Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej
dňa 11. júla 2012 v Centre seniorov na Sihoti,
Trenčín
Prítomní poslanci:
Vladimír Gavenda, František Koronczi, PhDr. Leo Kužela, Ing. Mário Krist, Mgr. Renáta Kaščáková,
Mgr. Rastislav Kudla
Neprítomní poslanci:
Dušan Paška, Ing. Róbert Lifka,
Prítomní:
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever
Bc. Zdeno Marousek, Mestská polícia
Ing. Gabriela Vanková, útvar majetku mesta
Na úvod p. Vladimír Gavenda, 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 a občanov
4. Rôzne

K bodu 2. – Prerokovanie žiadostí
- Žiadosť o prerokovanie a stanovisko za VMČ Sever k prenájmu, resp. k predaju nehnuteľnosti pozemku v k. ú. Trenčín časť parc. č. 1260/1 s výmerou 25 m2 pre Petra Lexmanna - MARKUS
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod vybudovanou letnou terasou pri
prevádzke reštaurácie Markus v parku. Terasa bola vybudovaná bez súhlasu mesta. V územnom
pláne mesta Trenčín ide o pozemok vedený ako zeleň - mestský park. Peter Lexmann si podal
žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie na základe požiadavky VMČ Sever o preverenie
neoprávneného zabratia pozemku mesta a písomnej výzvy Útvaru majetku mesta MsÚ v Trenčíne.
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného
architekta Mesta Trenčín prenájom ani predaj pozemku neodporúčajú, vzhľadom na nevhodnosť
akéhokoľvek majetkového členenia parku.

VMČ Sever hlasovaním 1 za, 3 proti, 2 sa zdržali neodporúča prenájom, ani predaj predmetnej
nehnuteľnosti.

K bodu 3. – Požiadavky poslancov a občanov
Požiadavky poslancov:
p. Koronczi:
- Križovatka Komenského a Nábrežná - kopa konárov zo stromov, treba odviezť
- Ul. Študentská, Nábrežná - zrušiť jedno parkovacie miesto, zlý prejazd
- preveriť stav chodníka pred domom na rohu ul. Smetanova a Švermova
p. Kužela:
- Ul. Matúšova - po búrke vyplavený štrk z dlažby na Mierové námestie, pozasýpať žulové kocky
- Opatovská ul. č. 42-46 - prerastanie konárov stromov do el. vedenia

- Pri výjazde z podjazdu na Rázusovej ul. na Sihoť - suchý orech - v súkromnej záhrade - upozorniť
majiteľa
p. Gavenda:
- čierna skládka pri moste I/61 v Opatovej
- ostrihať kroviny na detskom ihrisku v Opatovej
- zarastený potok v Opatovej (ul.Potočná, Mlynská)- požiadať Štátne lesy o vyčistenie a pokosenie
- požiadať Povodie Váhu o vyčistenie a pokosenie potoka Zajarský v Opatovej
- Poďakovanie Ing. Lisáčkovi za pokosenie areálu škôlky, detského ihriska a priekop
v Opatovej
Požiadavky občanov:
- P. Matejková informovala o činnosti Centra seniorov
- Centrum seniorov - pri veľkej bráne osadiť značku zákaz parkovať
- Kontrola psíčkarov, venčenie psov v areáli školy, škôlky, Centre seniorov
- Žiadosť o zhovievavosť MsP pri kontrole a pokutovaní cyklistov pri jazde na bicykli po
chodníku na ul. Gen. M.R.Štefánika
- Žiadosť občanov o odpovede na otázky z VMČ na vývesky
- Námestie pri obchodnom dome Rozkvet - zarastené, neporiadok
- Považská ul. pri zdravotnom stredisku autá chodia po chodníku
- Zle poosádzané poklopy - ul. vpustí
- Odborná kontrola preberania prác (osádzanie poklopov, chodníky)
- Požiadavka na stacionárny bicykel do centra seniorov

Zapísal: Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever, dňa 11.7.2012

Vladimír Gavenda
Predseda VMČ Sever

