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Garant komisie : Soňa Baránková 
Ostatný prítomný : Mgr. Zdeno Marousek – Mestská polícia Trenčín 
    
Program (po schválení): 
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. KS Kubrá – riešenie vnútorného areálu. 
4. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého obdobia.  
5. Nové požiadavky občanov a poslancov. 
6. Rôzne, diskusia. 
7. Záver. 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 
1. ÚVOD :  
Predseda VMČ SEVER Mgr. Miloslav Baco privítal prítomných členov VMČ a ostatných 
prítomných. Uviedol, že výbor je uznášaniaschopný, ospravedlnili sa poslanci Mgr. Bystrický 
a JUDr. Smolka. Zároveň ospravedlnil garantku p. Baránkovú, ktorá sa dostaví neskôr z dôvodu 
konania volieb do závodného výboru SLOVES. Následne prečítal body programu.  

 Mgr. Baco vyzval prítomných na prípadné doplnenie programu. Ing. Mičega navrhol zmenu 
programu nasledovne:  

      Zmena programu sa týka doplnenia bodu č. 3 s názvom Riešenie úpravy vnútorného areálu KS 
Kubrá. 

 
Uznesenie 01/03/20: VMČ súhlasí s doplnením bodu č. 3 – Riešenie úpravy vnútorného areálu KS 
Kubrá. 
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Baco, Petrík, Mičega, Matejka, Trepáč)  Proti : 0  Zdržal sa :   0 
Uznesenie bolo schválené.  
 
Uznesenie 02/03/20: VMČ schvaľuje program ako celok v znení jeho zmeny.  
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Baco, Petrík, Mičega, Matejka, Trepáč)  Proti : 0      Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
 
 
 
 

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
Predseda výboru   

Mgr. Miloslav Baco   
Členovia výboru : 

Ing. Miloš Mičega  Martin Trepáč 
Mgr. Martin Petrík  Ing. Ladislav Matejka 
  

Neprítomní členovia VMČ SEVER: 

Mgr. Kamil Bystrický – ospravedlnený 

JUDr. Martin Smolka - ospravedlnený 
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2. MAJETKOVÉ PREVODY:  
 

1/ MHSL žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k zámeru prenajať nebytové priestory a časti pozemkov na 
letnom kúpalisku na Ostrove za účelom prevádzkovania bufetov,  zriadenia letných terás 
a umiestnenia vlastných predajných zariadení určených na predaj občerstvenia, nápojov, mrazených 
výrobkov, sladkých a slaných múčnych jedál i zábavných atrakcií.  

 
 o 16.20 h sa dostavila na rokovanie garantka Baránková 

 
 poslanec Trepáč uviedol, že nesúhlasí s predloženým materiálom, nakoľko ceny sa mu zdajú príliš 

nízke,.... je to komerčná vec,.....  
 Mgr. Petrík uviedol, že tie ceny sú vyvolávacie, pokiaľ má niekto pocit, že tá cena je nízka, môže ísť 

do súťaže a môže si to ísť vyskúšať,....  
 poslanec Trepáč uviedol, že áno, ale sú tam aj stánky a je tam predsa viac žiadateľov a záujemcov,.... 

je to komerčná akcia,....  
 Ing. Mičega uviedol, že keď sa to bude súťažiť, aby sa zaviedla klauzula sankcie alebo odstúpenie od 

zmluvy, .... že ten, kto si vyberie stánok a sortiment, mal by to aj dodržiavať,....aby sa nestalo, že bude 
predávať sortiment, ktorý nemal vysúťažený. Nebolo to minulý rok dodržiavané, preto žiadam 
zapracovať striktné dodržiavanie podmienok, za ktorých boli stánky vysúťažené s možnosťou sankcie.   

 Poslanec Trepáč nesúhlasí s atrakciou bungee jumping, skákanie na trampolíne a požaduje vyrovnať 
terén na vodný futbal, ... ak to chce dať MHSL znovu do súťaže, žiadam zvýšiť cenu predmetu nájmu 
z 10,-- € na 20,-- € za prevádzkový deň na atrakciu bungee jumping a trampolínu.  
 

Uznesenie 03/03/20: VMČ navrhuje zvýšiť cenu predmetu nájmu na prevádzku bungee jumping 
a trampolína v areáli letného kúpaliska vo výške 20,-- € za prevádzkový deň a zároveň požaduje upraviť 
terén na vodný futbal. 
HLASOVANIE :  
Za : 4  (Baco, Mičega, Matejka, Trepáč)   Proti : 0      Zdržal sa : 1 (Petrík)  
Uznesenie bolo schválené.  
 
Uznesenie 04/03/20:  VMČ navrhuje zapracovať do zmlúv ohľadom prenájmu priestorov v areáli 
letného kúpaliska sankcie za nedodržanie a dosledovať podmienky, za ktorých boli vysúťažené jednotlivé 
priestory.  
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Baco, Petrík, Mičega, Matejka, Trepáč)  Proti : 0      Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

 

2/ Útvar mobility žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k zriadeniu letnej terasy „Cukráreň Fantásia“ na 
Šoltésovej ulici v termíne od 15.3.2020 – 30.7.2020 s tým, že táto letná terasa by bola povolená do 
začatia prác na rekonštrukcii námestia Rozkvet.  

Uznesenie 05/03/20: VMČ súhlasí so zriadením letnej terasy „Cukráreň Fantásia“ v termíne od 
15.3.2020 – 30.7.2020 s podmienkou povolenia terasy do začatia stavebných prác na rekonštrukcii 
námestia Rozkvet.  
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Baco, Petrík, Mičega, Matejka, Trepáč)  Proti : 0      Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
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Ing. Mičega podotkol, že VMČ SEVER sa nemá čo vyjadrovať k terasám, toto je prenesený výkon 
štátnej správy,.... je to cestný správny orgán, nie je to naša kompetencia a upozornil aj na to, že januárové 
podanie máme na vyjadrenie v marci.  

  Mgr. Marousek doplnil, že povinnosť vyplýva z VZN o terasách,.... 
 
3. KS KUBRÁ – RIEŠENIE VNÚTORNÉHO AREÁLU:  

 
 Ing. Mičega  informoval, že tento bod navrhol z dôvodu, že vonkajší vzhľad areálu pri KS Kubrá je 

úplne nevyhovujúci – preto žiada MHSL, aby okamžite navrhli, ako upraviť – aspoň vyštrkovať 
krajnice, kde sa odstavujú autá a kolegovia, aby vyčlenili finančné prostriedky na projektovú 
dokumentáciu na úpravu vnútorného areálu. Je tu predsa pamätník z II. svetovej vojny a okolie 
trávnika je úplne zničené a prostredie – mláky, rozbitý chodník,.... to takéhoto prostredia vodíme 
deti? ......   

 Mgr. Petrík navrhol osadiť zákazovú značku pre vstup do areálu. Na to reagoval Ing. Mičega, že 
vojsť by nemohol nikto, keď tam bude dodatková značka – dopravná obsluha, tak vojsť môžu len 
vozidlá s evidenčnými číslami, ktoré tu majú vjazd. Keď tu má mať niekto vjazd, tak to môže byť 
len na základe dodatkovej značky a treba vybrať, kto to bude. Na to odpovedal Mgr. Petrík, že je tu 
správca strediska, nech určí on.  

 Mgr. Marousek informoval, že keďže tu vznikla súkromná škola, vzniká tu neriešiteľná situácia 
ohľadom parkovania vozidiel, hlavne ráno, keď rodičia vedú deti do školy, ...., je tu nemysliteľný 
a dlhodobý stav, je to nebezpečné, autá cúvajú do križovatky, sú krížom-krážom odstavené, treba 
bránu zamykať.  

 Ing. Mičega navrhol uznesenie: 
 

Uznesenie 06/03/20: VMČ odporúča okamžite vykonať opatrenia na odstránenie nežiadúceho 
skutkového stavu vo vnútornom areáli KS Kubrá (vyrovnať jamy, vyčistiť, osadiť zábrany, vyštrkovať 
krajnice)  
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Baco, Petrík, Mičega, Matejka, Trepáč)  Proti : 0      Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

 
Uznesenie 07/03/20: VMČ odporúča vyčleniť finančné prostriedky na vypracovanie projektovej 
dokumentácie a riešenia tohto vstupu.   
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Baco, Petrík, Mičega, Matejka, Trepáč)  Proti : 0      Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

 
 o 16.40 h odišiel z rokovania poslanec Ing. Mičega 
 
Uznesenie 08/03/20: VMČ odporúča osadiť dopravné značenie – zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľou do 
priestorov KS Kubrá, na ktorú správca strediska vyčlení motorové vozidlá, ktoré tu budú mať povolený 
vjazd a zároveň požiadať správcu KS Kubrá, aby uzamykal priestor, aby nenarúšali zeleň v areáli. 
HLASOVANIE :  
Za : 2 (Baco, Petrík)  Proti : 0       Zdržal sa : 2 (Matejka, Trepáč) 
Uznesenie bolo schválené.  
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4. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A  POSLANCOV Z MINULÉHO 

OBDOBIA:  
 Mgr. Petrík  informoval, že minulý mesiac bol poverený na zastupovanie VMČ SEVER a PhDr. 

Očkayová poslala niekoľko mailov, kde vyslovila nesúhlas z vytvorenou zápisnicou a poslala 
pripomienky.  Jej pripomienky som zobral na vedomie a vyhodnotil som to, že požiadavka od občana 
má byť stručná, jasná, zrozumiteľná. Netýka sa mestskej časti SEVER, túto požiadavku zdupľovala 
z januára, vo februári ju dala znova, na ktorú opätovne dostala odpoveď z mestského úradu a znova 
z jej strany sa jej zdala ako nedostačujúca a dožadovala sa dovysvetlenia. Zápisnica je už zverejnená, 
necituje sa v nej doslovne všetko, je tam zachytená podstata. 

 Mgr. Baco prečítal odpoveď, ktorá sa týkala mestskej časti Kubrá nasledovne: 
Ing. Trnka požaduje upraviť vonkajšie okolie ihriska na Kubranskej kyselke tak, aby bola 
zabezpečená bezpečnosť detí pri hracích prvkoch a aby sa vytvorilo ideálne prostredie pre 
športovanie a rekreáciu detí v tejto lokalite. (napr. dopad pod hracími prvkami vysypať kôrou!) 
Odpoveď: MHSL: Detské ihrisko nie je v správe MHSL, jedná sa o súkromný pozemok.  

 Ostatné odpovede na požiadavky sú zverejnené v prehľadnej tabuľke „Požiadavky VMČ SEVER“ 
za každý príslušný mesiac a sú zverejnené na webovej stránke mesta.  

 
5. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV: 

 Obyvatelia opakovane upozorňovali na nežiadúci stav domu smútku v Kubrej, celkovo je vonkajší aj 
vnútorný priestor zanedbaný, v havarijnom stave, ľudí to odrádza pochovávať tam svojich blízkych,.... 
diskusia sa ďalej niesla ohľadom projektu na rozšírenie cintorína v Kubrej, kde sa táto investičná akcia 
nedostala do rozpočtu  ani v roku 2017 ani 2018. Konkrétny stav týchto dvoch vecí budú prítomní 
riešiť na dňoch otvorených dverí u primátora dňa 30. marca 2020.  

 Obyvatelia v rámci diskusie riešili pokutovanie áut počas konania svätej omše v Kubrej, kde im bolo 
vysvetlené prítomným Mgr. Marouskom z mestskej polície, že musia rešpektovať dopravné značenie 
a keď polícia dostane podnet, tak ho musí riešiť. Neexistuje výnimka, či je omša alebo podobne. 

 Obyvatelia sa pýtali na možné oplotenie detského ihriska pri lekárni na námestí v Kubrej, bolo im 
odpovedané, že sa jedná o cirkevný majetok, ihrisko nie je v správe MHSL, nie je možné ho oplotiť, 
ako požadujú 
 

 požiadavky občanov: 
  18/20 p. Brezanová požaduje opraviť vyblednuté písmená na pamätníku II. svetovej vojny v areáli KS    
Kubrá 
  19/20 p. Brezanová požaduje opraviť vyblednuté písmená na hrobe neznámeho vojaka z Rumunska 
na cintoríne v Kubrej 
   20/20  p. Brezanová požaduje vymeniť stoličky v KS Kubrá, ktoré sú značne opotrebované 
   21/20 p. Brezanová žiada vyčleniť finančné prostriedky na opravu havarijného stavu domu smútku 
v Kubrej, opadávajú tam kachličky, hrozí nebezpečenstvo úrazu. 
   22/20 Obyvatelia mestskej časti Kubrá požadujú vedieť, v akom stave povoľovania sa nachádza 
rozšírenie cintorína v Kubrej, ktoré sa neustále rieši a či je daná investičná akcia v rozpočte na rok 2020. 
   23/20 Občianka požaduje opraviť zľahnuté zábradlie pri potoku na Kubranskej ulici v časti oproti 
penziónu Mária. Hrozí nebezpečenstvo pádu do potoka.  
   24/20 Ul. Záhrady v Kubrej – na ľavej strane smer z Kubranskej kyselky je stará červená autobusová 
zastávka, žiadame ju vymeniť za novšiu, jej technický stav je značne zastaralý, opotrebovaný.  
   25/20 Občan požaduje upraviť grafikon mestskej hromadnej dopravy z Kubrej na Sihoť a opačne cez 
nový podjazd Pred poľom.  
   26/20 P. Hasáková z ulice Záhrady prosí o vyčistenie ulice Záhrady v rámci jarného upratovania, 
nakoľko v minulosti ešte ani raz nebola táto ulica vyčistená po zime. 
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   27/20 P. Hasáková z ulice Záhrady žiada o vykonanie obhliadky sklonu vozovky na ul. Záhrady pred 
jej rodinným domom, neodteká voda z komunikácie. Telefónne číslo sa nachádza u garantky. 
   28/20 P. Brezanová požaduje opraviť deravé ríny na Kultúrnom stredisku v Kubrej v časti nad 
vstupom, pri daždi z nich vyteká voda po celej dĺžke.  
   29/20 Občan požaduje vyčistiť kanalizačné vpuste na ul. Nivy a Kubranská 
   30/20 Občan sa pýta, či sa nedá rozšíriť verejné osvetlenie až hore na kopci na ulici Potočná k parc. 
č. 1956 k. ú. Opatová 

31/20 p. Šustek František požaduje, aby TVK v spolupráci s mestom prevzali do správy kanalizačné 
spojky medzi domami Pod Sokolice – bytový dom 523, 524, 525 a rovnako do svojej správy prevzali 
kanalizačné čerpadlo, ktoré slúži na prečerpávanie kanalizačných splaškov a doriešili vpuste pred 
bytovkou Pod Sokolice 524. Telefónne číslo sa nachádza u garantky. 

 
 o 17.15 h odišiel z rokovania poslanec Ing. Matejka, čím sa výbor stal neuznášaniaschopným 

 
 požiadavky poslancov: 

   32/20 Vyznačiť vodorovné dopravné značenie na parkovisku pri lekárni v Kubrej. (Trepáč) 
   33/20  Žiadam doplniť rozhlas z iného miesta, v niektorých častiach sa zvuk ozýva, nie je ho dobre 
počuť alebo vôbec, zvuk nemá dosah, napr. Ulica Zelnica, kde starší občania nemajú informácie. 
(Trepáč) 
   34/20  Opätovne žiadam o dopravné značenie v mestskej časti Kubrá. (Trepáč) 
 
 o 17.32 h odišiel z rokovania poslanec Mgr. Petrík 

 
 
6. RÔZNE, DISKUSIA:  

 Prítomní obyvatelia sa pýtali na niektoré problémy, na ktoré im bolo odpovedané priamo na zasadnutí.  
 
7. ZÁVER: 

 
 Mgr. Baco poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.  

 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 17,45 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční dňa 
2. apríla 2020 v SOŠ Pod Sokolice. 
 
 
 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 5.3.2020 
 
 
 
 
 
 

  Mgr. Miloslav Baco 
predseda VMČ SEVER  
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priestory.  
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Baco, Petrík, Mičega, Matejka, Trepáč)  Proti : 0      Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

 

2/ Útvar mobility žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k zriadeniu letnej terasy „Cukráreň Fantásia“ na 
Šoltésovej ulici v termíne od 15.3.2020 – 30.7.2020 s tým, že táto letná terasa by bola povolená do 
začatia prác na rekonštrukcii námestia Rozkvet.  

Uznesenie 05/03/20: VMČ súhlasí so zriadením letnej terasy „Cukráreň Fantásia“ v termíne od 
15.3.2020 – 30.7.2020 s podmienkou povolenia terasy do začatia stavebných prác na rekonštrukcii 
námestia Rozkvet.  
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Baco, Petrík, Mičega, Matejka, Trepáč)  Proti : 0      Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

 
 



VMČ SEVER – 03/2020  
 Strana 3 
 

 

Ing. Mičega podotkol, že VMČ SEVER sa nemá čo vyjadrovať k terasám, toto je prenesený výkon 
štátnej správy,.... je to cestný správny orgán, nie je to naša kompetencia a upozornil aj na to, že januárové 
podanie máme na vyjadrenie v marci.  

  Mgr. Marousek doplnil, že povinnosť vyplýva z VZN o terasách,.... 
 
3. KS KUBRÁ – RIEŠENIE VNÚTORNÉHO AREÁLU:  

 
 Ing. Mičega  informoval, že tento bod navrhol z dôvodu, že vonkajší vzhľad areálu pri KS Kubrá je 

úplne nevyhovujúci – preto žiada MHSL, aby okamžite navrhli, ako upraviť – aspoň vyštrkovať 
krajnice, kde sa odstavujú autá a kolegovia, aby vyčlenili finančné prostriedky na projektovú 
dokumentáciu na úpravu vnútorného areálu. Je tu predsa pamätník z II. svetovej vojny a okolie 
trávnika je úplne zničené a prostredie – mláky, rozbitý chodník,.... to takéhoto prostredia vodíme 
deti? ......   

 Mgr. Petrík navrhol osadiť zákazovú značku pre vstup do areálu. Na to reagoval Ing. Mičega, že 
vojsť by nemohol nikto, keď tam bude dodatková značka – dopravná obsluha, tak vojsť môžu len 
vozidlá s evidenčnými číslami, ktoré tu majú vjazd. Keď tu má mať niekto vjazd, tak to môže byť 
len na základe dodatkovej značky a treba vybrať, kto to bude. Na to odpovedal Mgr. Petrík, že je tu 
správca strediska, nech určí on.  

 Mgr. Marousek informoval, že keďže tu vznikla súkromná škola, vzniká tu neriešiteľná situácia 
ohľadom parkovania vozidiel, hlavne ráno, keď rodičia vedú deti do školy, ...., je tu nemysliteľný 
a dlhodobý stav, je to nebezpečné, autá cúvajú do križovatky, sú krížom-krážom odstavené, treba 
bránu zamykať.  

 Ing. Mičega navrhol uznesenie: 
 

Uznesenie 06/03/20: VMČ odporúča okamžite vykonať opatrenia na odstránenie nežiadúceho 
skutkového stavu vo vnútornom areáli KS Kubrá (vyrovnať jamy, vyčistiť, osadiť zábrany, vyštrkovať 
krajnice)  
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Baco, Petrík, Mičega, Matejka, Trepáč)  Proti : 0      Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

 
Uznesenie 07/03/20: VMČ odporúča vyčleniť finančné prostriedky na vypracovanie projektovej 
dokumentácie a riešenia tohto vstupu.   
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Baco, Petrík, Mičega, Matejka, Trepáč)  Proti : 0      Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

 
 o 16.40 h odišiel z rokovania poslanec Ing. Mičega 
 
Uznesenie 08/03/20: VMČ odporúča osadiť dopravné značenie – zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľou do 
priestorov KS Kubrá, na ktorú správca strediska vyčlení motorové vozidlá, ktoré tu budú mať povolený 
vjazd a zároveň požiadať správcu KS Kubrá, aby uzamykal priestor, aby nenarúšali zeleň v areáli. 
HLASOVANIE :  
Za : 2 (Baco, Petrík)  Proti : 0       Zdržal sa : 2 (Matejka, Trepáč) 
Uznesenie bolo schválené.  
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4. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A  POSLANCOV Z MINULÉHO 

OBDOBIA:  
 Mgr. Petrík  informoval, že minulý mesiac bol poverený na zastupovanie VMČ SEVER a PhDr. 

Očkayová poslala niekoľko mailov, kde vyslovila nesúhlas z vytvorenou zápisnicou a poslala 
pripomienky.  Jej pripomienky som zobral na vedomie a vyhodnotil som to, že požiadavka od občana 
má byť stručná, jasná, zrozumiteľná. Netýka sa mestskej časti SEVER, túto požiadavku zdupľovala 
z januára, vo februári ju dala znova, na ktorú opätovne dostala odpoveď z mestského úradu a znova 
z jej strany sa jej zdala ako nedostačujúca a dožadovala sa dovysvetlenia. Zápisnica je už zverejnená, 
necituje sa v nej doslovne všetko, je tam zachytená podstata. 

 Mgr. Baco prečítal odpoveď, ktorá sa týkala mestskej časti Kubrá nasledovne: 
Ing. Trnka požaduje upraviť vonkajšie okolie ihriska na Kubranskej kyselke tak, aby bola 
zabezpečená bezpečnosť detí pri hracích prvkoch a aby sa vytvorilo ideálne prostredie pre 
športovanie a rekreáciu detí v tejto lokalite. (napr. dopad pod hracími prvkami vysypať kôrou!) 
Odpoveď: MHSL: Detské ihrisko nie je v správe MHSL, jedná sa o súkromný pozemok.  

 Ostatné odpovede na požiadavky sú zverejnené v prehľadnej tabuľke „Požiadavky VMČ SEVER“ 
za každý príslušný mesiac a sú zverejnené na webovej stránke mesta.  

 
5. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV: 

 Obyvatelia opakovane upozorňovali na nežiadúci stav domu smútku v Kubrej, celkovo je vonkajší aj 
vnútorný priestor zanedbaný, v havarijnom stave, ľudí to odrádza pochovávať tam svojich blízkych,.... 
diskusia sa ďalej niesla ohľadom projektu na rozšírenie cintorína v Kubrej, kde sa táto investičná akcia 
nedostala do rozpočtu  ani v roku 2017 ani 2018. Konkrétny stav týchto dvoch vecí budú prítomní 
riešiť na dňoch otvorených dverí u primátora dňa 30. marca 2020.  

 Obyvatelia v rámci diskusie riešili pokutovanie áut počas konania svätej omše v Kubrej, kde im bolo 
vysvetlené prítomným Mgr. Marouskom z mestskej polície, že musia rešpektovať dopravné značenie 
a keď polícia dostane podnet, tak ho musí riešiť. Neexistuje výnimka, či je omša alebo podobne. 

 Obyvatelia sa pýtali na možné oplotenie detského ihriska pri lekárni na námestí v Kubrej, bolo im 
odpovedané, že sa jedná o cirkevný majetok, ihrisko nie je v správe MHSL, nie je možné ho oplotiť, 
ako požadujú 
 

 požiadavky občanov: 
  18/20 p. Brezanová požaduje opraviť vyblednuté písmená na pamätníku II. svetovej vojny v areáli KS    
Kubrá 
  19/20 p. Brezanová požaduje opraviť vyblednuté písmená na hrobe neznámeho vojaka z Rumunska 
na cintoríne v Kubrej 
   20/20  p. Brezanová požaduje vymeniť stoličky v KS Kubrá, ktoré sú značne opotrebované 
   21/20 p. Brezanová žiada vyčleniť finančné prostriedky na opravu havarijného stavu domu smútku 
v Kubrej, opadávajú tam kachličky, hrozí nebezpečenstvo úrazu. 
   22/20 Obyvatelia mestskej časti Kubrá požadujú vedieť, v akom stave povoľovania sa nachádza 
rozšírenie cintorína v Kubrej, ktoré sa neustále rieši a či je daná investičná akcia v rozpočte na rok 2020. 
   23/20 Občianka požaduje opraviť zľahnuté zábradlie pri potoku na Kubranskej ulici v časti oproti 
penziónu Mária. Hrozí nebezpečenstvo pádu do potoka.  
   24/20 Ul. Záhrady v Kubrej – na ľavej strane smer z Kubranskej kyselky je stará červená autobusová 
zastávka, žiadame ju vymeniť za novšiu, jej technický stav je značne zastaralý, opotrebovaný.  
   25/20 Občan požaduje upraviť grafikon mestskej hromadnej dopravy z Kubrej na Sihoť a opačne cez 
nový podjazd Pred poľom.  
   26/20 P. Hasáková z ulice Záhrady prosí o vyčistenie ulice Záhrady v rámci jarného upratovania, 
nakoľko v minulosti ešte ani raz nebola táto ulica vyčistená po zime. 
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   27/20 P. Hasáková z ulice Záhrady žiada o vykonanie obhliadky sklonu vozovky na ul. Záhrady pred 
jej rodinným domom, neodteká voda z komunikácie. Telefónne číslo sa nachádza u garantky. 
   28/20 P. Brezanová požaduje opraviť deravé ríny na Kultúrnom stredisku v Kubrej v časti nad 
vstupom, pri daždi z nich vyteká voda po celej dĺžke.  
   29/20 Občan požaduje vyčistiť kanalizačné vpuste na ul. Nivy a Kubranská 
   30/20 Občan sa pýta, či sa nedá rozšíriť verejné osvetlenie až hore na kopci na ulici Potočná k parc. 
č. 1956 k. ú. Opatová 

31/20 p. Šustek František požaduje, aby TVK v spolupráci s mestom prevzali do správy kanalizačné 
spojky medzi domami Pod Sokolice – bytový dom 523, 524, 525 a rovnako do svojej správy prevzali 
kanalizačné čerpadlo, ktoré slúži na prečerpávanie kanalizačných splaškov a doriešili vpuste pred 
bytovkou Pod Sokolice 524. Telefónne číslo sa nachádza u garantky. 

 
 o 17.15 h odišiel z rokovania poslanec Ing. Matejka, čím sa výbor stal neuznášaniaschopným 

 
 požiadavky poslancov: 

   32/20 Vyznačiť vodorovné dopravné značenie na parkovisku pri lekárni v Kubrej. (Trepáč) 
   33/20  Žiadam doplniť rozhlas z iného miesta, v niektorých častiach sa zvuk ozýva, nie je ho dobre 
počuť alebo vôbec, zvuk nemá dosah, napr. Ulica Zelnica, kde starší občania nemajú informácie. 
(Trepáč) 
   34/20  Opätovne žiadam o dopravné značenie v mestskej časti Kubrá. (Trepáč) 
 
 o 17.32 h odišiel z rokovania poslanec Mgr. Petrík 

 
 
6. RÔZNE, DISKUSIA:  

 Prítomní obyvatelia sa pýtali na niektoré problémy, na ktoré im bolo odpovedané priamo na zasadnutí.  
 
7. ZÁVER: 

 
 Mgr. Baco poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.  

 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 17,45 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční dňa 
2. apríla 2020 v SOŠ Pod Sokolice. 
 
 
 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 5.3.2020 
 
 
 
 
 
 

  Mgr. Miloslav Baco 
predseda VMČ SEVER  

          
 


