
Z Á P I S N I C A 
 

zo  zasadnutia Výboru mestskej časti SEVER, konaného dňa 21.11.2007  
v zasadačke Klientskeho centra MsÚ v Trenčíne 

 
Prítomní poslanci:        
p. Ján Babič, p. Ľubomír Dobiaš, p. Juraj Holubek, p. Vladimír Gavenda, p. Marta Blahová, RNDr. 
Jozef Mertan 
Ospravedlnení poslanci:        
p. Janka Fabová, Ing. Róbert Lifka,   
 
Prítomní: 
Ing. Pavol Zachar – útvar majetku mesta MsÚ  */UMM/ 
Ing. Jaroslava Vanyová - MHSL, m.r.o., Trenčín 
Mgr. Zuzana Mišáková – redakcia INFO 
Ing. Andrea Žilková – garant VMČ 

 
Na úvod p. Ján Babič, predseda VMČ Sever, privítal všetkých prítomných a otvoril 

zasadnutie výboru.  
 

VMČ Sever hlasovaním 5 za schválil program zasadnutia nasledovne: 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie  a schválenie programu  
 2. Prerokovanie žiadostí 
 4. Požiadavky poslancov  
 5. Rôzne 
 
K bodu 2 
 
Ing. Zachar, z útvaru majetku mesta, predložil nasledovné žiadosti: 
 
1. Žiadosť Tibora Rozkoša o prenájom pozemkov v k.ú. Kubra, časť parc.č. 1837/20, 2302/6, 1736/1 
a 1736/5 o celkovej výmere 140 m2, za účelom zriadenia záhrady. Ide o pozemok – záhradu na ul. 
Pred poľom.  
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín dňa 23.10.2007 
odporučili prenájom pozemku na dobu 3 rokov. 
  

VMČ Sever hlasovaním 5 za odporučil prenájom pozemkov v zmysle predloženej 
žiadosti. 
 
2. Žiadosť o prerokovanie a stanovisko VMČ Sever k predaju nehnuteľnosti – pozemku na Šoltésovej 
ul. v k.ú. Trenčín parc. č. 1531/338, zast. plocha vo výmere 230 m2  a na nej spevnenej plochy s 10 – 
imi parkovacími pre STIP s.r.o. Žilina.   
Zástupcovia firmy STIP s.r.o. pri rokovaní prehlásili, že uzavrú s Mestom Trenčín dohodu, na  základe 
ktorej: 

- uhradia Mestu Trenčín 60 000,- Sk, predstavujúcu časť nákladov, ktoré musia byť nevyhnutne 
vynaložené za účelom revitalizácie územia súvisiaceho s predmetom kúpy 

- spolu s Mestom Trenčín vhodným spôsobom dorieši sadové úpravy – úpravu zelene v okolí 
predmetu kúpy na náklady spoločnosti STIP s.r.o. 

- odkúpia od Mesta Trenčín pozemok pod parkoviskom za cenu 800,- Sk/ m2 a spevnené 
plochy, predstavujúce 10 parkovacích miest v hodnote 29 700,- Sk/ks. 
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Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne predaj pozemku 
i uzavretie dohody odporúčajú. Predaj pozemku i uzavretie dohody odporučila na svojom rokovaní aj 
Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne.  
 
Stanovisko VMČ Sever k predaju nehnuteľnosti: 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporúča, aby bol predseda VMČ Sever pri koncipovaní 
a schvaľovaní dohody o novácií medzi Mestom Trenčín a firmou STIP s.r.o. a pri riešení 
sadových úprav a okolia. 
 
K bodu 3 
Požiadavky poslancov: 
p. Blahová: 
- na ul. Šoltésovej pri Magnuse chýba kanálová vpusť 
 
p. Gavenda: 
- prečo chodia do Opatovej najstaršie autobusy, a prečo sa v autobusoch nekúri 
- naďalej trvá na svojej požiadavke, aby bola Opatová označená „časť Opatová“ 
 
p. Holúbek: 
- autobusy MHD nechodia načas, ale skôr 
- šoféri autobusov tykajú cestujúcim 
- vývesky nie sú aktualizované 
 
p. Babič: 
- informoval o podjazde na ul. Jasná, viď zápisnica 
- VMČ Sever žiada návštevníkov Piano klubu Pod Sokolicami v Trenčíne, aby sa slušne správali po 
odchode z klubu. 
 
Zapísala: 
Ing. Andrea Žilková, 26.11.2007. 
 
 
 
 
         Ján Babič, v.r. 
                 predseda VMČ Sever          
 

 2


