Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej
dňa 13. februára 2013 v KS Opatová Trenčín
Prítomní poslanci:
Vladimír Gavenda, František Koronczi, JUDr. Richard Hulín - prítomný od bodu 2.9, PhDr. Leo
Kužela, Ing. Mário Krist, Dušan Paška
Neprítomní poslanci:
JUDr. Rastislav Kudla - ospravedlnený, Ing. Róbert Lifka,
Prítomní:
Mgr. Richard Rybníček, primátor Mesta Trenčín
Ing. Jaroslav Pagáč, prednosta MsÚ
Mgr. Ján Forgáč, Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií
Ing. Arch. Martin Beďatš, Útvar hlavného architekta
Ing. Benjamín Lisáček, Útvar interných služieb
Ing. Janka Sedláčková, Útvar kultúrno-informačných služieb
Ing. Gabriela Vanková, Útvar majetku mesta
Mgr. Petr Vojtěch, Mestská polícia
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever
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
1. Žiadosť o prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti o predaj pozemku v k.ú. Kubrá –C-KN parc.č.
2314/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, pre Ing. Pavla Zachara s manž. za účelom
scelenia pozemkov. Žiadatelia sa dlhodobo starajú o pozemok a udržiavajú ho.
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií a Útvar hlavného architekta
žiadosť odporučili dňa 15.11.2012.

VMČ Sever hlasovaním 5 za odporúčajú predaj pozemku v zmysle predloženej žiadosti.
2. Žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti spoločnosti NUBIUM – Ing. Ladislav Strašil, Nitra, ktorá
požiadala o prenájom časti pozemkov za účelom umiestnenia reklamného zariadenia – billboardu
v k.ú. Kubra:
• časť C-KN parc.č. 654/1 – Ul. Opatovská
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií a útvar hlavného architekta s prenájmom
predmetného pozemku dňa 09.11.2012 nesúhlasil a odporučil pokračovať v konaniach smerujúcich
k jeho odstráneniu.

VMČ Sever hlasovaním 5 proti neodporúča prenájom pozemku v zmysle predloženej žiadosti.
3. Žiadosť Vás o vyjadrenie sa k žiadosti spoločnosti Gryf, s.r.o., Plevník-Drienové, ktorá požiadala
o prenájom časti pozemku za účelom umiestnenia reklamných zariadení – billboardov v k.ú. Kubra:
• časť C-KN parc.č. 245/1 – Ul. Hodžova (2 ks jednostranných billboardov)

Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií a útvar hlavného architekta s prenájmom
predmetného pozemku dňa 09.11.2012 nesúhlasil a odporučil pokračovať v konaniach smerujúcich
k ich odstráneniu.

VMČ Sever hlasovaním 5 proti neodporúča prenájom pozemku v zmysle predloženej žiadosti.
4. Žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti spoločnosti ISPA, s.r.o. Bratislava, ktorá požiadala o prenájom
časti pozemku za účelom umiestnenia reklamných zariadení – billboardov v k.ú. Trenčín:
• časť C-KN parc.č. 1633 – Ul. Mládežnícka (2 ks jednostranných billboardov)
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií a útvar hlavného architekta s prenájmom
predmetného pozemku dňa 09.11.2012 nesúhlasil a odporučil pokračovať v konaniach smerujúcich
k ich odstráneniu.

VMČ Sever hlasovaním 5 proti neodporúča prenájom pozemku v zmysle predloženej žiadosti.
5. Žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti spoločnosti NUBIUM – Ing. Ladislav Strašil, Nitra, ktorá
požiadala o prenájom časti pozemkov za účelom umiestnenia reklamného zariadenia – billboardu
v k.ú. Kubra:
• časť C-KN parc.č. 654/1 – Ul. Opatovská
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií a útvar hlavného architekta s prenájmom
predmetného pozemku dňa 09.11.2012 nesúhlasil a odporučil pokračovať v konaniach smerujúcich
k jeho odstráneniu.

VMČ Sever hlasovaním 5 proti neodporúča prenájom pozemku v zmysle predloženej žiadosti.
6. Žiadame Vás o vyjadrenie k žiadosti Reming consult a.s. o prenájom pozemkov pre Železnice
Slovenskej republiky a to C-KN parc.č. 1627/843 o výmere 50 m2 a C-KN parc.č. 1627/845
o výmere 3 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom zriadenia staveniska pre stavbu „Modernizácia železničnej
trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100,200-159,100, pre traťovú rýchlosť do 160
km/h – III. etapa“.
Ide o pozemky nachádzajúce sa pre bývalej trafostanici pri plavárni.

VMČ Sever hlasovaním 4 za, 1 proti odporúča prenájom pozemkov v zmysle predloženej žiadosti.
7. Žiadosť o prerokovanie a stanovisko za VMČ Sever k prenájmu nehnuteľnosti - pozemku na ulici
Záhrady v k. ú. Kubra E-KN časť parc. č. 2757/11 vo výmere 21 m2 pre Ing. Branislava Kacinu
za účelom postavenia prístrešku pre automobil.
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného
architekta Mesta Trenčín prenájom pozemku odporúčajú.

VMČ Sever hlasovaním 5 za odporúčajú prenájom pozemkov v zmysle predloženej žiadosti.
8. Žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti spoločnosti Expo Center, a.s. Trenčín, ktorá požiadala
o dodatočné povolenie umiestnenia informačného zariadenia, nachádzajúceho sa v križovatke Ul.
gen. M.R. Štefánika a Ul. K výstavisku, časť C-KN parc.č. 1432/1, k.ú. Trenčín.
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií a útvar hlavného architekta dňa
12.02.2013 odporúčajú prenájom vyššie uvedeného pozemku na dobu neurčitú.

VMČ Sever hlasovaním 5 za odporúčajú prenájom pozemkov v zmysle predloženej žiadosti.
9.Mestský úrad v Trenčíne, útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií, Vás žiada
o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy na ulici Gagarinova v Trenčíne, pre žiadateľa INNO
s.r.o., Osvienčimská 10, Trenčín v zmysle navrhovaného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Trenčín č. 1/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta
Trenčín.

VMČ Sever hlasovaním 6 súhlasí zo zriadením letnej terasy v zmysle predloženej žiadosti.

K bodu 3. – Požiadavky občanov a diskusia
Občania žiadajú:
- osadenie dopravného značenia Trenčín časť Opatová
Mgr. Rybníček prisľúbil občanom Opatovej urobiť právnu analýzu, akým spôsobom by mohlo
byť osadené predmetné dopravné značenie,
- občania nie sú spokojný so zametaním ulíc v Opatovej, zametajú iba jednu časť cesty, okolo
okien áno, okolo potoka nie
Ing.Lisáček odpovedal, že v prípade nespokojnosti so zametaním ulíc, treba osloviť útvar
interných služieb, ktorý zjednajú nápravu,
- nedostatočné kosenie v Opatovej
- občania nie sú spokojný vývozom odpadu, s platením za množstevný zber, smeti sú drahé,
- kedy sa uskutoční rekonštrukcia mostu v Opatovej na ceste I/61,
občania sa sťažujú na arogantné správanie vodičov SAD, nezastavujú na predpísaných
zastávkach
Ing. Maslová uviedla, že SAD Trenčín bola upozornená na problémy so správaním vodičov
MHD. Riešenie je v ich kompetencii, nakoľko vodiči sú zamestnanci SAD Trenčín.
miestny rozhlas v Opatovej je pokazený
kultúrny dom - kanalizáciu opravovali, v suteréne preteká žumpa, zateká strecha - urýchlené
riešenie nevyhovujúceho stavu
Ing. Sedláčková objasnila občanom problematiku Kultúrneho domu. Kultúrny dom patril
Mestskému národnému výboru v Opatovej a Jednote. Mestský národný výbor však zanikol bez
právneho zástupcu. Nakoľko bola Jednota jediný spoluvlastník prešiel kultúrny dom v Opatovej
do výlučného vlastníctva Jednoty.
Mgr. Rybníček prisľúbil občanom Opatovej, že Mesto Trenčín bude aj naďalej financovať
prevádzku kultúrneho domu. V prípade potrebných opráv však Mesto Trenčín nemôže realizovať
tieto opravy, nakoľko podľa zákona nesmie investovať do cudzieho majetku.
- Ako bude jazdiť MHD, keď bude priecestie v Opatovej uzavreté, kde budú zastávky
- Sťažnosť na MHD linka č. 24, zlá nadväznosť autobusov z Opatovej na Sihoť a do mesta, do
OC Laugarício, musia prestupovať
Ing. Maslová vysvetlila občanom, že minulý rok sa robila optimalizácia MHD, nakoľko výrazne
klesol počet cestujúcich MHD a preto sa muselo znížiť počet spojov. Ďalej vysvetlila, že sa
nedajú zabezpečiť všetky prípoje a občania musia do OC Laugarício cestovať s prestupovaním.
Zastávka pri PD a trasovanie linky č. 21 po uzavretí priecestia sa rieši v spolupráci s SAD a
s dopravným inšpektorátom.
- Odbočka v Opatovej na družstvo - neodhŕňajú sneh, nie sú tam chodníky ani verejné
osvetlenie, samé výtlky,
- Orez stromov na Potočnej v dolnej časti, konáre zasahujú do el. vedenia,
- Orez stromov na Sihoti 4, stromy zasahujú do verejného osvetlenia
- Občania Opatovej a Sihote žiadajú o informovanie ako sa dotkne modernizácia železnice
Opatovej a Sihote.
Mgr. Forgáč navrhol stretnutie s občanmi do 20.3.2013, na ktoré prinesú podklady
a oboznámia občanov so zmenami týkajúcimi sa modernizácie železnice, kanalizácie,
rekonštrukcie mostu na I/61 v Opatovej. Ďalej podotkol, že Mesto Trenčín v tomto prípade nie
je stavebný úrad pre Modernizáciu železnice, ale stavebným úradom je Úrad pre reguláciu
železničnej dopravy.
- Ako to bude s Mníšnou ulicou, keď bude vybudovaná nová kanalizácia, čerpacia stanica, aká
bude organizácia dopravy, občania žiadajú skoordinovať tieto veľké stavby
- Čo Mesto Trenčín plánuje so školou v Opatovej
Mgr. Rybníček oboznámil občanov, že na tento rok sú v rozpočte vyčlenené peniaze na opravu
schodov. Škola zostáva v sieti základných škôl, rušiť sa nebude.
- Info nedostávajú občania na Mníšnej ulici
- sťažnosť občanov Kubrej po zime nebývajú chodníky včas pozametané, nedostatočný orez
stromov a kríkov, kosenie, riešenie parkovania,
- chodník v Opatovej smerom na zastávku (Potočná smerom k majáku) nebol túto zimu ani
raz odhrnutý,

-

sťažnosť občanov na prímestské autobusy - nezastavujú v Opatovej, občania žiadajú účasť
zástupcu SAD na zasadnutí VMČ Sever,
čistenie potoka ul. Potočná,
občania žiadajú o finančnú pomoc pri oslavách 770. výročia Opatovej,
žiadosť o zníženie poplatkov za komerčný a nekomerčný nájom KS Opatová,
spomaľovače (merače rýchlostí) v Opatovej,
riešenie parkovania Pod Sokolice,
kedy bude verejné korčuľovanie na zimnom štadióne.

Zapísal: dňa 13.2.2013
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever,

Vladimír Gavenda
Predseda VMČ Sever

