
Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej 
dňa 13. júla 2011 v KS Kubrica, Trenčín 

 
Prítomní poslanci:  
Vladimír Gavenda, Mgr. Renáta Kaščáková - prítomná od bodu č.3 , František Koronczi, PhDr. Leo 
Kužela, Mgr. Rastislav Kudla, Ing. Mário Krist, Ing. Róbert Lifka 
 
Neprítomní poslanci:  
Dušan Paška 
 
Prítomní: 
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever 
Ing.Pavol Zachar, útvar majetku mesta 
 
Na úvod p. Vladimír Gavenda, predseda VMČ Sever, privítal všetkých prítomných 
a otvoril zasadnutie výboru. Zasadnutia sa zúčastnili 7 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  
  

- žiadosť o prerokovanie a stanovisko za VMČ Sever k predaju nehnuteľnosti - pozemku na 
ulici Martina Hricku v k. ú. Kubra "C KN" parc. č. 1631/4, záhrada v približnej výmere 109 m2, 
zodpovedajúcemu časti "E KN" parc. č. 2700/1, pre Milana Čevelu s manželkou Margitou za 
účelom scelenia pozemkov pri rodinnom dome. 

Útvar životného prostredia a dopravy a útvar architektúry a územného plánovania MsÚ v 
Trenčíne predaj pozemku odporúčajú. 
      
VMČ Sever hlasovaním 6 za odporúča predĺženie doby nájmu v zmysle predloženej žiadosti. 
 

- žiadosť o prerokovanie a stanovisko za VMČ Sever k predaju nehnuteľností - pozemkov v k. 
ú. Kubra časti "C KN" parc. č. 2337/1, zast. plocha v približnej výmere po 15 m2 pre Bc. Jána 
Kováčika a spol. za účelom vybudovania parkovacích miest oproti rodinným domom. 

Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ v 
Trenčíne predaj pozemkov odporúčajú. 
 
VMČ Sever hlasovaním 4 za a 2 sa zdržali odporúča odpredať pozemok v celku. 
 
K bodu 3. – Požiadavky poslancov a občanov 
 
Požiadavky poslancov: 
P. Kužela:  

- ul. Pádivého a Kraskova - spadnutá dopravná značka jednosmerka UIS 
p.Gavenda: 
- ul. Opatovská ( pri dome p. Baluškovej) tečie voda z komunikácie do dvora  UIS 
- ul. Potočná ( pri dome p. Pastrnáková) tečie voda z komunikácie do dvora UIS 
- vyčistenie potoka pod železničným mostom na Mlynskej ul. - oznámiť listom ŽSR UŽPD 
- obhliadka a povolenie na výrub stromov Pod Sokolice UŽPD 
- dokončiť betónový sokel zábradlia na ul. Martina Rázusa pri žel. moste - reklamovať u realizačnej 
firmy UIS 
 



 
Občania žiadajú: 

- KS Kubrica - žiadajú vymeniť rozbité sklo na vstupných dverách - žiadosť na výmenu je 
podaná už 3 mesiace, vymeniť rýny, opraviť strechu, okná, plot, zábradlie UIS 

- Kosenie okolia KS Kubrica  UIS 
- Aký je plán s KS Kubrica kancelária primátora 
- Upraviť, prehĺbiť potok v Kubrici - požiadať povodie Váhu  UŽPD 
- Vybudovať jednostranný chodník v Kubrici UŽPD 
- Meranie rýchlosti v Kubrici štátna polícia 
- Ul. Považská - vyznačiť chodník pred garážami vodorovným  dopravným značením UŽPD 
- Umiestnenie dop. Značky - Priechod pre chodcov pri UNI Centre - Opatovská ul. UŽPD 
- KS Sihoť kam sa majú presťahovať, boli sľúbené nové priestory kancelária primátora 

 
 
Zapísala: Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever, dňa 13.7.2011 
    
 
 
 
 
             Vladimír Gavenda 
                            Predseda VMČ Sever 


