
Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej dňa   28. októbra 2009 v Kultúrnom 
stredisku Opatová 

 
Prítomní poslanci:  
Marta Blahová, Ján Babič, Ľubomír Dobiaš, RNDr. Jozef Mertan, Janka Fabová, Vladimír Gavenda, Juraj 
Holúbek, 
 
Neprítomní poslanci:  
Ing. Róbert Lifka 
 
 
Prítomní: 
Bc. Peter Fortuna, garant VMČ Sever 
Mgr. Petr Vojtěch, MsP Trenčín 
 
 
Na úvod p. Ján Babič, 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 
4. Stretnutie s občanmi 

 
 
 
K bodu 1. – Otvorenie a schválenie programu 
 
Na návrh p. Juraja Holúbka bol zmenený program VMČ Sever a do programu boli zaradené body:  
2. Odvolanie predsedu VMČ Sever  
3. Voľba nového predsedu VMČ Sever 
  
VMČ Sever hlasmi 5 za, 2 proti schválil nasledovný program: 
 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Odvolanie predsedu VMČ Sever  
3. Voľba nového predsedu VMČ Sever 
4. Prerokovanie žiadostí 
5. Požiadavky poslancov 
6. Rôzne 
7. Stretnutie s občanmi 

 
K bodu 2. – Odvolanie predsedu VMČ Sever 
 
VMČ Sever hlasovalo o odvolaní predsedu VMČ Sever pomerom hlasov 4 za, 2 proti, 1 sa zdržal hlasovania.  
 
Predseda VMČ Sever nebol odvolaný. 
 
K bodu 3. – Voľba nového predsedu VMČ Sever  
 
Voľba nového predsedu VMČ Sever neprebehla nakoľko predseda VMČ Sever nebol odvolaný.  
 
 
 
 
 
 



K bodu 4. – Prerokovanie žiadostí 
 
- žiadosť spoločnosti ALFA Reklama, s.r.o., ktorá požiadala o predĺženie doby nájmu Nájomnej zmluvy č. 
37/2005, uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a uvedenou spoločnosťou, na prenájom pozemku – časť 
parc.č. 1432/9, k.ú. Trenčín, Ul. K výstavisku. Na uvedenom pozemku je umiestnená navigačná tabula.  
ÚAaÚP a ÚŽPaD Mestského úradu v Trenčíne dňa 08.10.2009 odporučil predĺženie nájomnej zmluvy na 
dobu neurčitú. 
 
VMČ Sever hlasovalo o žiadosti spoločnosti ALFA Reklama s.r.o. s výsledkom 7 poslancov sa zdržalo 
hlasovania. 
 
- žiadosť o prerokovanie a stanovisko za VMČ Sever k predaju nehnuteľnosti - pozemku na Opatovskej ulici 
v k. ú. Kubra parc. č. 140/2, záhrada vo výmere 45 m2 pre Milana Gunára s manželkou Tatianou za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku pri rodinnom dome. 
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ v Trenčíne predaj 
pozemku odporúčajú. 
 
VMČ Sever hlasovalo o vyššie uvedenej žiadosti s výsledkom 7 poslancov sa zdržalo hlasovania. 
 
K bodu 5. – Požiadavky poslancov 
 
p. Fabová 
- zvolať VMČ ohľadne investičných akcií do rozpočtu pre rok 2010  
 
p.Blahová 
- na ul. Šoltésovej 1724 smerom a Gagarinovu opraviť nefunkčnú kanálová vpusť v okolí ktorej stále stojí 
voda, táto vpusť bola 2x čistená ale nefunguje, UIS 
- detské ihrisko na hríbiku (ul. Gagarinova) vyčistiť kanálovú vpustť v strede ihriska v ktorej, rastie tráva 
a stojí tam voda UIS 
- sťažnosť na pána, ktorý vpúšťa svojho psa do areálu škôlky a senior centra MsP 
- umiestniť smetné nádoby na Gagarinovej ulici na také miesto, aby nebránili plynulosti cestnej premávky 
(pracovníčka MsÚ skontrolovala toto miesto a potvrdila oprávnenosť požiadavky) UŽPD, 
 
p. Dobiáš 
- žiadam prednostu MsÚ aby osobne dohliadol, aby všetky útvary, obzvlášť však tieto UAaUP a ÚŽPaD 
dodávali svoje materiáli do výboru mestskej časti všetky materiáli včas, najneskôr však s pozvánkou 
a výslovne si nežiadam písomne odpovede vedúcich útvarov UAaUP a ÚŽPaD prednosta MsÚ 
 
- žiadam posúdiť výrub červeného smreku v areáli KS Kubra, ktorý pri ďaľšej veternej smršti môže spôsobiť 
škody UŽPD 
 
p. Gavenda 
- zaslať list vedeniu Jednoty, aby svoj objekt v Opatovej napojili na verejnú kanalizáciu UŽPD  
 
K bodu 6. – Rôzne 
 
- zaistiť finančné prostriedky pre ZUŠ na energie a vypratanie priestorov UKCR 
- oddeliť vstup ZUŠ od klubu LÚČ UKCR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K bodu 7. – Požiadavky občanov 
 
občania z Opatovej:  
- žiadajú pravidelne merať rýchlosť na ceste I. triedy a na Opatovskej ulici, z dôvodu, že vodiči jazdiaci cez 
obec pernamentne porušujú povolenú rýchlosť a tým ohrozujú bezpečnosť cyklistov a chodcov. UŽPD 
  
- kontrolovať cestné poklopy na Horeblatí v Opatovej, niekto ich úmyselne vyberie a odloží mimo cesty. 
UŽPD, MsP 
 
- žiadajú, aby MHD linka č. 21 (smer zo sídliska Juh) premávala cez víkendy a počas sviatkov aj v neskorších 
hodinách, v súčastnosti je odchod posledného autobusu 20:10 zo sídliska Juh. UŽPD 
 
- pokosiť Opatovskú ulicu UIS 
 
- občania z Opatovej nemajú signál Trenčianskej televízie a nakoľko platia dane rovnako ako ostatný 
občania z iných častí mesta žiadajú o napravenie súčastného stavu. UKCR 
 
- sa sťažujú na zmenu odvozu odpadu, nakoľko sa interval odvozu odpadu zmenil na 1x za 2. týždne 
a poplatok zostal nezmenený ako pri odvoze 1x za týždeň. Z uvedeného dôvodu požadujeme znížiť poplatok 
za odvoz smetí, alebo odvoz smetí v pôvodnom intervale. UŽPD 
 
- na priecestí na Opatovksej ulici odstrániť betónové pätky, ktoré zostali na mieste po odstránených 
značkách UIS 
 
vedúca KS Sihoť  
 
- žiada o nové priestory pre KS Sihoť, nakoľko jej na konci roka 2009 skočí nájomná lehota v pôvodnom 
objekte.  UKCR 
 
  
   
 
 
 
Zapísal: Bc. Peter Fortuna, garant VMČ Sever, dňa 28.10.2009 
 
 
 
       
   Ján Babič 
           Predseda VMČ Sever 
 


