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Z Á P I S N I C A 

 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti SEVER, konaného dňa 23.11. 2005 na Mestskom 
úrade v Trenčíne   
 
Prítomní poslanci:      Neprítomní  poslanci:  
Ján Babič      MUDr. Pavol Sedláček 
MUDr. Peter Hlavaj      Ing. Róbert Lifka 
Janka Fabová        
Ing. Veronika Závodská  
PhDr. Alena Laborecká 
Ľubomír Dobiaš 
––––––––––––––––––––––––––––– 
Ing. Jaroslav Siebert – zástupca náčelníka MsP 
Ing. Pavol Zachar – útvar majetku mesta 
Ing. Ladislav Petrtýl – ÚŽPD 
Ing. Erika Vravková – riaditeľka MHSL, m.r.o. 
Ing. Gabriela Vanková -  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  
2.Plnenie uznesení 
3.Prerokovanie žiadostí 
4. Požiadavky poslancov 
5. Rôzne 
 
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia výboru 
 
VMČ Sever konštatoval splnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia výboru 
v stanovenej lehote. 
 
3. Prerokovanie žiadostí  
 
Ing. Vanková, vedúca útvaru majetku mesta, predložila nasledovnú žiadosť: 
 

a) žiadosť o stanovisko k prevádzkovému času 
názov prevádzkarne : Donášková služba Prego (výroba a donášková služba – pizza, 
minútky) 
adresa prevádzkarne: Nábrežná 3, Trenčín ( prenajímateľ Pozemné stavby Trenčín, a.s.) 
 
navrhovaný prevádzkový čas:  Po – Štv   10,00 hod. -   21,30 hod. 

     Pia – So   10,00 hod. -   03,00 hod. 
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     Ne   10,00 hod.  -   22,00 hod.   
 
doterajší  prevádzkový čas:  Po – Štv   10,00 hod. -   21,30 hod. 

     Pia – So   10,00 hod. -   22,00 hod. 
     Ne   11,00 hod.  -   21,00 hod. 
 
 
PhDr. Laborecká navrhla úpravu navrhovaného prevádzkového času v piatok a sobotu od 
10,00 hod. do 24,00 hod., vzhľadom k tomu, že rozvoz bude spôsobovať hluk vozidiel, ktorý 
treba eliminovať. 
 
VMČ Sever  hlasovaním 6 za odporučil zmenu prevádzkového času pre Donáškovú 
službu  - Prego, Nábrežná 3, Trenčín, podľa nasledovného: 

 
odporúčaný  prevádzkový čas: Po – Štv 10,00 hod. -   21,30 hod. 

     Pia – So    10,00 hod. -   24,00 hod. 
     Ne     10,00 hod.  -   22,00 hod.   

 
   
 
4. Požiadavky poslancov 
 
Ing. Závodská  žiada  analýzu žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Trenčín Opatová, 
o odkúpenie pôvodného cirkevného majetku KÚ Opatová, /kedy bola podaná žiadosť, či 
bolo odoslané písomné vyjadrenie, aký je stav riešenia/. 
Odpoveď žiada vyvesiť do vývesnej skrinky. 
 
Ing. Vanková informovala, že žiadosť KÚ Opatová bola prijatá na MsÚ v Trenčíne dňa 
13.9.2004, MsÚ po prerokovaniach a právnych analýzach zaslal odpoveď 28.2.2005. 
Inú písomnú žiadosť, týkajúcu sa predmetnej záležitosti Mesto Trenčín neeviduje. 
 
P. Babič žiada doriešenie situácie s fy. STIP, nakoľko neboli dodržané podmienky dané 
v zmluve. 
 
Ing. Petrtýl  informoval, že Mesto Trenčín udelilo fy. STIP pokutu , majiteľ fy. STIP – p. 
Šoltís sa odvolal, vec je v riešení. Kúpna zmluva, v ktorej sa hovorí, že Mesto Trenčín mu 
predáva pozemok s podmienkou vybudovania  ihriska je stále v platnosti. 
V rámci prevádzky / ktorá ešte nie je skolaudovaná / mala fy. STIP povinnosť vybudovať 
parkovacie plochy. Tieto veci sú v riešení. 
Čo sa týka pokuty, Mesto Trenčín čaká na vyjadrenie Krajského stavebného úradu. 
Úlohou UŽPD /v spolupráci UMM a UPM MsÚ / je v rámci realizácie statickej dopravy 
Sihoť docieliť ,aby fy. STIP určitým podielom, podľa toho, koľko parkovacích miest, pre 
potreby fy. STIP  vytvorí Mesto Trenčín, uhradila alikvotnú časť nákladov.  
 
P. Babič  reagoval, že stavebné povolenie  bolo vydané na nadstavbu pôvodného pôdorysu 
stavby o dve poschodia. Pán Šoltís vybudoval nový rám budovy, ktorý je o 3m širší ako 
pôvodná zastavaná plocha, postavil obvodové múry, to čo bolo vo vnútri zbúral nevyviezol 
suť na určené miesto /podľa zákona /, ale na ihrisko s prísľubom, že ihrisko vybuduje. 
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Ing. Petrtýl   doporučil, aby bola vznesená požiadavka  i na SOcÚ ohľadom informácii 
v predmetnej veci 
 
P. Babič žiada o podanie  písomnej správy, v akom stave je realizácia stavby – prevádzka 
STIP. 
Žiadal o informácie v akom stave je realizácia investičných akcií v Opatovej. 
 
Ing. Petrtýl  informoval, že I. etapa by mala byť ukončená 6.12.2005. Niektoré investičné 
akcie sú  pre tento tok  pozastavené v Kubrej – budú sa realizovať v budúcom roku. V tomto 
roku by sa mala realizovať investičná akcia v Opatovej -  na druhej strane Potočnej ul. 
Cieľom investičnej akcie je prepojenie Kubrej  smerom od FIAT –u  k zástavbe. 
Riešenie bude v nasledujúcich dňoch odsúhlasené s fy. REMING. Štátny dráhový úrad bude 
odobrovať ďalší postup. 
 
P. Babič požiadal, aby pri takej veľkej investičnej akcii , akou je  „kanalizácia Opatová“, 
bola skôr ako sa začne s jej realizáciou označená stavba riadnym dopravným značením. 
Cesta je neprejazdná, chýba označenie obchádzky, semafór nefunguje. 
 
Ing. Petrtýl  vie o danom probléme s dopravným značením, bude sa riešiť. 
Informoval, že po celej hlavnej ceste v Opatovej bude povrch zabetónovaný, aby sa mohla 
realizovať zimná údržba. V jarných mesiacoch sa bude  povrch pokrývať AB kobercom. 
V rámci zimného obdobia by malo  prebehnúť rokovanie s SPP a.s., aby  sa splynofikoval 
úsek pred zaasfaltovaním komunikácie. 
 
P. Babič požiadal ,o zaslanie výzvy obciam v hornom toku Tepličky, aby sa podieľali na 
vyčistení toku rieky. 
 
Ing. Petrtýl  informoval, že v piatok t. t. bola havária v toku rieky Tepličky  - ppd. z ČOV. 
Oficiálny záznam  z Povodia Váhu, š.p. bude postúpený UŽPD a následne VMČ. 
Bude iniciované rokovanie so správcom toku, aby sa vykonalo vyčistenie toku rieky 
komplexne. 
 
P. Babič požiadal MsP o kontrolu v lokalite  cestný most – Zámostie, nakoľko tam 
prechádzajú študenti do internátu. 
Žiada, aby mesto vyvolalo rokovanie so správcom komunikácie v úseku  „starej Opatovskej 
cesty“ a železničného prechodu pri  predajni FIAT , z dôvodu problematického prejazdu – 
nie je tam vidieť cez porast  na cestu. 
 
P. Dobiáš  požiadal  MsP o zabezpečenie hliadky v úseku cesty pri SOU strojárskom, kde 
sídli i ZŠ K. Royovej, aby mohli žiaci a študenti bezpečnejšie prechádzať cez cestu. 
Požiadal o kontrolu priestranstva na parkovisku na Nám. Prof. Hlaváča v Kubrej – sú tam 
voľne pohodené vrecia s neznámym odpadom. 
Požiadal o informácie ohľadne riešenia cintorína v Kubrej. 
Požiadal o informáciu o stave riešenia situácie na Ul. gen. Viesta., kde  sa nachádzajú 
stromy, ktoré vytláčajú asfalt na chodníku. 
 
Ing. Petrtýl  reagoval, že  riešenie Ul. gen. Viesta nie je pre tento rok naplánované  
v rozpočte. Rekonštrukcia tejto ulice by sa mala realizovať čo najskôr. V súčasnej dobe sa 
môže situácia riešiť výrubom stromov cestou MHSL, m.r.o. 
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P. Dobiáš požiadal o informácie k plánovanému schvaľovaniu rozpočtu na zasadnutí MsZ 
v Trenčíne dňa 15.12.2005. Navrhol, aby sa VMČ Sever stretol a pripomienkoval rozpočet 
ešte pred zasadnutím MsR / termín MsR -  1.12.2005 /. 
Termín pripomienkovania rozpočtu na zasadnutí VMČ Sever : 29.11.2005, 15,00 hod.  
 
PhDr. Laborecká upozornila, že požiadavka p. A. Adamovicovej / VMČ 28.9.2005 / 
nebola vyriešená a nebolo jej ani odpovedané./ bolo pridelené ÚŽPD / 
Upozornila, že pri Športovej hale na Sihoti je neporiadok, chýbajú tam smetné koše. 
Požiadala UŽPD MsÚ o riešenie situácie na brehu pri elektrárňach, kde  je nános bahna, je 
znečistené životné prostredie. 
Požiadala o orezanie stromov na Študentskej ul. 
 
Ing. Závodská požiadala o vyčistenie úseku cesty  pri cintoríne v Opatovej a  na Potočnej 
ul. ,  kde je napadané lístie a sú  upchaté zvody, nedá sa tadiaľ prejsť. 
 
P. Fabová upozornila na nedostatočné osvetlenie priestranstva pri kyselke. 
 
P. Babič podotkol, že  informácie o lokalitách na vývoz elektronického šrotu budú spolu zo 
zoznamom vyvesené vo vývesných skrinkách.  
Žiada vysvetlenie porušenia tlačového zákona v INFO č. 23, kde nebol poskytnutý priestor 
pre vyjadrenie obom stranám /článok Modernizácia železničnej trate str. 6-11/  a zároveň 
opakovane žiada, aby bola zabezpečená účasť redaktorov INFO na zasadnutiach VMČ 
Sever. 
 
MUDr. Hlavaj žiada, aby bolo zabezpečené lepšie osvetlenie pri BILLE. 
 
5. Rôzne 
Požiadavky občanov 
 
Ing. Ďurčo – upozornil na situáciu pri novovybudovanom zimnom štadióne, v oblúku 
Hodžova ul. a  Nálepkova ul. sa niekoľkýkrát prerába obrubník -  nie je to v norme, keď 
tadiaľ  prechádza napr. nákladné auto s vlekom posúva a ničí obrubník. Toto isté sa týka 
i autobusovej prepravy. 
                                                                                                                                               
Ing. Petrtýl  je spracovaná nová dokumentácia, celá Ul. Nálepkova bude podrobená 
rekonštrukcii s cieľom vytvoriť tam nové parkovacie miesta. Celá investícia prechádza 
prísnym schvaľovacím procesom i z hľadiska dopravného inšpektorátu. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 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 28.11.2005 
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