
Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej 
dňa 21. apríla 2010 v Kultúrnom stredisku Opatová 

 
Prítomní poslanci:  
Marta Blahová, Ľubomír Dobiaš, Janka Fabová, Vladimír Gavenda, Juraj Holúbek,  
RNDr. Jozef Mertan, 
 
Neprítomní poslanci:  
Ján Babič- ospravedlnený, Ing. Róbert Lifka,  
 
 
Prítomní: 
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever 
Ing. Pavol Zachar, útvar majetku mesta 
Mgr. Petr Vojtěch, Mestská polícia Trenčín 
Mgr. Martina Lopatková, Občianske združenie Sever Trenčín 
 
Na úvod p. Vladimír Gavenda, zastupujúci predseda VMČ Sever, privítal všetkých 
prítomných a otvoril zasadnutie výboru. Zasadnutia sa zúčastnili 6 poslanci, VMČ Sever 
bol uznášaniaschopný. 
 
Program VMČ Sever: 

1. Otvorenie a schválenie programu  
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Požadavky poslancov 
4. Rôzne 
5. Stretnutie s občanmi o 17.00 hod 

 
 
K bodu 2. – Prerokovanie žiadostí  
  
      
     - žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti spoločnosti Duo Creative, s.r.o. Hlohovec, ktorá požiadala 
o predĺženie doby nájmu Nájomnej zmluvy č. 23/2006, uzatvorenej medzi Mestom Trenčín 
a uvedenou spoločnosťou, na prenájom pozemkov v k.ú. Kubra – časť parc.č. 2301/3 (Ul. Pred 
poľom) a časť parc.č. 2280/1 (Ul. Kubranská). Na uvedených pozemkoch sú umiestnené 
informačné zariadenia. 
     Útvar architektúry a územného plánovania a útvar životného prostredia a dopravy dňa 
23.03.2010 odporučil predĺženie doby prenájmu do 31.12.2010. 
   
VMČ Sever hlasovaním 3 za, 2 proti, 1 sa zdržal hlasovania, neodporučil prenájom pozemku v 
zmysle predloženej žiadosti. 
 
-    žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti o predĺženie prenájmu pozemku  časť EKN parc.č. 2697/2 
o výmere 271 m2, v k.ú. Kubra, pre ZO SZZ Volavé, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku, ktorý je využívaný ako záhrady v záhradkárskej osade. Vzhľadom k tomu, že uplynula 
doba nájmu, ZO SZZ Volavé požiadala o jej predĺženie. 
    Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania dňa 
22.3.2010 odporučil predĺženie doby nájmu. 
 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ v 
Trenčíne predaj pozemkov odporúčajú. 
 
VMČ Sever hlasovaním 4 proti, 2 sa zdržali hlasovania, neodporučil prenájom pozemku v zmysle 
predloženej žiadosti. 
 



- žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti o prerokovanie a stanovisko za VMČ Sever k prenájmu 
nehnuteľnosti - pozemku Mestom Trenčín v k. ú. Kubra v "E KN" časť parc. č. 866/3 vo výmere 120 
m2 od Urbárskej obce Kubra - Trenčín od 01.04.2010 na dobu neurčitú za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku na cintoríne v Kubre. 
 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ v 
Trenčíne majetkovoprávne vysporiadanie pozemku odporúčajú 
 
VMČ Sever hlasovaním 6 za, odporučil prenájom pozemku zmysle predloženej žiadosti. 
 
- žiadosť o prerokovanie a stanovisko za VMČ Sever k predaju nehnuteľností - pozemkov v k. ú. 
Trenčín parc. č. 1627/209 vo výmere 560 m2, nachádzajúcom sa na Nábrežnej ulici a časť parc. č. 
1627/206 v približnej výmere 290 m2, nachádzajúcom sa na Komenského ulici, pre Pozemné 
stavby Trenčín, a. s. Trenčín za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod 
parkoviskami a opravy ich povrchov.  
 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ v 
Trenčíne predaj pozemkov odporúčajú. 
 
VMČ Sever hlasovaním 6 za, odporučil predaj pozemku zmysle predloženej žiadosti, za podmienky 
zriadenia vecného bremena v prospech Mesta Trenčín 
 
- žiadosť o prerokovanie žiadosti Centra seniorov ul. Osviečimská 3, o úpravu otváracej doby. 
V zmysle zmluvy sú otváracie hodiny  po-pia od 9.00 do 18.00 hod. Vzhľadom k zníženému záujmu 
v dňoch sobotu a nedeľu a po prerokovaní s poslankyňou VMČ Sever p. Blahovou je navrhovaná 
zmena otváracej doby po- pia od 9.00 do 18.00, v sobotu zatvorené a v nedeľu od 14.00 do 18.00 
hod.  
 
VMČ  Sever hlasovaním 6 za odporučil zmenu otváracej doby na  skúšobnú dobu 3 mesiace 
v zmysle predloženej žiadosti 
 
- Ing. Zachar informoval poslancov o pozemku na Kukučínovej ulici parc. č. 1358/55 , že tento 
pozemok je určený k prejazdu pre občanov bývajúcich v dvoch obytných domoch resp. prejazd 
zásobovania a obsluhy pre obyvateľov na Štefánikovej ulici  a z tohto dôvodu ho Mesto Trenčín ako 
majiteľ pozemku namôže predať súkromnému záujemcovi.  
 
Poslanci VMČ Sever berú danú informáciu na vedomie 
   
K bodu 3. – Požiadavky poslancov 
 
p. Blahová: 
 
- žiada opravu výtlkov na ul. kpt. Nálepku, Švermova okolo hydrantu, Nábrežná , Komenského, 
Smetanova č.10,  Študentská ul. aj oprava chodníka pri garážach č. 4154   
- bola požiadaná o sponzorstvo pri odohraní divadelného predstavenia „ Drotár zhrdzavených duší “ 
2.5.2010 v kine Hviezda v Trenčíne, nakoľko p. Lišková oslovila každého poslanca osobne záleží iba 
na poslancoch, či prispejú finančnou čiastkou.     
- sa pýta či je opravený chodník KS Kubra                
 
p. Fabová  
 
-  poukazuje na problémy s kanalizáciu v časti Kubrá. Občania dostali od TVK a.s., Trenčín listy, 
v ktorých TVK vyzýva občanov, aby sa pripojili na kanalizáciu. Občania s tým nesúhlasia, nie sú 
dostatočne informovaní, kanalizácia nie je projektovo doriešená, prípojky si majú vybudovať na 
vlastné náklady a nie sú dotiahnuté po oplotenie domov. Niektorí obyvatelia sa ani napojiť nechcú. 
P. Fabová žiada o doriešenie problému.  
- informuje o čiernej skládke v Kubrej pri potoku nad kostolom pri Vrábelovi  



 
p. Dobiaš 
 
- žiada o jednaní s VÚC o oprave výtlkov na križovatke pri Bille   
- poukazuje na znečistenie na Železničnej ulici  
- žiada o opravu jamy v chodníku ul. Kubranská medzi č. 45 a 47  
- žiada, aby Mesto Trenčín dalo žiadosť na VÚC o zriadenie vyvýšeného priechodu pre chodcov na 
ul. Kubranskej pri škole, VÚC po predbežnom vyjadrení súhlasilo  
   
p. Gavenda 
 
- žiada o opravu strechy, náter fasády, oplotenie a chodník na cintoríne v Opatovej  
- zateká strecha v MŠ Niva 
- oprava chodníka kpt. Nálepku  
- čierne skládky pred chatou a smerom do hôr 
- žiada  častejšie merať rýchlosť na Opatovskej ulici  
- vyčistiť potok, pri veľkej vode môže prísť k zatopeniu a poškodeniu súkromného majetku  
 
K bodu 4. – Rôzne 
 
- Ing. Zachar informoval poslancov o detskom ihrisku Pádivec, ktoré je zdevastované, bolo by 
potrebné zabezpečiť stráženie 
 
K bodu 5. – Požiadavky občanov 
 
Občania žiadajú: 

-o možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie „Modernizácie železničnej trate“ v 

dotknutej časti Opatová k pripomienkovaniu ( jedná sa o podchod )   

- kanalizácia - či sa uvažuje: o vetve k družstvu a  v uličke pri Kultúrnom stredisku   

                        - či sa občania musia napojiť na kanalizáciu, keď majú skolaudované septiky 

                  - žiadajú o pomoc Mesto Trenčín pri budovaní prečerpávačiek formou zníženia daní    

                  - vetva kanalizácie na Mníšskej ul. má ísť cez súkromné pozemky, žiadajú riešiť              

- vyčistiť vsakovačky, zateká do dvorov rodinných domov  

- o zverejnenie územného plánu a kedy budú mať možnosť pripomienkovať ÚP  

- o prečistenie potoka v Opatovej  

- prečo je cintorín Opatová označený ako pohrebisko  

- požadujú orezať lipy na cintoríne Opatová  

- o odstránenie odparkovaného auta s českou ŠPZ, ktoré tam stojí asi dva roky, zavadzia 

a bráni pri odhŕňaní snehu a zametaní ciest  

- o častejšie meranie rýchlosti na Opatovskej ulici  

- opravu povrchu ulice 10.apríla a chýba tam  mestský rozhlas – žiadajú doplniť  

- na ceste I/61 v Opatovej chýbajú chodníky  

- prečistiť šachty a priekopy nakoľko voda zalieva záhrady a tečie aj do studní  

- MHD je nedostačujúca, žiadajú predĺženie spojov MHD až do Opatovej a chýba spojenie 

Opatovej so Zámostím  

- prečo veľká časť prímestských autobusov nestojí v Opatovej  



- na most pri cintoríne doplniť značku B 24 Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje 

vyznačenú hranicu  

- kosenie priekop popri Opatovskej ul. a následná kontrola pracovníkmi MsÚ  

- pre KS Opatová zakúpiť stoličky  

- aké sú podmienky pre udelovanie dotácií na kultúru  

- prečo na ceste I/61 nie je k dopravnej značke Obec (IS 36a) použitá aj značka Miestna 

časť obce (IS 36c)  

- prečo je v telefónnom zozname uvedené Opatovská cesta – časť Kubrá  

- prečo v 1-2 člennej domácnosti odvážajú komunálny odpad raz za 2 týždne, keď 

ostatným každý týždeň, prečo teda neplatia menej  

- pri lezeckej stene na Sihoti je veľká nečistota  

- doplniť smetné koše na hrádzi   

- kedy bude cyklodráha pri hrádzi  

- o finančný príspevok na rekonštrukciu sociálnych zariadení v požiarnej zbrojnici v 

Opatovej  

- chýba poklop na revíznej šachte pri kostole za potoku, riziko úrazu  

- doplniť verejné osvetlenie pri Štadióne Družstevníka Opatová  

          
 
 
Zapísal: Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever, dňa 21.4.2010 
 
 
 
 
 
 
      
 Vladimír Gavenda 
         Zastupujúci predseda VMČ Sever 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    


