
Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej 
dňa 9. novembra 2011 v KS Kubra v Trenčíne 

 
Prítomní poslanci:  
Vladimír Gavenda, Mgr. Renáta Kaščáková, František Koronczi, Mgr. Rastislav Kudla, Ing. Mário 
Krist, Ing. Róbert Lifka 
 
Neprítomní poslanci:  
PhDr. Leo Kužela, - ospravedlnený, Dušan Paška - ospravedlnený,  
 
Prítomní: 
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever 
Mgr. Petr Vojtěch, MsP 
Ing. Pavol Zachar, MsÚ - UMM 
 
Na úvod p. Vladimír Gavenda, 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. Požiadavky poslancov a občanov 

  
K bodu 2. – Požiadavky poslancov a občanov 
 
 Žiadosť o prerokovanie a stanovisko za VMČ Sever k predaju nehnuteľnosti - pozemku na 
Opatovskej ulici v k. ú. Kubra časť parc. č. 82/1, ost. plocha v približnej výmere 115 m2 pre 
Rudolfa Dobiaša a Jozefu Lezovú za účelom zabezpečenia prístupu z mestskej komunikácie a 
scelenia pozemkov pri rodinnom dome. 
 Útvar životného prostredia, dopravy a územného plánovania MsÚ v Trenčíne predaj 
pozemku odporúčajú. 
 
VMČ Sever hlasovaním 2 za, 1 proti, 2 sa zdržali neodporúča predaj nehnuteľností v zmysle 
predloženej žiadosti. 
  
 

Žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti spoločnosti BOST SK, a.s. Trenčín, ktorá požiadala 
o predĺženie doby nájmu Nájomnej zmluvy č. 33/2003. Predmetom uvedenej zmluvy je prenájom 
pozemku časť C-KN parc.č. 1428/16 zast. plocha o výmere 1 m2, na ktorom sa nachádza 
informačné zariadenie.  

Útvar životného prostredia, dopravy a územného plánovania dňa 27.10.2011 odporučil 
predĺženie prenájmu pozemku na dobu neurčitú.  
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporúča prenájom nehnuteľnosti v zmysle predloženej žiadosti. 
 
 

Žiadosť o prerokovanie a stanovisko za VMČ Sever k predĺženiu prenájmu nehnuteľnosti - 
pozemku na ulici Pred poľom v k. ú. Kubra časť parc. č. 1736/1 a 1736/5 vo výmere 70 m2 pre 
Františka Mahríka za účelom užívania pozemku ako záhradky. 
 Útvar životného prostredia, dopravy a územného plánovania MsÚ v Trenčíne predĺženie 
prenájom pozemku odporúčajú. 
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporúča predĺženie doby nájmu v zmysle predloženej žiadosti. 
 
 



Žiadosť o prerokovanie a stanovisko za VMČ Sever k prenájmu nehnuteľnosti - pozemku na 
ulici Pred poľom v k. ú. Kubra časť parc. č. 1736/1 vo výmere 44 m2 pre Rozáliu Repkovú za 
účelom užívania pozemku ako záhradky. 
 

Útvar životného prostredia, dopravy a územného plánovania MsÚ v Trenčíne prenájom 
pozemku odporúčajú. 
  
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporúča predĺženie doby nájmu v zmysle predloženej žiadosti. 
 
 

Žiadosť o prerokovanie a stanovisko za VMČ Sever k predĺženiu prenájmu nehnuteľností - 
pozemkov v k. ú. Kubra na Považskej ulici "C KN" parc. č. 12/1 vo výmere 76 m2 a parc. č. 13 vo 
výmere 268 m2 pre MUDr. Miroslava Benca s manželkou MUDr. Jarmilovou Bencovou za účelom 
užívania ako záhrady a prístupu do rodinného domu. 

Útvar životného prostredia, dopravy a územného plánovania MsÚ v Trenčíne predĺženie 
prenájmu pozemkov odporúčajú. 

 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporúča predĺženie doby nájmu v zmysle predloženej žiadosti 
a zároveň súhlasí aby predmetné pozemky boli ponúknuté žiadateľom na odpredaj . 

 
 
Žiadosť o prerokovanie a stanovisko za VMČ Sever k predĺženiu prenájmu nehnuteľnosti - 

pozemku na ulici Pred poľom v k. ú. Kubra časť parc. č. 1736/1 a 1736/5 vo výmere 90 m2 pre 
Ivana Žákecha za účelom užívania pozemku ako záhradky. 

Útvar životného prostredia, dopravy a územného plánovania MsÚ v Trenčíne predĺženie 
prenájom pozemku odporúčajú. 

 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporúča predĺženie doby nájmu v zmysle predloženej žiadosti. 

 
 
K bodu 3. – Požiadavky poslancov a občanov 
 
 
Požiadavky poslancov: 
p.Gavenda: 
- poďakovanie p. Mičkovi za osadenie dopravných značiek v Opatovej UIS 
 
p. Koronczi 
- Smetanova, Nábrežná - výtlky UIS 
- na chodníkoch je popadané lístie zo stromov, šmýka sa  UIS 
- Nábrežná 1635 - poškodený kontajner na plasty - treba ho vymeniť  UŽPD 
  
p. Krist 
- neúplné kosenie na Sihoti I - upesnenie lokalít - ul. Kpt. Nálepku, Gen. Viesta, Komenského UIS 
 
p. Kudla 
- ZŠ Kubrá - Detské ihrisko - treba oplotiť UIS 
 
Občania žiadajú: 

- Sťažnosť nájomníka kaderníctva v KS Kubrá na výšku nájmu, vysoké doplatky za elektrickú 
energiu, mesto sa nestará o majetok - žiadna údržba UIS 

- Čo bude s kultúrnymi strediskami budúci rok, či zostanú zachované  viceprimátorka  
- Kyselka - ihrisko, prameň - je to rozbité, neudržiavané UIS 
- Bývalé KS Turková - v blízkosti sa nachádza trafostanica, CO kryt - je zablokovaný prístup 

UIS 
 
 



 
 
 

- Vývesné tabule - treba opraviť, kto má kľúče, aby boli kľúče od vývesiek v kultúrnych 
strediskách  UIS 

- Obecný rozhlas v Kubrej - nefunguje UIS 
- Kontrola a oprava kúrenia v KS Kubra UIS 
- Orez drevín a odvoz lístia z KS Kubra UIS 
 
  

Zapísala: Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever, dňa 9.11.2011 
    
 
 
 
 
 
             Vladimír Gavenda 
                            Predseda VMČ Sever 


