraz sa tu vôbec nedá 
bývať a nie si ešte aj oddýchnuť, čo starší človek potrebuje, keď mu už to zdravie neslúži.  
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Tiež by som chcela poukázať aj na dezolátne chodníky v parku. Tu keď je daždivé počasie, 
voda stojí, že nemáte kadiaľ prechádzať. Najhoršie je to na jar pri topení sa snehu. Je tu 
samá jama, samá voda – hlboká cca 10-15 cm. Nemáme, kde stupiť a nieto ešte obísť. Voda 
tu nikde neodteká. Viete, mám už 71 rokov, no chodníky a vozovky som v takom 
dezolátnom stave v Trenčíne ešte nezažila. Preto vás ešte raz prosím. Urobte si čas aj 
s poslancami mestského zastupiteľstva a prejdite sa na Sihoť pri Univerzite A. Dubčeka, či 
v týždni alebo aj v sobotu doobeda, ako to vyzerá. Nemáte kde zaparkovať! A keď pôjdete 
peši, viac uvidíte!“  
PhDr. Laborecká požiadala kompetentných o vyjadrenie sa k daným problémom.  
  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Na záver p. Janka Fabová, členka VMČ Sever, poďakovala prítomným za účasť 
a ukončila zasadnutie výboru.  
 
 

 
 
 
 
 

Ján Babič, v.r. 
                         predseda VMČ Sever   

          
 
 

 
 
 

 
Zapísala: Renáta Špaleková, dňa 10.10.2005 
 


