
Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej 
dňa 14. marca 2012 v SOŠ Pod Sokolice, Trenčín 

 
Prítomní poslanci:  
Vladimír Gavenda, Mgr. Renáta Kaščáková - prítomná od bodu 3, František Koronczi, PhDr. Leo 
Kužela, Mgr. Rastislav Kudla, Ing. Mário Krist, Dušan Paška, 
 
Neprítomní poslanci: 
Ing. Róbert Lifka 
 
Prítomní: 
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever 
Mgr. Petr Vojtěch, Mestská polícia 
 
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 
4. Rôzne   

 
K bodu 2. – Prerokovanie žiadostí  
  
1. Žiadosť o prerokovanie a vyjadrenie sa k žiadosti spoločnosti Duo Creative, s.r.o., Hlohovec, 
ktorá požiadala o predĺženie doby nájmu Nájomnej zmluvy č. 23/06. Predmetom tejto zmluvy je 
prenájom pozemkov v k.ú. Kubra – časť C-KN parc.č. 2301/3 o výmere 1 m2 (Ul. Pred poľom), 
časť E-KN parc.č. 2697/1 o výmere 1 m2 (Ul. Kubranská), za účelom umiestnenia navádzacích 
panelov.  
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií a útvar hlavného architekta dňa 
01.03.2012 odporučil predĺženie prenájmu na dobu neurčitú.  
       
VMČ Sever hlasovaním 2 proti a 4 sa zdržali neodporúčajú predĺženie doby nájmu v zmysle 
predloženej žiadosti.   
 
2. Žiadosť o vyjadrenie k žiadosti Ing. Juraja Doskočila o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na 
prenájom pozemku časť C-KN parc.č. 1553/155 o výmere 12 m2, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku, ktorý tvorí prístup ku garáži. Ide o pozemok na Ul. kpt. Nálepku – oproti 
zimnému štadiónu. 
    Útvar hlavného architekta a Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ 
Trenčín dňa 1.3.2012 odporučil prenájom pozemku na dobu neurčitú. 
 
VMČ Sever hlasovaním 6 za odporúčajú v prvom rade predaj pozemku, resp. prenájom v zmysle 
predloženej žiadosti.   
 
 Žiadosť o prerokovanie a stanovisko za VMČ Sever k predaju, resp. k prenájmu 
prislúchajúcich pozemkov na Holubyho námestí jednotlivým vlastníkom rodinných domov. Ide o 
vlastníkov: Mária Ondrejková, Ing. Pavol Bundala a Magdaléna Bundalová, Ing. Peter Staník s 
manželkou, Ing. Eva Kundrátová, Ľubor Kuvik s manželkou, Universe Slovakia, s.r.o., Monika 
Pafčugová a Magdaléna Štelcerová.  
Ide o vysporiadanie užívaného pozemku vlastníkmi rodinných domov na Holubyho námestí v k. ú. 
Trenčín. Vlastníci rodinných domov si upravili vstupy do rodinných domov cez zelenú plochu z 
mestskej komunikácie. Išlo by o predaj alebo prenájom prislúchajúcej časti pozemku pre vlastníkov 
rodinných domov. 



 
 
 Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ v Trenčíne a útvar hlavného 
architekta Mesta Trenčín predaj, resp. prenájom pozemkov odporúčajú. 
 
VMČ Sever hlasovaním 6 za odporúčajú predaj resp. prenájom v zmysle predloženej žiadosti.   
 
4. Žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti Magdalény Lukićovej, ktorá požiadala o prenájom nebytových 
priestorov v kultúrnom stredisku Kubra na Ul. Kubranská č. 94 v Trenčíne, o celkovej výmere 52,20 
m2, za účelom poskytovania služieb súvisiacich s aranžovaním interiérov pri realizácii svadieb, 
plesov, stužkových slávností, či iných kultúrno-spoločenských udalostí. Uvedené priestory budú 
využívané ako miesto na osobné konzultácie so zákazníkmi, ďalej ako sklad na aranžérsky materiál 
a aj ako dielňu na výrobu rôznych dekorácií.  
 
VMČ Sever hlasovaním 6 za odporúča prenájom v zmysle predloženej žiadosti.   
 
 
K bodu 3. – Požiadavky poslancov a občanov 
 
Požiadavky poslancov: 
p. Kužela 

- Odstrániť posypový materiál po celej MČ Sever    
 
p. Paška 
-  ul. Štefániková - zdevastované fasády budov, upozorniť majiteľov budov   
                           - chýba cyklistický chodník   
 
p. Koronczi 
-  ul. Nábrežná - popadané lístie upcháva vpuste  
- Ul. Nábrežná 1635 - doplniť nádoby na separovaný odpad  
- Parkovisko Mládežnícka ul. - výtlky  
 
P. Gavenda:  
- pasportizácia reklamných tabúľ a bilbordov - ihneď  
- kontrola realizácie rozkopávok   
- škôlka Niva - havarijný stav - zateká strecha, vymeniť okná, opraviť opadaný sokel  
                                        - zrezať starú suchú jabloň  
                                        - zaasfaltovať chodník    
- požiadať Povodie Váhu o vyčistenie potôčika Niva  
- vyčistiť cest. Vpuste - celá MČ Sever  
- odchyt túlavých psov v Opatovej  
- kontrola vydania rozhodnutia o výreze stromov u p. Vzteklého v Opatovej  
- žiadosť občanov o kontrolu psov na Potočnej 460  
- žiadosť o kontrolu prihlásenia občanov na Potočnej 460  
- Opatovská 170 - prepadnutý poklop kanalizačnej šachty  
- rozkopávka Horeblatie 53 - odovzdanie rozkopávky  
- Mníšna - zrušenie zákazu jednosmerky  
- ZŠ Potočná - havária oporného múru pri autob. Zástavke - možnosť úrazu detí a cestujúcich  
-oboznámenie poslancov úvodným návrhom firmy Termion - o štátnych lesoch - zriadenie svet.           
Signalizácie na ul. Potočná  
 
Požiadavky občanov: 

- Zrušiť zastávky v strede chodníkov  
- Rekonštrukcia Dolnej Kukučínovej ul.  
- Dokončiť rozkopávku na Kukučínovej ul.  
- Volavé 2 - oprava komunikácie po výstavbe kanalizácie, vypracovať projekt na rekonštrukciu 

ulice  
- Doplniť nádoby na exkrementy - Pod Sokolice, Nábrežná okolo hrádze  



- DZ zákaz vjazdu s dodatkovou tab. okrem obyvateľov - Pod Sokolice - od Maxu  
- Kontrola parkovania aút MsP pri výstavách  
- Riešiť parkovanie na ul. Dolná Kukučínova - vjazdy do dvorov  
- Sieťový rozpad asfaltu na  chodníkoch Pod Sokolice  
- Výrez stromov Pod Sokolice  
- Kosenie, odvoz lístia - Pod Sokolice  
- Pod Sokolice 44 - doplniť nádobu na plasty  
- Vypísať na vývesku kontakt, kto je zodpovedný za MsP pre Pod Sokolice   
- Riešiť prístavbu fy. Pima - zvolať štátny stav. dohľad  
- Pravá strana cesty Opatovská od Sibírskej na Opatovú - ihličnany zasahujú do el. vedenia  

 
 
 

 
Zapísal: Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever, dňa 14.3.2012 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
             Vladimír Gavenda 
                            Predseda VMČ Sever 


