Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej
dňa 8.1.2013 v Centre seniorov na Sihoti v Trenčíne
Prítomní poslanci:
Vladimír Gavenda, František Koronczi, JUDr. Rastislav Kudla, PhDr. Leo Kužela, Dušan Paška
Neprítomní poslanci:
Ing. Mário Krist - ospravedlnený, JUDr. Richard Hulín - ospravedlnený, Ing. Róbert Lifka,
Prítomní:
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever
Ing. Gabriela Vanková, útvar majetku mesta
Mgr. Petr Vojtech, MsP
Na úvod p. Vladimír Gavenda, predseda VMČ Sever, privítal všetkých prítomných
a otvoril zasadnutie výboru. Zasadnutia sa zúčastnili 5 poslanci, VMČ Sever bol
uznášaniaschopný.
Program VMČ Sever:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Prerokovanie žiadostí
3. Požiadavky poslancov a občanov

K bodu 2. – Prerokovanie žiadostí
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 prísediacich
volí obecné zastupiteľstvo v obvode príslušného súdu z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt
alebo pracujú v obvode súdu. Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý: v deň zvolenia
dosiahol vek najmenej 30 rokov, je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon
funkcie prísediaceho, je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu
prísediaceho bude riadne vykonávať, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a súhlasí so
svojou voľbou k určitému súdu. Prísediaci sú volení na obdobie štyroch rokov. Funkcia prísediaceho
trvá aj po uplynutí tohto obdobia do právoplatnosti rozhodnutia vo veci, ak je to potrebné na
dokončenie veci, v ktorej je prísediacim. Prísediaci sa ujíma funkcie dňom zloženia sľubu.
Za mestskú časť SEVER funkciu prísediacich vykonávali v predchádzajúcom volebnom období
nasledovní občania:
Janka Fabová
Bc. Elena Gabajová
Mgr. Hana Gallová
Vladimír Gažo
JUDr. Martin Smolka
Júlia Spustová
Ing. Vladimír Šamko
Ing. Veronika Závodská
Bc. Marta Švajková
Uvedení prísediaci podľa vyjadrenia okresného súdu sa osvedčili vo funkcii a okresný súd
odporúča ich zvolenie aj na ďalšie volebné obdobie r. 2014-2018.
Vzhľadom na skutočnosť, že prísediacim končí funkčné obdobie 25.02.2014 (je potrebné ich
zvoliť na plánovanom januárovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne), Vás týmto
žiadame, aby ste na najbližšom zasadnutí VMČ SEVER
odporučili osvedčených prísediacich z predchádzajúceho volebného obdobia a
zvážili odporučenie aj nových kandidátov, ktorí by mali záujem vykonávať funkciu prísediacich.

Je dôležité pripomenúť, že Mestský úrad v Trenčíne v súčasnosti zisťuje záujem kandidátov,
ktorí sú navrhnutí okresným súdom, o vykonávanie funkcie aj v nasledujúcom volebnom období.
V prípade ich nesúhlasu budú zo zoznamu vyčiarknutí.

VMČ Sever hlasovaním 5 za odporúčajú schváliť prísediacich Okresného súdu v zmysle predloženej
žiadosti.
Žiadosť o prerokovanie a stanovisko za VMČ Sever k prenájmu nehnuteľností - časti
mestských komunikácií, stavebného objektu mosta na Ostrov a časti pozemkov na Mládežníckej
ulici a na Ostrove v k. ú. Trenčín C-KN : parc. č. 1560/18, parc. č. 1627/1, parc. č. 1627/256, parc.
č. 1627/814, parc. č. 1627/815, parc. č. 1627/816, parc. č. 1627/837 a v k. ú. Zamarovce C-KN :
parc. č. 1067/1 parc. č. 1079 vymedzené v projektovej dokumentácii : „Modernizácia železničnej
trate, Nová letná plaváreň“,
pre ŽSR Bratislava, na dobu neurčitú, za účelom položenia
inžinierskych sietí - vybudovania nových rozvodov pitnej vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie,
STL plynovodu, elektrických rozvodov, verejného osvetlenia a rekonštrukciu časti Mládežníckej ulice
s priľahlými chodníkmi a novej povrchovej úpravy jestvujúcich komunikácií v tejto lokalite. Nové
rozvody IS budú uložené v rámci rekonštrukcie mosta na pridaných lávkach, podzemné siete na
Ostrove budú uložené v rámci novo budovaných chodníkov pre peších a novej povrchovej úpravy
jestvujúcich komunikácií.
Ide o prenájom nehnuteľností v súlade so Zmluvou o spolupráci č. 15/2013/0220/PO uzatvorenou
medzi Mestom Trenčín a Železnicami Slovenskej republiky dňa 26.6.2013 a projektovou
dokumentáciou: „Modernizácia železničnej trate, Nová letná plaváreň“.
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného
architekta mesta Trenčín dňa 8.1.2014 odporučil prenájom nehnuteľností v zmysle žiadosti.

VMČ Sever hlasovaním 5 za odporúčajú prenájom nehnuteľností v zmysle predloženej žiadosti.
Žiadosť o prerokovanie a stanovisko VMČ Sever k predaju nehnuteľností v k.ú. Trenčín
nachádzajúcich sa na autobusovej stanici v Trenčíne pre spoločnosť SIRS – Development, a.s.,
Žilina za účelom realizácie projektu výstavby nového Terminálu SAD v Trenčíne v súvislosti so
zabezpečením komplexného integrovaného a ekonomického dopravného systému pre autobusovú
aj železničnú dopravu v pôsobnosti Trenčianskeho kraja.
Ide o nasledovné nehnuteľnosti
(pozemky vrátane príslušenstva):
- časť pozemku C-KN parc. č. 1260/1 ostatné plochy o výmere 999 m2
- časť pozemku C-KN parc. č. 1260/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 278 m2
- časť pozemku C-KN parc. č. 3316/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1641 m2
- časť pozemku C-KN parc. č. 3316/142 zastavané plochy a nádvoria o výmere 278 m2
- časť pozemku C-KN parc. č. 3316/167 ostatné plochy o výmere 793 m2
- časť pozemku C-KN parc. č. 3316/183 ostatné plochy o výmere 909 m2
- časť pozemku C-KN parc. č. 3316/216 zastavané plochy a nádvoria o výmere 118 m2
- časť pozemku C-KN parc. č. 3316/218 zastavané plochy a nádvoria o výmere 133 m2
- časť pozemku C-KN parc. č. 1506/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 95 m2
- časť pozemku C-KN parc. č. 1276/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2
- časť pozemku C-KN parc. č. 1276/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2
- časť pozemku C-KN parc. č. 3287/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 213 m2.
Uvedené pozemky sa nachádzajú v susedstve pozemkov vo vlastníctve spoločnosti SIRS –
Development, a.s., Žilina. Výstavba Terminálu je priamo spojená aj so sťahovaním spoločnosti SAD
Trenčín, a.s. do starého závodu SAD v Trenčíne.
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného
architekta mesta Trenčín dňa 3.1.2014 odporučili predaj nehnuteľností v zmysle žiadosti.

VMČ Sever hlasovaním 5 za navrhuje prerokovať predmetnú žiadosť na mimoriadnom zasadnutí
VMČ po prerokovaní žiadosti na Investičnej a majetkovej komisii a po prerokovaní s podnikateľmi a
vlastníkmi pozemkov v dotknutej oblasti.

K bodu 3. – Požiadavky poslancov a občanov
p. Kužela
- medzi Hodžovou a Považskou vo dvoroch a a areáli škôlky kopy lístia, treba odviesť
p.Koronczi
- výtlky na Sihoti,
p.Gavenda
- klesnuté poklopy - na Opatovskej
- orezať stromy na detskom ihrisku v Opatovej
- orezať stromy zasahujúce do chodníka Opatovská ul. 44,
- vyznačiť priechod pre chodcov na ul. Šoltésová a kpt. Nálepku,
Občania žiadajú:
- Pádivého, Clementisova - orezať výhony z koreňov pri hrádzi, upozorniť urbariát Kubra,
- Ul. Gen. M. R.štefánika - vybudovať cyklotrasy, tolerovať cyklistov jazdiacich po chodníku,
- Chodník ul. Jiráskova, gen. Viesta - opraviť, poškodený
- hrádza na Sihoti - treba opraviť lavičky,
- Kontrola psíčkarov - znečistené chodníky, trávniky, doplniť koše na exkrementy,
- Prečo boli zrušené parkovacie miesta ZŤP na železničnej stanici,
- Prešetriť možnosť o osadenia vývesky pre jednotu dôchodcov pred Rozkvetom,
- Info úradná tabuľa - na mestskom úrade - je vysoko, zle sa tam orientuje,
- Chodník Šoltésovej, Hurbanova - po vyrezaní stromov, poškodený chodník, treba opraviť,
- Hurbanova, Golianova, Smetanova - vyhradiť parkovanie na jednej strane, vodorovne
dopravné značenie, vyznačiť vjazdy do dvorov
- Prijať VZN o používaní pyrotechniky,
- Mestská polícia na Sihoti - majú tabuľu na budove, či tam sídli mestská polícia,
- Preložka Opatovskej cesty - chýba chodník, osvetlenie, dopravné značenie,
- Detské ihriská MČ Sever - opraviť
- Detské ihrisko Pádivec - opraviť oplotenie, chodník - vymeniť dlažbu za štrk, zle je to
vyspádované, stojí tam voda a zateká do garáží.

Zapísal: dňa 8.1.2013
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever,

Vladimír Gavenda
Predseda VMČ Sever

