
Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej dňa     
20. januára 2010 v Centre seniorov na Sihoti 

 
Prítomní poslanci:  
Janka Fabová, Ján Babič, Juraj Holúbek, Marta Blahová, Vladimír Gavenda, Ľubomír Dobiaš, 
 
Neprítomní poslanci:  
RNDr. Jozef Mertan, Ing. Róbert Lifka,  
 
 
Prítomní: 
Ing. Pavol Rácz – rada starších 
Bc. Peter Fortuna, garant VMČ Sever 
Pavol Zachar – MsÚ Útvar majetku mesta 
Libuša Zigová – Hlavný kontrolór Mesta Trenčín 
JuDr. Stanislav Bero – náčelník MsP Trenčín 
Martina Lopatková – Občianske združenie Trenčín Sever 
Veronika Obernauerova – Nová generácia 
Mirko Řádek – Nová generácia 
 
 
 
 
Na úvod p. Babič predseda VMČ Sever privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie výboru. 
Zasadnutia sa zúčastnili 6 poslanci, VMČ Sever bol uznášaniaschopný. 
 
Program VMČ Sever: 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Požiadavky poslancov 
4. Rôzne 
5. Stretnutie s občanmi 

 
 
K bodu 2. – Prerokovanie žiadostí  
  
- žiadosť o vyjadrenie k predĺženiu prenájmu pozemku parc.č. 1432/1 zastavaná plocha o výmere 9 m2, 
v k.ú. Trenčín – ul. K výstavisku, ktorý je predmetom nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Trenčín 
a Bresman s.r.o., za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod jestvujúcim novinovým 
stánkom. 
 
    Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne dňa 19.1.2010 
odporučil predĺženie pozemku na dobu neurčitú. 
 
VMČ Sever hlasovaním 6 za odporučil prenájom pozemku zmysle predloženej žiadosti. 
 
- žiadosť o vyjadrenie k návrhu prísediacich Okresného súdu v Trenčíne 
  (prílohač. 1) 
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za, 1 sa zdržal súhlasil s 8 navrhnutými prísediacimi v zmysle žiadosti. 
 
 
 
 
 
 



K bodu 3. – Požiadavky poslancov 
 
 
p. Dobiáš: 
 
- žiada účasť vedúcich útvarov ÚMM, ÚAaÚP a ÚŽPaD na februárové zasadnutie VMČ Sever k prerokovaniu 
investičnej akcie – Cintorín Kubrá UŽPD, ÚMM, ÚAaÚP 
 
p. Gavenda: 
 
- žiadam odstrániť pozostatky po stánku PNS na Mládežníckej ulici a umiestniť tu stojany na bicykle UIS 
 
- opraviť rozkopávky v Opatovej ak sú prebraté UIS, UŽPD 
 
- sa pýta či je možná zľava na parkovné pre poslancov mestského zastupiteľstva UŽPD 
 
p. Fabová: 
 
- žiadosť o ospravedlnenie TVS a.s., ktorá zaslala občanom Kubrice výhražné listy k napojeniu na 
kanalizáciu, a to aj tým ktorí nemajú prístup ku kanalizácii. UIS 
 
p.Babič: 
 
- Opatovská 228 (pán Kováč) - žiadosť o umožnenie napojenia na kanalizáciu UŽPD 
 
- žiadam viceprimátora, aby dohliadal na koordináciu činností, aby sa výbory a iné akcie nekonali 
v rovnakom termíne. kancelária viceprimátora 
 
K bodu 4. – Rôzne 
 
- Hlavná kontrolórka mesta Trenčín informovala poslancov o hospodárení ZŠ Kubranská, oficiálna správa 
bude prednesená na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
 
 VMČ Sever hlasovaním 5 za, 1 sa  zdržal hlasovania, zobralo správu hlavnej kontrolórky na vedomie  
 
 
K bodu 5. – Požiadavky občanov 
 
p.Matejková: 
 
- požiadavka v prílohe č.2 a č.3 ÚK 
 
občania: 
 
- kontrola dopravnej situácie ul. Zelnica   MSP 
 
- občania z Pod Sokolíc žiadajú, aby v prípade konania spoločenských akcií v OZC Max a v Piano klube bola 
zabezpečená prejazdnosť komunikácie pre rýchlu zdravotnú službu a hasičov, pretože počas týchto 
spoločenských akcií sú priľahlé komunikácie  blokované stojacimi autami. UŽPD 
 
- chodníky na Štefánikovej ulici sú počas zimy neodhrnuté UIS 
 
- firma Pima prehradila pozemok za Maxom, a tým znemožnila prístup majiteľom garáží v smere z Pod 
Sokolíc, občania z Pod Sokolíc preto žiadajú preveriť či je toto prehradenie pozemku oprávnené ÚMM 
 
 
 



- žiadajú vybudovať detské ihrisko Pod Sokolicami UŽPD 
 
- vyčisť kanalizačné vpuste na Štefánikovej ulici UIS 
 
- na Štefánikovej ulici pri dome č. 381/27 na zábradlie doplniť zábrany, aby autá nerozstrekovali vodu na 
okná a fasádu domu UIS 
 
- na Štefánikovej ulici v okolí križovatky na železničnú stanicu sa tvoria kaluže a autá ich rozstrekujú na 
chodcov UŽPD, UIS 
- skontrolovať Marius Pedersen ako si plní svoje činnosti (zametanie chodníkov a ulíc, údržba komunikácií a 
chodníkov, odhŕňanie snehu), občania sa zároveň pýtajú prečo sa zametá lístie na Brezine, keď nie sú 
pozametané chodníky v meste. UIS 
 
- žiadajú v mesačníku INFO Trenčín a web stránke zverejniť komunikácie ktoré patria mestu Trenčín a ktoré 
Trenčianskemu samosprávnemu kraju.  (farebne rozlíšená mapka) UŽPD 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Bc. Peter Fortuna, garant VMČ Sever, dňa 20.1.2010 
 
 
 
 
 
 
       
   Ján Babič 
               Predseda VMČ Sever 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
príloha č.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEC 
Žiadosť o navrhnutie prísediacich Okresného súdu v Trenčíne 
 

  

 
 
 
Na primátora mesta Trenčín sa obrátila predsedníčka Okresného súdu v Trenčíne so žiadosťou o zvolenie 38 
prísediacich Okresného súdu za mesto Trenčín. Podľa § 139 – 141 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch 
a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov (príloha) prísediacich volí obecné zastupiteľstvo 
v obvode príslušného súdu z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu na obdobie 
štyroch rokov. 
 

Za mestskú časť Sever funkciu prísediacich vykonávali v predchádzajúcom volebnom období 
nasledovní občania: 

Ján Babič, Trenčín, Clementisova 656/2  
Janka Fabová, Trenčín, Dubová 2 
Bc. Elena Gabajová, Trenčín, Žilinská 6 
Vladimír Gažo, Trenčín, Kubrická 138 
Anna Pappová, Trenčín, Pod Sokolice 514/17 
Júlia Spustová, Trenčín,  M. Turkovej 3 
Ing. Vladimír Šamko, Trenčín, Považská 77 
Ing. Veronika Závodská, Trenčín, Potočná 17/155 
 

 Uvedení občania, podľa vyjadrenia Okresného súdu v Trenčíne, sa osvedčili a odporúčajú ich 
zvolenie na ďalšie volebné obdobie. Doterajší prísediaci vyslovili písomný súhlas s vykonávaním tejto 
funkcie na ďalšie volebné obdobie. 
 
 Záujem o vykonávanie funkcie prísediaceho za mestskú časť Sever prejavili ďalší občania: 
 
 JUDr. Martin Smolka, Trenčín, Brigádnická 619/3 
 Ing. Mária Ondrušková, Trenčín, Švermova 39 
 Mgr. Hana Gallová, Trenčín, Rázusova 14 
 
 Vzhľadom na skutočnosť, že prísediacich je potrebné zvoliť na februárovom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne, žiadame Vás, aby ste na prvom zasadnutí VMČ Sever odporučili osvedčených 
prísediacich z predchádzajúceho volebného obdobia a zvážili odporučenie ďalších troch, ktorí taktiež 
vyslovili písomný súhlas s vykonávaním funkcie prísediaceho. 
 
 S pozdravom 
 
        JUDr. Alena Sedláčková, v.r. 

VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA 

 
NAŠE ČÍSLO 

 
VYBAVUJE / LINKA 

 
TRENČÍN 

 
                        /  
 

UPM/Leg-2009/31/241 
 

Ľudmila Marcinátova,032-6504244 
 

07.01.2010 
 

Vážený pán  
 
Ján Babič 
predseda VMČ SEVER 
 



               vedúca útvaru právneho a matriky 
príloha č.2  
 
 

Kultúrne centrum Sihoť, M.R.Štefánika 83,  911 01   T r e n č í n 
 
 
Mestský úrad                                                            Trenčín: 18.1.2010 
Útvar kultúry a cestovného ruchu 
Mierové námestie 9 
T r e n č í n 
911 01 
 
 
Vec: Žiadosť o finančný príspevok na kultúrnu činnosť KC Sihoť v r.2010. 
 
 
   Na základe uverejnenej ponuky v Infe 8/2009 sme žiadali o výpožičku priestorov  v budove 
bývalého Kultúrneho strediska Sihoť na ulici M. Turkovej 1730/22, parcela č. 1531/140. 
Vzhľadom k tomu , že tieto priestory naďalej mesto nebude  využívať na kultúrno 
spoločenskú činnosť pre širokú verejnosť , organizačne a technicky nebolo umožnené  
presunúť všetku našu činnosť do Senior centra a toto nám bolo dané na vedomie až 
v decembri 2009, činnosť KC sme presunuli do prenajatých priestorov. Týmto  došlo 
k plynulému pokračovaniu a zachovaniu  väčšiny doterajšej kultúrno spoločenskej  činnosti 
i vzdelávacieho procesu už začatého školského roka. 
   KC Sihoť zriaďuje a organizačne prevádzkuje záujmovo umeleckú činnosť súborov: 
„Musica Poetica“, „Fistulatoris Consort“, divadielko poézie „Dotyky“, hudobné zoskupenie „ 
Dvojité Ž“ a bábkové divadielko „Gašparko“. Naše súbory reprezentujú nielen mesto Trenčín 
, ale i Slovensko na viacerých významných podujatiach doma i v zahraničí. Naďalej 
pokračujeme vo výskumnej a vydavateľskej činnosti – „Ľudové piesne, spevné a tanečné 
tradície Trenčianskeho regiónu“. V neposlednej rade v tomto roku organizujeme už X. ročník 
medzinárodného festivalu starej hudby „Ad Fontes Musicae“ a VIII. ročník festivalu 
„Priateľstvo bez hraníc“.  
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam týmto prosíme o poskytnutie finančného príspevku na 
odbornú činnosť, prenájom a energie priestorov, časti režijných nákladov Kultúrneho centra 
Sihoť. 
 
Za kladný prístup vopred ďakujeme. 
                                                                                         Iveta Matejková 
S pozdravom                                                                    riaditeľka KC 
 
Na vedomie:                                                   
Primátor mesta Trenčín                                  Príloha: návrh objednávky mesta 
VMČ Sever 
Prednosta MsÚ Trenčín 
 
 



 
 
príloha č.3 
 
 

Kultúrne centrum Sihoť, M.R.Štefánika 83,  911 01   T r e n č í n 
 
 
Mestský úrad                                                            Trenčín: 18.1.2010 
Výbor mestskej časti Sever 
p. Ján Babič 
Mierové námestie 9 
T r e n č í n 
911 01 
 
 
Vec: Žiadosť o podporné stanovisko k žiadosti o finančný príspevok na kultúrnu 
činnosť KC Sihoť v r. 2010. 
 
 
 
   Dňom 31.12.2009 bola ukončená činnosť Kultúrneho centra Sihoť po 30 rokoch 
v priestoroch Kultúrneho strediska Sihoť na ul. M. Turkovej 22, Trenčín z dôvodu odpredaja 
budovy.  
 Na základe uverejnenej ponuky v Infe 8/2009 sme žiadali o výpožičku priestorov  v budove 
bývalého Kultúrneho strediska Sihoť na ulici M. Turkovej 1730/22, parcela č. 1531/140. 
Vzhľadom k tomu , že tieto priestory naďalej mesto nebude  využívať na kultúrno 
spoločenskú činnosť pre širokú verejnosť, organizačne a technicky nebolo umožnené  
presunúť všetku našu činnosť do Senior centra a toto nám bolo dané na vedomie až 
v decembri 2009. Činnosť KC sme presunuli do prenajatých priestorov. Týmto  došlo 
k plynulému pokračovaniu a zachovaniu  väčšiny doterajšej kultúrno spoločenskej  činnosti 
i vzdelávacieho procesu už začatého školského roka. 
V tomto roku mesto Trenčín neuzatvorilo s KC Sihoť zmluvu o výkone činnosti, čím 
znevýhodnilo naše umelecké súbory, ale  v neposlednom rade i občanov sídliska Sihoť , tým 
že táto časť mesta prišla o väčšie priestory na voľno časové aktivity. Do Senior centra – 
Fitnes Gabrhel bol presťahovaný iba Poľský klub na pravideľné mesačné stretnutia a ZO č. 
27 Jednoty dôchodcov Slovenska. Akcie väčšieho rozsahu Poľského klubu napr. 
medzinárodný festival Priateľstvo bez hraníc  naďalej organizuje a pripravuje naše Kultúrne 
centrum.    
Práca Kultúrneho centra Sihoť bola v minulom roku ocenená v odborných kruhoch udelením 
„ Čestných uznaní“ TNOS – VÚC Trenčín p. D. Dobiašovi, p. I. Matejkovej a tiež súboru 
starej hudby Musice Poetice . Od januára 2010 bola p. I. Matejková  menovaná do grantovej 
komisie Ministerstva kultúry SR, 
čo tiež je určitým uznaním doterajšej práce v kultúrnej oblasti . 
Všetky naše Výročné správy o činnosti a hospodárení sú k dispozícii k nahliadnutiu na Útvare 
kultúry a CR mesta Trenčín , prípadne v KC Sihoť. Tieto dokazujú , že finančné prostriedky 
mesta boli efektívne a zmysluplne využité na kultúrno spoločenskú činnosť. Najnižšie 
percento krytia cca 12% 



z ročného obratu , voči ostatným Kultúrnym centrám v meste Trenčín. 
 
 
príloha č.3 
 
 
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam týmto prosíme o poskytnutie finančného príspevku na 
odbornú činnosť, prenájom a energie priestorov, časti režijných nákladov Kultúrneho centra 
Sihoť. 
 
 
 
 
Za kladný prístup vopred ďakujeme. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Iveta Matejková 
S pozdravom                                                                    riaditeľka KC 
 
 
 
 
 
Na vedomie:                                                   
Primátor mesta Trenčín                                  Príloha: návrh objednávky mesta 
VMČ Sever 
Prednosta MsÚ Trenčín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


