
Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej 
dňa 19. mája 2010 v Kultúrnom stredisku Kubrá 

 
Prítomní poslanci:  
Ján Babič,  Marta Blahová, Ľubomír Dobiaš, Janka Fabová, Vladimír Gavenda, Juraj Holúbek,  
 
Neprítomní poslanci:  
RNDr. Jozef Mertan, Ing. Róbert Lifka,  
 
 
Prítomní: 
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever 
JUDr. Alena Sedláčková, útvar právny a matriky 
Dagmar Porubanová, útvar kultúry a cestovného ruchu 
Ing. Pavol Zachar, útvar majetku mesta 
Mgr. Petr Vojtěch, Mestská polícia Trenčín 
 
Na úvod p. Ján Babič, zastupujúci 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. Požadavky poslancov 
4. Rôzne 
5. Stretnutie s občanmi o 16.00 hod 

 
 
K bodu 2. – Prerokovanie žiadostí  
  
      
- žiadosť o vyjadrenie k požiadavke na určenie názvu novej ulice v mestskej časti SEVER v lokalite 
s pracovným názvom „Trenčín – Kubra – IBV Na Kameni“. V tejto lokalite v súčasnosti prebieha 
územné konanie, a preto je potrebné pomenovať novú ulicu.  
    
VMČ Sever hlasovaním 6 za odporučil názov novej ulice v zmysle predloženej žiadosti. 
 
- žiadosť o prerokovanie a vyjadrenie sa k žiadosti o prenájom časti pozemku v k.ú. Kubra, parc.č. 
802/1 o výmere 50 m2 pre MPH Group s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke 
reštaurácia U ZAJA na Opatovskej ulici na obdobie od 01.06.2010 do 31.10.2010. 

Útvar životného prostredia a dopravy a útvar architektúry a územného plánovania MsÚ dňa 
11.05.2010 odporučili prenájom pozemkov v zmysle žiadosti.  
 
VMČ Sever hlasovaním 6 za odporučil prenájom pozemku v zmysle predloženej žiadosti. 
 
- žiadosť o prerokovanie a stanovisko za VMČ Sever ku kúpe podielov 4/15 na  nehnuteľnostiach - 
pozemkoch, nachádzajúcich sa na ulici Gen. Viesta a na Švermovej ulici, v k. ú. Trenčín parc. č. 
1600/13 vo výmere 158 m2,  parc. č. 1600/15 vo výmere 162 m2 a parc. č. 1600/298 vo výmere 
154 m2 Mestom Trenčín od Jána Drhu za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov 
pod komunikáciami na Sihoti I. 
 

Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ v 
Trenčíne kúpu podielov na pozemkoch odporúčajú. 

  
VMČ Sever hlasovaním 6 za odporučil kúpu pozemkov zmysle predloženej žiadosti. 



 
- žiadosť o prerokovanie a stanovisko za VMČ Sever k zámene nehnuteľností - pozemkov v k. ú. 
Trenčín, pozemok Mesta Trenčín parc. č. 1627/681 42 m2 za pozemok vo vlastníctve bývajúcich v 
obytnom dome parc. č. 1622/3 vo výmere 25 m2 za účelom: pre mesto majetkovoprávne 
vysporiadania pozemku pod chodníkom a vlastníci z obytného domu za účelom rozšírenia dvora. 
 

Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ v 
Trenčíne zámenu pozemkov odporúčajú. 
  
VMČ Sever hlasovaním 6 za, odporučil zámenu pozemku zmysle predloženej žiadosti 
   
K bodu 3. – Požiadavky poslancov 
 
p. Blahová: 
 

− opraviť chodník do KS Kubrá ( vyasfaltovať ) UIS 
− žiada odstrániť starý, nefunkčný stánok, ktorý stojí na Opatovskej ulici pri otoči autobusov 

UŽPD, UIS 
 
p. Fabová  
 

− odstrániť čiernu skládku stavebnej suti a odpadu v Kubrej pri potoku za mostom na     
trávnetej ploche MSP, UŽPD 

 
p. Dobiaš 
 

− žiada písomne súpis činností, prác a úkonov, ktoré boli vykonané na investičnej akcii 
„Rozšírenie Kubranského cintorína“ od 1.1.2010  UŽPD 

 
p. Gavenda 
 

− žiada opravu cesty pri križovatke ul. Opatovskej a cesty I/61 pri Dobrej UIS 
− žiada o osadenie dopravnej značky Trenčín v Opatovej, je vytrhnutá a leží na zemi UIS  

 
p. Babič 
 

− žiada o sprístupnenie a udržiavanie hrádze pri Tepličke UŽPD, UIS 
− žiada o opätovné uverejnenie Mapy komunikácií na území Trenčína podľa správcov INFO 
− žiada nájsť a ohlásiť správcu úseku cesty pri Bille UŽPD 
− žiada o kosenie a údržbu zelene a aj následnú kontrolu UIS 

 
K bodu 4. – Rôzne 
 

− p. Babič informoval poslancov o zmenách v územnom pláne 
− p. Babič pozýva na Sihotiarsky peletón (viď príloha) 
− p. Vojtěch z Mestskej polície informoval poslancov o efektívnosti  zrušenia detašovaných 

pracovísk Mestskej polície.  
 
K bodu 5. – Požiadavky občanov 
 
Občania žiadajú: 

− o urýchlené riešenie situácie na MK Zelnica, na ulici sú samé jamy, obyvatelia si zasypávajú 
jamy na vlastné náklady. Prečo nová kanalizácia, ktorá bola zrealizovaná nebola 
zabetónovaná, ale iba zasypaná štrkom UŽPD 

− o riešenie problému s rozpadnutým domom na MK Zelnica, je ohrozená bezpečnosť 
okoloidúcich,  pred domom je neporiadok a vysoká burina  UŽPD, UIS 



− opravu ulice Jána Berku UIS  
− obyvatelia dostali výzvu na napojenie na verejnú kanalizáciu, prečo si majú realizovať 

verejnú časť prípojky a prečerpávačky na vlastné náklady, či mesto bude nejako 
kompenzovať tieto ich výdavky UŽPD 

− aký je systém prerozdeľovania financií na rekonštrukcie základných škôl UŽPD, útvar 
školstva 

− prečo sa nerekonštruuje ZŠ Kubranská – budova  a telocvičňa UŽPD 
− skontrolovať stav Kubranského potoka v časti kde je zakrytý UIS 
− prečo pri kosení trávy v blízkosti Kubranského potoka hádžu pokosenú trávu do potoka UIS 
− v časti Kubrá chýba mestský rozhlas UŽPD 
− vodiči autobusov stojacich na otoči v Kubrej robia neporiadok, vyhadzujú tam plastové flaše 

a iné smeti UIS, UŽPD 
− žiadajú kompetentných jednotlivých útvarov Mestského úradu aby boli prítomní na 

zasadnutiach VMČ Sever UŽPD, UIS, ÚAaÚP, ÚMM, UKCR, UPaM , útvar školstva 
− prečo v Kubrej nevyvážajú plastové odpady už 2 mesiace UŽPD 
− vlastníci 60 garáží na ul. Pred Poľom žiadajú o opravu ulice, ktorá je v zlom stave 

a o riešenie problému s kanalizáciou ktorá vyráža na ulicu UŽPD, UIS 
− ostrihať stromy na ul. Pred Poľom, nakoľko zakrývajú verejné osvetlenie UIS 
− žiadajú o kontrolu psíčkarov, zanechávajú neporiadok MSP 
− komu patrí detské ihrisko pri kyselke, je tam neporiadok UIS 
− žiadajú pozametať chodník od Billy UIS 
− prečo nemajú všetci obyvatelia mesta Trenčín možnosť sledovať Trenčiansku televíziu, 

televízny signál nepokrýva celé mesto UKCR 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever, dňa 19.5.2010 
 
 
 
 
 
 
      
       Ján Babič 
                Predseda VMČ Sever 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 



 

 

VMČ  SEVER 
pozýva   ctiteľov   cyklistiky 

všetkých   vekových   kategórií 

 

sobota   5. júna 2010 
 

VI.   SIHOTIARSKY 

          PELETÓN 
TENKUR tenisový areál,    Považská ulica 

Štart   11.00 h.    -     Cieľ:   13.00 h. 
 

medzitým 

 

SÚŤAŽ    O   NAJLEPŠÍ    GULÁŠ 

 po  celý  deň 

pestrý sprievodný program 


