
Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej dňa   
20. mája 2009 v Kultúrnom stredisku M. Turkovej 

 
Prítomní poslanci:  
Janka Fabová, Marta Blahová, Ján Babič, Ľubomír Dobiaš, Vladimír Gavenda, Juraj Holúbek, 
 
Neprítomní poslanci:  
RNDr. Jozef Mertan, Ing. Róbert Lifka  
 
 
Prítomní: 
Plk.v.v.Ing. Pavol Rácz, Rada starších 
Pavol Zachar, Útvar majetku mesta 
Zdeno Marousek, MsP TN 
Bc. Peter Fortuna, garant VMČ Sever 
 
 
Na úvod p. Ján Babič, 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. Požiadavky poslancov 
4. Rôzne 
5. Stretnutie s občanmi 

 
 
 
K bodu 2. - Prerokovanie žiadostí 
 
1. Žiadosť o prerokovanie a stanovisko k prenájmu nehnuteľnosti – pozemkov nachádzajúcich sa na 
Hodžovej ulici v k. ú. Trenčín časť parc. č. 1469/2 a časť parc. č. 1469/3, spolu vo výmere 236 m2, 
podľa geometrických plánu č. 31041833-08001 zo dňa 20.09.2001 a č. 37384678-1/07 zo dňa 
22.01.2007 slúžiacich ako príjazdová komunikácia ku 12 garážam vo dvore obytného domu. Ide o 
zmenu doby prenájmu z doby neurčitej na dobu určitú a aktualizáciu nájomcov podľa vlastníctva 
garáží. Prenájom sa týka externých vlastníkov garáží: Ing. Eduarda Vraždu, Alenu Margetiakovú, 
Ivana Fabiana a Ing. Emila Galoviča na obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2012. 
 
VMČ Sever hlasovaním 6 za odporučil prenájom nehnuteľnosti v zmysle predloženej žiadosti. 
 
 
2.   Žiadosť o prerokovanie a stanovisko k predaju nehnuteľností - skladov za Skalkou v k. ú. Opatová, 
pozemky nie sú vo vlastníctve Mesta Trenčín, pre Tomáša Slabeňáka za účelom rozvoja agro a 
cykloturistiky, vodných športov a  ďalších aktivít.  
 
VMČ Sever hlasovaním 6 za odporučil predaj nehnuteľnosti v zmysle predloženej žiadosti. 
 
 
3.   Žiadosť o prerokovanie a stanovisko k povoleniu prevádzkového času letnej terasy v zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2004 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Trenčín : 
 
 



 
1.  Názov prevádzkarne:  Hostinec pod hruškou  
     adresa prevádzkarne:  Opatovská 387,  Trenčín   
     prevádzkovateľ:   Resoba s.r.o., Opatovská 387, Trenčín 
 
 navrhovaný prevádzkový čas letnej terasy: 
                                                 pondelok až štvrtok    od 10.00 hod. do 22.00 hod. 
                       piatok, sobota             od 10.00 hod. do 23.00 hod. 
       nedeľa   od 10.00 hod. do 22.00 hod.                                                        
 
Navrhovaný prevádzkový čas letnej terasy súhlasí s povoleným prevádzkovým časom vo vnútri 
prevádzky. V zmysle VZN č. 3/2004 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
na území mesta Trenčín, môže byť letná terasa po 22.00 hod. prevádzkovavá po prerokovaní vo 
VMČ. V tomto prípade sa jedná o otváracie hodiny v piatok a sobotu. 
 
Po prerokovaní vo VMČ bude prevádzkový čas povolený skúšobne na dobu dvoch mesiacov, 
v rámci ktorých bude sledované dodržiavanie podmienok stanovených v povolení. 
 
VMČ Sever hlasovaním 6 za odporučil povolenie prevádzky letnej terasy v zmysle predloženej žiadosti 
s poznámkou určiť obdobie prevádzkovania letnej terasy. 
 
 
 
K bodu 3. - Požiadavky poslancov:  
 
p. Holúbek 
- zasielať materiáli k VMČ s pozvánkou 
 
p. Blahová 
- na rohu ulíc Smetanova – Švermova a rohu ulíc Komenského – Hurbanova nie je vidieť označenie ulíc 
a popisné čísla domov, vyriešiť označenie ulíc štandardným spôsobom (stojan v križovatke ulíc)   
UIS,MHaSL 
- na Hurbanovej ul. pri novovybudovanom parkovisku vybudovať 2 lavičky na posedenie UIS, 
- vybudovať 1. lavičku na Gagarinovej ul. smerom k Rozkvetu UIS, 
pozametať ihrisko Hríbik (ul. M.Turkovej, ul. Gagarinova UIS, MHaSL 
 
p. Dobiáš 
- rozšírenie Kubranského cintorína – pokračovať v majetkoprávnom vysporiadaní UŽPD, UMM 
- sa pýta či je možnosť vybudovania  lavičiek na Vodárenskej ulici UŽPD, UIS 
 
p. Gavenda 
- prepadajúca sa cesta na Opatovskej ulici smerom od Kubrej 2. dom, pozostatok nekvalitne spravenej 
rozkopávky UŽPD, UIS 
- prepadajúca sa šachta na Opatovskej ulici UŽPD, UIS 
- doplniť lanká na stožiaroch pre zástavu na KD Opatová a ZŠ Opatová UIS, MHaSL 
- natrieť fasádu Domu Smútku a naištlovať ohrievač vody na batériu UIS, MHaSL 
- orezať suché konáre na stromoch v objekte Opatovského cintorína UIS, MHaSL 
- doplniť 3 svietidlá osvetlenia od Majáka k rodinným domom UIS, 
- označenie Opatovej UŽPD, UIS 
- prinútiť k napojeniu na verejnú kanalizáciu Spotrebné družstvo Jednota UPaM 
- pravidelnosť obchôdzky v Opatovej Mestskou Políciou, zvlášť Detského ihriska vo večerných hodinách 
a cez víkend MsP 
 
 
 



 
Ostatné 
- lavičky na hrádzi UIS, 
- prevádzkové hodiny a stav detského ihriska na Považskej ul. UIS, MHaSL 
- termín ukončenia rekonštrukcie stromoradia pri Tepličke – Sihoť IV UŽPD 
 
 
K bodu 5. Rôzne 
- na VMČ Sever sa dostavila zástupkyňa Služieb pre bývanie s informáciou o riešení havarijného 
stavu múrika na Nábrežnej ulici, VMČ Sever trvá na svojom stanovisku zo zasadnutia v marci 2009 
s upozornením, že 30 dňová lehota na odpoveď uplynula. UŽPD, UIS, UMM,  
 
p. Matejková (KS- Turkovej) 
- vyriešiť majetkoprávny stav KS-Turkovej UMM 
 
p. Marousek (MsP TN) 
- vybudovať minimálne 20 parkovacích miest na ul. Padivého UŽPD 
 
p. Rácz (Rada starších) 
- riešenie skladíšť nábytku medzi domami na Sihoti, tento problém bude riešiť rada starších i na stretnutí 
s primátorom UIS,  
 
 
K bodu 6. Požiadavky občanov 
p. Bučková  
vyhradiť parkovisko pre ZŤP, Viestova ul. č.22 UŽPD 
 
p. Novák 
- sťažnosť na správanie šoférov a revizórov MHD TN UŽPD 
- sťažnosť na čipové karty, ktoré nesprávne fungujú UŽPD 
 
p.Barincová 
- Pod Sokolicami nie je žiadne detské ihrisko UŽPD, UAaÚP, 
- doprava Pod Sokolicami smerom z kruhového objazdu nie je doriešená UŽPD, UAaÚP, 
- nedostatok parkovacích miest Pod Sokolicami UŽPD 
 
p. Varešková 
- ul. Gen. Viesta obnova stromoradí UŽPD 
- Ul. Nábrežná v jednosmerke jazdia v protismere cyklisti, motocyklisti a korčuliari MsP 
- Ul. Nábrežná – stojace autá na chodníkoch MsP 
 
ostatné: 
- vyčistiť kanálové vpuste križovatka ul. Šoltésovej – Gagarinova UIS, 
- ul. Gagarinova odstrániť trčiace korene po výrube z pred 3. rokov UIS, 
- prechod pre chodcov Považská ul. na zástavku medzi garážami UŽPD 
 
Zapísal: Bc. Peter Fortuna, garant VMČ Sever, dňa 20.5.2009 
 
 
 
 
       
 Ján Babič 
         Predseda VMČ Sever 
 
 


