
Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej dňa   
16. septembra 2009 v Kultúrnom stredisku Kubra 

 
Prítomní poslanci:  
Marta Blahová, Ján Babič, Ľubomír Dobiaš, Vladimír Gavenda, 
 
Neprítomní poslanci:  
RNDr. Jozef Mertan, Ing. Róbert Lifka, Janka Fabová, Vladimír Gavenda, Juraj Holúbek, 
 
 
Prítomní: 
Bc. Peter Fortuna, garant VMČ Sever 
Zdeno Marousek, Mestská polícia Trenčín 
 
 
Na úvod p. Ján Babič, predseda VMČ Sever, privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie 
výboru. Zasadnutia sa zúčastnili 4 poslanci, VMČ Sever nebol 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  
  
 
Nakoľko nebol VMČ Sever uznášaniaschopný, predložené žiadosti budú prerokované na nasledujúcom VMČ 
Sever. 
 
K bodu 3. – Požiadavky poslancoví  
 
- p. Blahová 
- ul. Šoltésovej (pred Rozkvetom) – spraviť poslanecký prieskum s vedúcimi UAS a UŽPD  
 
- p. Dobiáš  
- ako bolo naložené s požiadavkou p. Holúbka opraviť chodník ul. Gen Viesta z VMČ Sever 17.6. 2009 
- poslanec Dobiáš žiada Ing. Petrtýla, aby ho neiritoval znevažujúcimi, nekompetentnými a posmešnými 
odpoveďami ohľadom Kubranského cintorína. 
- na Kubranskej ulici občania svojpomocne ostrihali kry vysadené MHSL, správca verejnej zelene pri kosení 
trávy, odpratal trávu ale na mieste ponechal odpad z ostrihaných krov. 
- opraviť dieru v asfalte na Kubranskej 47  
- žiadam Mestskú políciu, aby kontrolovala aj prevádzky nepohostinských charakterov z dôvodu rušenia 
nočného kľudu. 
 
- p. Gavenda 
- opraviť stožiare na vlajky MŠ Potočná 
- opraviť chodník na cintoríne v Opatovej, zabezpečiť ohrievač vody pre správcu cintorína 
 
- p. Babič 
- vyriešiť bezbarierové prístupy v rámci Sihote 
- prepracovať VZN o používaní bilboardov a reklám 
- kontrolovať kvalitu údržby a kosenia trávnikov 



- žiadam poslancov, aby sa v zmysle zákona o Obecnom zriadení zúčastňovali VMČ Sever a aby bola 
zverejnená účasť poslancov 
- žiadam o sumarizáciu požiadaviek VMČ Sever za roky 2008, 2009 
 
  
K bodu 4. – Rôzne 
 
- opraviť výtlky pred Bierovskou predajňou na Hasičskej ulici  
 
K bodu 5. – Požiadavky  občanov 
 
- p. CHlebanová 
- sťažnosť na doteraz nezrealizovanú investičnú akciu MK Zelnica, napriek prísľubom, že investičná 
akcia bude zrealizovaná v roku 2009  
- vyvesiť situáciu z projektovej dokumentácie MK Zelnica do vývesky 
- žiadosť, aby investičná akcia MK Zelnica bola zaradená do rozpočtu pre rok 2010 
- žiadosť, aby Mesto Trenčín vyzvalo majiteľa domčeka na ul. Zelnica p.Daniela Porubčana vyčistiť 
a ohradiť jeho pozemok z dôvodu vytvárania čiernej skládky. 
- žiadosť o vybudovanie verejného osvetlenia na ul. Zelnica 
 
- p. Rehák 
- sťažnosť na nedokončenie kanalizácie v lokalite Trenčín časť Kubra z ulice na Záhrady na ulicu 
Kubranská, na sťažnosť podanú na MsÚ nedostal odpoveď. Odpoveď prišla 25.10.2008 až na 
urgenciu podanú 3.9. 2008 
- preveriť stavebné povolenie na RD pána Kacinu, pretože účastníci stavebného konania nemali 
možnosť vyjadriť sa k stavebnému povoleniu. 
 
- občania v Kubrej 
 
- žiadajú Mestskú políciu o kontrolu parkovania pred penziónom Mária 
- MK Zelnica označiť ako obytnú zónu  
- v objekte KS Kubra odstrániť drôty roztrhnutého (nefunkčného) rozhlasu a opraviť chodníky v areáli 
- v areáli KS Kubra zabezpečiť studňu proti otvoreniu  
- skontrolovať prevádzku Penzión pri Kyselke z dôvodu predaja tovaru bez bločkov a zistiť oprávnenosť 
výstavby oplotenia – majetkoprávne vzťahy k pozemku 
- za Kyselkou je poškodená drevená stavba pokrytá plechom (bývalá kolkáreň) – žiadosť o odstránenie 
stavby 
- orezať stromy na Kyselke 
- ostrihať kry na Kubranskej ulici medzi cestou a chodníkmi 
  
 
 
 
Zapísal: Bc. Peter Fortuna, garant VMČ Sever, dňa 16.9.2009 
 
 
 
       
   Ján Babič 
           Predseda VMČ Sever 
 


