ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia výboru mestskej časti SEVER, konaného dňa 8.11.2006
v zasadacej miestnosti KC MsÚ v Trenčíne
Prítomní poslanci:
p. Ján Babič
p. Janka Fabová
PhDr. Alena Laborecká
Ing. Veronika Závodská
P. Ľubomír Dobiaš
MUDr. Peter Hlavaj
–––––––––––––––––––––––––––––
Ing. Andrea Žilková - garant VMČ
Andrea Fraňová – útvar majetku mesta

Neprítomní poslanci:
Ing. Róbert Lifka
MUDr. Pavol Sedláček

Na úvod p. Ján Babič, predseda VMČ Sever privítal všetkých prítomných a otvoril mimoriadne
zasadnutie výboru.
Program :
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie žiadostí
4. Požiadavky poslancov a občanov
5. Zhodnotenie končiaceho sa volebného obdobia vo VMČ Sever
6. Rôzne
Kontrola plnenia uznesení
P. Babič konštatoval, že požiadavky poslancov vznesené na prechádzajúcom zasadnutí VMČ Sever, konanom
dňa 28.10.2006 sa t. č. riešia na jednotlivých útvaroch MsÚ – neuplynula ešte lehota ich vybavenia.
Požiadavky poslancov a občanov
P. Fabová predložila požiadavky:
- na odstránenie vrakov áut s ŠPZ, ktoré sú na Ul. Gen. Goliána
- na zabezpečenie výmeny verejného osvetlenia v miestach, kde sú jamy po ich demontovaní
- aby do času vymenenia osvetlenia boli označené jamy, aby nedošlo k úrazu
- citovala sťažnosť obyvateľky, bývajúcej na Nám. prof. Hlaváča – pri kostole, ktorá žiada o riešenie
problému s inštalovaným osvetlením. Predmetom sťažnosti je nadmerné osvetlenie miesta, kde
sťažovateľka býva. Kvôli intenzite osvetlenia nemá menovaná kľud na nočný odpočinok.
- konštatovala, že na viacerých zasadnutiach VMČ Sever neboli prítomní zástupcovia
MHSL, m.r.o, Trenčín. Nie je spokojná s realizovaním opráv a údržby majetku Mesta
Trenčín zo strany MHSL, m.r.o., Trenčín. Vedenie organizácie sa jej javí ako nekoncepčné. Odpovede
na niektoré interpelácie sú podľa jej názoru neodborné a nekorektné voči poslancov a aj voči občanom.
Ing. Závodská
- poďakovala MHSL, m.r.o., Trenčín, za úpravu cintorína v Opatovej v čase sviatkov.
Tlmočila
spokojnosť občanov s tým, že okolie pamätníka na cintoríne bolo po prvýkrát vhodne upravené a bol
tam položený veniec od Mesta Trenčín.
- upozornila, že VOK na bioodpad v Opatovej bol už o 16,00 h naplnený a občania nemali možnosť po
príchode z práce domov doň vložiť zvyšný odpad. Nebola zabezpečená jeho výmena.
- poďakovala za rekonštrukciu Ul. Potočná, je potrebné vykonať rekonštrukciu mostíkov nad potokom
- požiadala o realizovanie sľúbenej rekonštrukcie osvetlenia od Kubrej po Opatovskú cestu
/ nové domy/
- doplniť 2 žiarovky na stĺpoch pri pomníkoch a na pravej strane Potočnej ul. pod nadjazdom,
chýba osvetlenie pri pomníku Sv. Janka pri železničnej stanici v Opatovej
- žiada o informáciu, kto zabezpečuje čistenie potoka medzi Kubrou a Opatovou /je to prítok do Tepličky/

-

žiada, aby bo zrušený prestoj MHD č. 2, ktorý má konečnú zastávku pri VÚO na Sihoti IV a tento
pokračoval smerom do Opatovej
žiada o zasypanie jám na Ul. 10. apríla

MUDr. Hlavaj požiadal, aby boli požiadavky poslancov VMČ Sever, ktoré sú predmetom interpelácií
a vyjadrení, napr. i na zasadnutí MsZ v Trenčíne, prezentované s jednotným zámerom. Bolo by vhodné v rámci
VMČ Sever predrokovať určité stanoviská, aby nedochádzalo k rozdielnym postojom a k závažným problémom
pri prerokovávaní v ďalších orgánoch mesta, lebo navonok tieto postoje pôsobia tak, že VMČ Sever je
nejednotný.
Zaujímal sa, aké sú nové poznatky vo veci poškodenia športového areálu pri ZŠ v Kubrej.
Ing. Čermák informoval, že v čase 16,30 – 17,00 a 17,05 – 17,30 sú denne vykonávané v Kubrej / areál KS,
MŠ, ZŠ /, a v Opatovej / Ul. Potočná + detské ihrisko / kontroly zo strany MsP v Trenčíne.
P. Dobiaš žiada o označenie výkopu na Kubranskej ceste oproti MŠ. Uviedol, že registruje pohyb MsP
v objektoch, kde VMČ žiadal zvýšenú kontrolu zo strany MsP v Trenčíne, čo považuje za pozitívne.
P. Babič opakovane žiada:
- o vyhodnotenie projektu „Športovo – rekreačná zóna Sihoť“ a špecifikáciu plánovaného postupu prác
- o zaslanie vyjadrenia k problému KOVOHUTE, ktoré malo byť k dispozícii 30.10.2006
- o vyjadrenie, prečo strom Ginko Biloba na Sadovej ul. nemá štatút chráneného stromu. Ide o jedinečnú
drevinu.
- o vykonanie opatrení zo strany MsP v Trenčíne , lebo na Ul. Clementisova smerom od hrádze parkujú
vodiči na trávniku.
- o informáciu, kto je zodpovedný za znečistenie Tepličky a ako sa bude takéto znečisťovanie riešiť
- žiada o riešenie čiernej skládky v Skalke n. /Váh
PhDr. Laborecká opakovane žiada:
- o doriešenie opravy pozemných komunikácií na uliciach Hurbanova, Študentská, Golianova, Nábrežná
a okolia
Zhodnotenie končiaceho sa volebného obdobia vo VMČ Sever
P. Babič poďakoval za spoluprácu poslancom VMČ Sever vo volebnom období rokov 2002-2006.
Požiadal o iniciovanie zmeny Štatútu Mesta Trenčín v tom zmysle, aby jednotlivé VMČ mali v budúcom
volebnom období zastúpenie v MsR v Trenčíne.
Vyjadril názor, že MsR v Trenčíne sa dostatočne nezaoberala požiadavkami VMČ Sever. Toto by sa malo
zmeniť. Požiadavky občanov mesta prezentované prostredníctvom poslancov VMČ by sa mali začať riešiť v
MsR v plnom rozsahu. To však bude možné až vtedy, keď budú mať VMČ rovnomerné zastúpenie v tomto
orgáne mesta. Ideálne by bolo, keby sa rozhodnutia v tomto smere odpolitizovali a nebolo by v nich cítiť
osobný, či politický záujem poslancov zastúpených v MsR v Trenčíne.
Je za to, aby VMČ v budúcom volebnom období nemali iba poradný, ale i rozhodujúci hlas. Je toho názoru, že
v opačnom prípade sú VMČ zbytočné.
Poďakoval za spoluprácu všetkým, ktorí sa zúčastňovali zasadnutiach VMČ Sever.
1/

Informatívna správa o stave prác na rozšírení cintorína v m.č. Kubrá k 31.10.2006

Oproti ostatnej správe je situácia nezmenená – jeden z podielových spoluvlastníkov pozemkov s výkupom pre
Mesto Trenčín nesúhlasí pričom tvrdí, že jeho otec predmetné pozemky / vtedy ešte evidované v pozemkovej
knihe /, daroval vtedajšiemu MsNV Kubrá / cca v r. 1962, avšak m. č. Kubrá prešla pod mesto Trenčín až v r.
1971/.
Vzhľadom k tomu, že toto údajné darovanie nemá Mesto Trenčín podložené dokladmi, preveruje ho v Štátnom
archíve na Kožušníckej ul. v Trenčíne, resp. na Správe katastra Trenčín. Právne súvislosti konzultujeme
s externým právnym poradcom Mesta Trenčín. Súvisiace doklady sú k dispozícii k nahliadnutiu na Útvare
majetku mesta MsÚ v Trenčíne

Mgr. Falckrábová informovala podrobne o stave prác na rozšírení cintorína v m. č. Kubrá k 31.10.2006
VMČ Sever zobral na vedomie Informatívnu správa o stave prác na rozšírení cintorína v m.č.
Kubrá k 31.10.2006.
Prerokovanie žiadostí
2/
Žiadosť o stanovisko k predaju nehnuteľnosti – pozemku na Považskej ul. v kú. Trenčín parc. č.
1531/114, zast. plocha vo výmere 20 m2 pre Bohuša Kobidu za účelom majetkovoprávneho vysporiadania
pozemku pod garážou.
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne predaj pozemku odporúčajú.
VMČ Sever hlasovaním 6 za odporučil predaj nehnuteľnosti – pozemku v zmysle predloženej
žiadosti.
Je potrebné uviesť v materiáli predajnú cenu pozemku.
3/
Žiadosť o stanovisko k žiadosti pani Danky Filkovej o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich
sa v KS Kubrá, za účelom vykonávania kaderníckych služieb s účinnosťou od 1.11.2006.
VMČ hlasovaním 6 za odporučil o prenájom nebytových priestorov v mysle predloženej žiadosti.
4/
Žiadosť o stanovisko k žiadosti Tibora Šipoša – nájomcu nebytového priestoru v objekte Krytej plavárne
na Ul. Mládežnícka č. 4 v Trenčíne, týkajúcej sa rozšírenia predmetného nebytového priestoru za účelom
skvalitnenia poskytovaných masérskych služieb, s účinnosťou od 1.1.2007.
VMČ hlasovaním 6 za odporučil rozšírenie nebytového priestoru v zmysle predloženej žiadosti.
5/
Žiadosť o stanovisko k žiadosti reklamného štúdia GRYF o predĺženie nájomnej zmluvy uzatvorenej
medzi Mestom Trenčín a Ing. Róbertom Magátom – GRYF štúdio, na prenájom pozemku v k.ú. Trenčín, časť
parc. č. 3316/29, za účelom umiestnenia 1 ks bilboardu.
Ide o pozemok na autobusovej stanici – zeleň pri vstupe do bývalých kasární.
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne dňa 19.10.2006 prerokoval žiadosť a odporučil predĺženie prenájmu na dobu 2
rokov, t.j. do 31.12.2008.
VMČ Sever hlasovaním 6 za odporučil predĺženie nájomnej zmluvy v zmysle predloženej žiadosti.
Rôzne
Ing. Čermák informoval o zámere, že v r. 2007 uvažuje o organizovaní SPLANEKORU na Ostrove. Podobná
akcia s programom sa konala v r. 1998. Požiadal o podporu plánovanej akcie zo stany VMČ Sever. Pred
termínom konania bude potrebná údržba zelene – orezanie kríkov. Starosta obce Zamarovce je predbežne
informovaný o tejto akcii, vyjadril k nej s kladné stanovisko. Ide o jednodňovú akciu, ktorá je plánovaná
v spolupráci s Mestom Trenčín.
Z hľadiska organizačného zabezpečenia Ing. Čermák žiada o predbežné vyjadrenie VMČ Sever.
VMČ Sever v súčasnej dobe nemá námietky ku konaniu akcie SPLANEKOR na Ostrove v roku
2007 a odporúča zaradiť uvedenú akciu do kalendára kultúrnych podujatí v roku 2007.
Na záver pán Ján Babič, predseda VMČ Sever poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie
výboru.

Ján Babič, v.r.
predseda VMČ SEVER

Zapísala: Bc. Viera Štefulová , dňa 13.11.2006

