
 

Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej 
dňa 15. mája 2013 v KS Kubra v Trenčíne 

 
Prítomní poslanci:  
Vladimír Gavenda, JUDr. Rastislav Kudla, PhDr. Leo Kužela, Ing. Mário Krist, Dušan Paška 
 
Neprítomní poslanci: 
František Koronczi - ospravedlnený,  JUDr. Richard Hulín - ospravedlnený, Ing. Róbert Lifka,  
 
Prítomní: 
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 stanovisko za VMČ Sever k predaju nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. 
Opatová parc. č. 688/25, orná pôda vo výmere 89 m2 pre Ondreja Meliša a Janu Melišovú za 
účelom scelenia pozemkov pri rodinnom dome. Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a 
investícií MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín predaj pozemku odporúčajú. 
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporúčajú predaj pozemku v zmysle predloženej žiadosti. 
 
2. Žiadosť o prerokovanie a stanovisko za VMČ Sever k predaju nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. 
Opatová parc. č. 688/24, orná pôda vo výmere 27 m2 pre Ing. Pavla Hegera s manželkou Ing. 
Katarínou Hegerovou za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom dome. Útvar stavebný, 
životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta Mesta 
Trenčín predaj pozemku odporúčajú. 
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporúčajú predaj pozemku v zmysle predloženej žiadosti. 
 
3. Žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti  Bögl a Krýsl, k.s., k prenájmu pozemku v k.ú. Trenčín, časť C-
KN parc.č. 1627/184 ostatná plocha o výmere 5 m2,   za účelom umiestnenia dočasnej trafostanice,  
pre potreby  zariadenia staveniska stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – 
Púchov, žel. km 100,500-159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, III. etapa“. Ide o pozemok 
nachádzajúci si pri bývalej trafostanici za letnou plavárňou. Útvar stavebný, životného prostredia, 
dopravy a investícií MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín dňa 29.4.2013 
odporučil prenájom pozemku. 
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporúčajú prenájom pozemku v zmysle predloženej žiadosti. 
 
4. Žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti od ZŠ Kubranská v Trenčíne o súhlas na zaradenie do 
investičných akcií Mesta Trenčín vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie časti 
chodníka pred areálom ZŠ Kubra.    
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za súhlasí aby vypracovanie projektovej dokumentácie bolo zaradené do 
investičných akcií.  
 



 

 
K bodu 3. – Požiadavky poslancov a občanov  
 
 
- P. Paška   
- nekvalitné zametanie MČ Sever 
- náhradná výsadba zelene koordinovať s poslancami zodpovednými za dané časti MČ Sever 
 
p. Kužela 
- Kubrica - horný otoč pod chatou - čierna skládka, 
-upozorniť majiteľa J. Derku 6-8 zabezpečiť starostlivosť o pozemok  
- ul. Hodžova 2 - 4, spílený strom, zostal neporiadok na ceste 
- zabezpečiť kontrolu zametania ciest 
 
p.Gavenda 
- výtlky - Opatovská, Mníšna, Potočná, Mlynská, Niva 
- upozorniť majiteľa na silné zatekanie strechy 
- prechod pri KS Opatová - sľúbené primátorom 9.5.2013 na mimoriadnej schôdzi  
 
 
K bodu 3. – Požiadavky občanov  
 
Občania žiadajú:  

- upozorniť Povodie Váhu - kosenie potôčika Niva 
- čistenie potoka v Kubrej - otvorenej časti 
- kedy bude dokončené kompletné odkanalizovanie v Kubrej 
- dať do plánu investícií sfunkčnenie rozhlasu v Kubrej   
- poďakovanie Mestskej polícii za kontrolu pri stavaní mája 
- žiadosť ZŠ v Kubrej o častejšiu kontrolu v areáli školy 
- do konca júla opraviť plot na KS Kubra 
- Pred Poľom 19 - riešiť petíciu - cesty a chodníky v dezolátnom stave - zodpovedný       

JUDr. Kudla 
- Pred Poľom pri Citroene - bilboard bez povolenia 
- Pred poľom - kosenie zelene 
- Oprava cesty Na Zábranie  
- Detské ihrisko Pod Sokolice - doplniť prvky 
- Zabezpečiť vypracovanie PD na Dobudovanie chodníka k ZŠ Kubra 
- ZŠ havária - zatekanie telocvične, vypadávanie copilitu 
- Riešiť haváriu prasknutého vodovod. potrubia v ZŠ Kubra 
- Oplotenie ZŠ    
- Riešiť komplexnú rekonštrukciu ZŠ Kubra 
- Kontrola prebratých prác - rozkopávky, kosenie, výtlky, zametanie 
- Kosenie časti Kubra 
- Ekonomický útvar - vysvetliť ako sa prerozdeľujú dane 
- Označenie ul. Kubranská a Súvoz 
- Na ul. Železničnej rozbitý chodník 
- Parkovisko pred škôlkou Kubra - opraviť 

  
     
Zapísal: dňa 15.5.2013 
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever  
 
  
 
                                                                                               Vladimír Gavenda  
                            Predseda VMČ Sever 


