Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej
dňa 17. marca 2010 v SOU Strojárske,
Pod Sokolicami, Trenčín
Prítomní poslanci:
Ján Babič , Marta Blahová, Ľubomír Dobiaš, Vladimír Gavenda, Juraj Holúbek,
Neprítomní poslanci:
Janka Fabová, Ing. Róbert Lifka, RNDr. Jozef Mertan,

Prítomní:
Bc. Peter Fortuna, garant VMČ Sever
Ing. Pavol Zachar, útvar majetku mesta
Ing. Lenka Kontrová, nový garant VMČ Sever
Na úvod p. Ján Babič, 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. Požadavky poslancov
4. Rôzne
5. Stretnutie s občanmi o 16.00 hod

K bodu 2. – Prerokovanie žiadostí
- žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti Anna Paulínyová - SAPOB, Kostolná-Záriečie, ktorá požiadala
o predĺženie doby nájmu Nájomnej zmluvy č. 25/2003, uzatvorenej medzi Mestom Trenčín
a uvedenou spoločnosťou, na prenájom pozemku v k. ú. Trenčín – časť parc.č. 1531/1. Na
uvedenom pozemku je umiestnený reklamný pútač.
Útvar architektúry a územného plánovania a útvar životného prostredia a dopravy dňa
12.03.2010 odporučil predĺženie prenájmu do 31.12.2010.

VMČ Sever hlasovaním 2 proti, 3 sa zdržali hlasovania, neodporučil prenájom pozemku v zmysle
predloženej žiadosti.
- žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti o prerokovanie a stanovisko za VMČ Sever k predaju
nehnuteľností pozemkov v k. ú. Trenčín parc. č. 1627/209 vo výmere 560 m2 a časť parc. č.
1627/206 v približnej výmere 290 m2 pre Pozemné stavby Trenčín, a. s. Trenčín za účelom
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod parkoviskami a opravy ich povrchov.
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ v
Trenčíne predaj pozemkov odporúčajú.

VMČ Sever žiada doplniť a znovu predložiť žiadosť na zasadnutí výboru v apríli 2010
- žiadosť o vyjadrenie sa k odpredaju pozemku v k.ú. Kubrica, časť parc.č.160/1 o výmere cca 36
m2, pre Ing. Danielu Michalíkovú. Ide o pozemok, ktorý je v zmysle nájomnej zmluvy využívaný

ako okrasná záhradka pri rodinnom dome na ul. Kubrickej. V minulosti bol tento priestor
ponechávaný pre uvažovaný chodník na ul. Kubrickej.
Na základe opätovnej žiadosti Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry
a územného plánovania MsÚ dňa 12.3.2010 prerokoval a prehodnotil stanovisko z roku 2002
a odporúča odpredaj pozemku, nakoľko tento pozemok je v línii ostatných pozemkov, ktoré sú vo
vlastníctve súkromných osôb.

VMČ Sever hlasovaním 5 za, odporučil odpredaj pozemku zmysle predloženej žiadosti.

K bodu 3. – Požiadavky poslancov
p. Holúbek
- umiestniť na autobusovej zastávke pri Fiate na ceste I/61 prístrešok pre cestujúcich
- žiada o odstránenie dopravného značenia na Jasnej ulici a nepožaduje odpoveď na jeho
interpeláciu
p. Blahová:
- skontrolovať a vyasfaltovať chodníky a komunikácie Pod Sokolicami

p. Babič:
- žiada zverejniť účasť poslancov na VMČ Sever v mesačníku INFO Trenčín
- žiada o rozdelenie finančných prostriedkov na kultúrne podujatia do 15. Apríla 2010 podľa
rozdeľovníka, ktorý bol súčasťou zápisnice VMČ Sever konaného 17. februára 2010.

K bodu 4. – Rôzne
- poslanci VMČ Sever boli informovaný o stave investičnej akcie ,,Rozšírenie cintorína
v Kubrej’’

K bodu 5. – Požiadavky občanov
Občania žiadajú:
-

o častejšie meranie rýchlosti na Štefánikovej ulici a Opatovskej ulici

-

na križovatke Štefániková a Kukučínová osadenie svetelnej signalizácie pre zvýšenie
bezpečnosti chodcov

-

o vybudovanie výjazdu z Pod Sokolíc pri kruhovom objazde

-

o preverenie rozkopávok pod Sokolicami a ich následnou opravou

-

o výrub stromov pred bytovým domom č. 523

-

o vybudovanie detského ihriska pre časť Pod Sokolice

-

doplniť kontajnery na plasty, papier a sklo pri bytovke č. 523

-

odstrániť posyp z ciest a zverejniť plán zametania ciest

-

o čistenie verejného priestranstva

-

poslanca Lifku, aby uviedol dôvod neúčasti na VMČ

-

Mestskú políciu o hliadkovanie v celých Pod Sokoliciach

-

usmerňovanie dopravy a parkovania počas konania výstav na výstavisku

-

upozorňujú na zlé zverejnenie času stretnutia s občanmi na VMČ

-

vyriešiť odstavenie autobusov na zastávke na ulici Opatovskej, nakoľko pri výjazde
z ulice Odbojárov je pri státí dvoch až troch autobusov obmedzený rozhľad

-

vybudovať osvetlenie v Opatovej pri družstve a taktiež tu doplniť kontajner na plast

-

vybudovať parkovisko pod Sokolicami pri Konštrukte

-

opraviť mestskú komunikáciu na Kukučínovej ulici (od Štefánikovej ulice po Železničnú
ulicu)

-

na Štefánikovej ulici pri dome č. 381/1,2,3 na zábradlie doplniť zábrany, aby autá
nerozstrekovali vodu na okná a fasádu domu

-

odstrániť spadnutú tabuľu firmy GS – Metal

-

nainštalovať stojan na bicykle na Mládežnickej ulici, pri Podchode

-

žiadajú účasť zástupcu MSP na VMČ Sever

Zapísal: Bc. Peter Fortuna, garant VMČ Sever, dňa 17.3.2010

Ján Babič
Predseda VMČ Sever

