
Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej 
dňa 11. apríla 2012 v KS Kubra Trenčín 

 
Prítomní poslanci:  
Vladimír Gavenda, Mgr. Renáta Kaščáková, František Koronczi, PhDr. Leo Kužela, JUDr. Rastislav 
Kudla, Ing. Mário Krist  
 
Neprítomní poslanci: 
Dušan Paška, 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 k žiadosti o prenájom časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN 
parc.č. 1531/214 o  výmere 27 m2 pre INNO, s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke  
M - Bar na Gagarinovej ulici na obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.10.2012. 
       
VMČ Sever hlasovaním 6 za odporúčajú prenájom v zmysle predloženej žiadosti.   
 
 
2. Žiadame Vás o prerokovanie a stanovisko za VMČ Sever k prenájmu nehnuteľnosti - pozemku na 
Jiráskovej ulici v k. ú. Trenčín časť parc. č. 1528/1, zast. plocha vo výmere 2 m2 pre Helenu 
Nezníkovú za účelom vystavovania tovaru k predaju pri obchodnej prevádzke. 
 Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného 
architekta Mesta Trenčín prenájom pozemku odporúčajú. 
 
VMČ Sever hlasovaním 6 za odporúčajú prenájom v zmysle predloženej žiadosti.   
 
 
3. Žiadame Vás o prerokovanie a stanovisko za VMČ Sever k prenájmu nehnuteľnosti - pozemku na 
ulici M. Rázusa v k. ú. Trenčín časť parc. č. 1630, zast. plocha vo výmere 4,5 m2 pre Alenu 
Hrickovú - Kvety Alenka za účelom vystavovania tovaru k predaju pri obchodnej prevádzke. 
 Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného 
architekta Mesta Trenčín prenájom pozemku odporúčajú. 
 
VMČ Sever hlasovaním 6 za odporúčajú prenájom v zmysle predloženej žiadosti.   
 
 
 
 
 



 
 
K bodu 3. – Požiadavky poslancov a občanov 
 
Požiadavky poslancov: 
p.Krist 
- kontrola psíčkarov na Sihoti v okolí hrádze, hlavne ráno 
p.Kudla 
- vytipovať pozemky pre zberný dvor na Sihoti  
p. Kužela 
- V dvorových priestoroch medzi Ulicou kpt. Nálepku a Ulicou gen. Viesta sa nachádzajú hromady 
orezaných konárov a lístia. 
- Pri zimnom štadióne v rohu pri vjazde do elektrárne je elektrorozvodňa, zvonku za plotom sú 
zrezané stromy a odpadky. 
- Areál bývalých zberných surovín na Žilinskej ulici – za jeho plotom pri Tepličke sú vysadené mladé 
stromy, okolo nich je neporiadok, bodľačie, niekto sa to už pokúšal vypaľovať. Stromy sú obalené 
a stiahnuté drôtom, treba ich uvoľniť. 
- Na Clementisovej ulici a susednej Kraskovej sú hŕby konárov a zrezané kmene už vyše dvoch 
týždňov. 
- Orezané konáre sú aj v areáli Materskej školy Opatovská a KS Kubra. 
p. Koronczi 
- urýchlené vyčistenie vpustí  
p.Kaščáková 
- osadenie stĺpika do chodníka v parku pri ZUŠ - parkovanie na chodníku 
- preveriť či majiteľ neužíva mestské pozemky - v okolí reštaurácie Markus 
P. Gavenda:  
- pri Odeve ul. Veľkomoravská sú zrezané čerešne, odpratať konáre ( návrh poslancov, aby sa 
zrezané kmene použili na opravu lavičiek, stánkov atď.) 
 
Požiadavky občanov: 

- KS Kubra - dofinancovanie kultúrneho strediska na rok 2012, 
- Zabezpečiť opravu lavičiek na Kyselke v Kubrej 
- Opraviť rozbité vývesky v Kubrej 
- Kontrola parkovania pred penziónom Mária v Kubrej 
- Hľadať možnosť zabezpečenia opravy rozhlasu v Kubrej v r. 2012, 
- 21.11.2011 mala fy. Eres previesť kontrolu a opravu UK, nebolo splnené, vyzvať Eres o 

nápravu 
- Žiadosť správkyne KS Kubrá o vybudovanie priečky vo vestibule 
- Premiestniť vývesku zo sídliska Pre Poľom pred Billu (viď príloha), 
- Požiadať TSK o vyznačenie prechodov pre chodcov na ul. Kubranskej (viď príloha)  
- Žiadosť správkyne KS Kubra o duplicitné kľúče od vývesok v Kubrej (pred kostolom) a Pred 

Poľom 
- Ul. Kubranská (fy. Acord) - bolo vyrúbané cca. 20 vysokých tují, či mali povolenie 
     - či majú povolenie na zabratie verejného priestranstva,  umiestnené materiál a unimobunky   
      na chodníku                               
- Úprava zelene na verejných priestranstvách na Kubranskej ul. od ul. Pred Poľom po kostol 
- Doplniť nádoby na psie exkrementy na Kubranskej ul. 
- Žiadosť o urýchlenie riešenie ul. Volavé (miestna komunikácia) 

     
 
Zapísal: Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever, dňa 11.4.2012 
   
 
 
  
 
             Vladimír Gavenda 
                            Predseda VMČ Sever 


