
Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej dňa   
15. apríla 2009 v Kultúrnom stredisku Kubra 

 
Prítomní poslanci:  
Janka Fabová, Marta Blahová, Ján Babič, Ľubomír Dobiaš,  
 
Neprítomní poslanci:  
RNDr. Jozef Mertan, Vladimír Gavenda, Juraj Holúbek, Ing. Róbert Lifka 
 
 
Prítomní: 
Vlasta Štefániková, Útvar majetku mesta 
Bc. Peter Fortuna, Útvar životného prostredia a dopravy, garant VMČ od mája 2009 
Ing. Andrea Žilková, garant VMČ Sever 
 
Na úvod p. Ján Babič, predseda VMČ Sever, privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie 
výboru. Vzhľadom na to, že zasadnutia sa zúčastnili len 4 poslanci, VMČ Sever nebol 
uznášaniaschopný. 
 
Program VMČ Sever: 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Havarijný stav oporného múrika na ul. Nábrežná 1635 
4. Požiadavky poslancov 
5. Rôzne 
6. Stretnutie s občanmi 

 
 
K bodu 2. - Prerokovanie žiadostí 
 
1.  Žiadosť o prerokovanie a stanovisko k predaju nehnuteľnosti – pozemkov v k.ú. Opatová, parc.č. 490/1 
o výmere 41 m2 a 491/1 o výmere 18 m2 pre Jozefa Lejolle s manželkou Evou za účelom scelenia pozemkov 
pri rodinnom dome.  
    Útvar architektúry a územného plánovania a Útvar životného prostredia a dopravy MsÚ v Trenčíne predaj 
pozemkov odporúčajú. 
 
VMČ Sever hlasovaním 4 za odporučil predaj nehnuteľnosti v zmysle predloženej žiadosti. 
 
K bodu 3. – Havarijný stav oporného múrika na ul. Nábrežná 1635 
P. Vlasta Šfefániková podala informáciu o aktuálnej situácii ohľadne havarijného stavu oporného múrika na 
ul. Nábrežná 1635. Prezentovala stanovisko mesta, že mesto predalo objekt obytného domu na ul. 
Nábrežnej ul. 1635 aj s opornými múrikmi. Oporné múry boli súčasťou obstarávacej ceny celého objektu 
a mesto nemá už nič z tohto objektu vo svojom majetku.  
 
VMČ Sever berie predmetnú informáciu na vedomie. 
 
K bodu 4. - Požiadavky poslancov:  
 
p. Blahová 
- obytný dom ul. Hodžova 39, oproti základnej škole, urobilo sa zateplenie, zničil sa tam trávnik, či nemá 
mesto možnosť zabezpečiť pre tento trávnik hlinu  
- pozametať ihrisko Hríbik (ul. M.Turkovej, ul. Gagarinova), a je tam upchatá kanálová vpusť  
- vyčistili sa krajnice ciest, ale na oblúkoch napr. ul.Žilinská vyčistené nebolo (za ul.Pod Skalkou)  
- opraviť dva výtlky na ul. Pod Skalkou – Žilinská  
-  pred Rozkvetom je rozbitá vývesná tabuľa  
 



 
p. Dobiaš 
- na zasadnutí VMČ Sever dňa 25.2.2009 bolo prijaté nasledovné stanovisko: „VMČ Sever žiada hlasovaním 
6 za o vopred poskytnutie informácií aspoň 4 týždne vopred o všetkých výruboch stromov v mestskej časti 
Sever, ktoré majú obvod kmeňa 2 m nad zemou min.72 cm.“ Z útvaru interných služeb MsÚ Trenčín bola 
zaslaná odpoveď: „Informácie ohľadom výrubov drevín sú na webovej stránke mesta, kde si ich občania 
môžu vyhľadať“. Na zasadnutí VMČ Sever dňa 18.3.2009 bola opätovne vznesená požiadavka: „prečo neboli 
poslanci vopred informovaní o výrube javora pri kostole Kubrej?“. Poslanci majú právo  byť oboznamovaní 
s odpoveďami na ich požiadavky, cit.: „verím, že ide o nedorozumenie, ktoré sa nebude opakovať“, dodal 
poslanec Dobiaš.  
 
p. Babič  
- vjazd na parkovisko pred Radegastom – vytvoriť nájazd zo Žilinskej do priestoru parkoviska mimo priechod 
pre chodcov, vyznačiť hranice parkoviska, označiť výjazd z parkoviska jednosmerne do Žilinskej ulice  
- vyriešenie parkoviska pre obyvateľov Žilinskej ulice. Auta parkujú na súkromnom pozemku za Radegastom  
- vyriešiť uloženie kontajnerov stojacich na súkromnom pozemku za Radegastom  
- kontajnery na Žilinskej ul.stoja na cesta, odsunúť ich preč z cesty  
- odstrániť betónovú dosku po telefónnej búdke na Žilinskej  
- dokončiť výrub topoľov – alergénov na hrádzi pri Tepličke  
- opraviť chodník z materskej škôlky na ul. Clementisovu – nepriechodný najmä za dažďa  
- odstrániť nalepené nápisy a plagáty zo skriniek VMČ  na Opatovskej ceste  
- vyriešiť uloženie kontajnerov vo dvore obytného domu Nábrežná 12. Spôsobujú  zápach, hromadenie 
hlodavcov a hmyzu v blízkosti záhrad a obytných priestorov.                
- ustrážiť čistotu a nezávadnosť toku Tepličky    
- opätovná požiadavka na odstránenie panela po telefónnej búdke pred vchodom na ul. Žilinská č.4 , vyzvať 
majiteľa o odstránenie panela  
- v akom štádiu je riešenie športového areálu Sihoť - Opatová  
 
 
Ostatné: 
 
- prečo sa na zasadnutí nezúčastnil nikto z Mestskej polície?  
- na VMČ Sever bola doručená žiadosť občanov o rekonštrukciu miestnej komunikácie na ul. Volavé v časti 
Kubra. Komunikácia nemá žiadnu povrchovú úpravu, súčasný vzhrd jej povrchu zodpovídá poľnej ceste. Je 
najvyšší čas, aby si poslanci připomenuli sľub, ktorý dali ešte v minulosti občanom, že táto prístupová cesta 
bude v najbližšom období zrekonstruovaná. Občania opätovne žiadajú město a zvolených zástupcovo o 
urýchlené prehodnotenie situácie a zaradenie rekonštrukcie komunikáte na ul. Volavé do rozpočtu na rok 
2009. Poslanci VMČ Sever sa stotožňujú s touto požiadavkou občanov.  
 
K bodu 6. Požiadavky občanov 
- zabezpečiť vývesnú skrinku pri KS Kubra aj na zástavke v Kubre pri kostole L 
- pri KS Kubra praská múrik  
- doplniť odpadkové koše v KS Kubra  
- doplniť piesok na detskom ihrisku na Kyselke v Kubrej  
- občania sa pýtajú, ako ďalej so havarijnou situáciou oporného múrika na ul. Nábrežnej 1635 
 
Zapísala: Ing. Andrea Žilková, garant VMČ Sever, dňa 15.4.2009 
 
 
 
 
        Ján Babič 
         Predseda VMČ Sever v.r. 
 
 
 
 
 


