
Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej 
dňa 13.júna v KS Opatová Trenčín 

 
Prítomní poslanci:  
Vladimír Gavenda, František Koronczi, PhDr. Leo Kužela, JUDr. Rastislav Kudla - prítomný od bodu 
č.3, Ing. Mário Krist, Dušan Paška  
 
Neprítomní poslanci: 
Ing. Róbert Lifka, Mgr. Renáta Kaščáková 
 
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 5 poslanci, VMČ Sever bol 
uznášaniaschopný. 
 
Program VMČ Sever: 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Požiadavky poslancov a občanov  

 
 
K bodu 2. – Prerokovanie žiadostí  
  
 
1. Žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti spoločnosti PAPE, s.r.o. Trenčín, ktorá požiadala o predĺženie 
doby nájmu Nájomnej zmluvy č. 39/07, predmetom ktorej je prenájom nehnuteľnosti – pozemku 
časť C-KN parc.č. 1260/1 (Ul. gen. M.R. Štefánika) zast.plocha o celkovej výmere 1 m2, za účelom 
umiestnenia navigačnej tabule.  
     Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií a útvar hlavného architekta dňa 
22.05.2012 odporučil prenájom na dobu neurčitú.  
       
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporúčajú prenájom v zmysle predloženej žiadosti.   
 
2. Žiadosť o vyjadrenie k prenájmu pozemkov v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 1552/5 zastavaná 
plocha o výmere 67 m2, novovytvorená C-KN parc.č.  1552/34 ostatná plocha o výmere 443 m2 
a novovytvorená C-KN parc.č. 1552/33 ostatná plocha o výmere 47 m2, pre Emila Zápecu, za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný na kotvenie lodí a činnosť 
spojenú s vyhliadkovými plavbami a vodnou záchrannou službou, na dobu do 30.9.2014. 
    Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ a Útvar hlavného architekta Mesta 
Trenčín dňa 22.5.2012 odporučil prenájom pozemku na dobu do 30.9.2014. 
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporúčajú prenájom v zmysle predloženej žiadosti.   
 
 
3. Žiadosť na určenie názvu novej ulice  v mestskej časti SEVER (lokalita v k.ú. Kubrá pri hlavnej 
ceste - nová oblasť Na kameni). V tejto lokalite v súčasnosti prebieha výstavba, preto je potrebné 
pomenovať novú ulicu. 
Podľa účinnej právnej úpravy (zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov) obec, resp. mesto  určuje a mení názvy ulíc a iných verejných priestranstiev všeobecne 
záväzným nariadením. Ešte pred vytvorením a schválením VZN je potrebné žiadosť prerokovať 
v súlade s Rokovacím poriadkom výborov mestských častí mesta Trenčín v príslušnom VMČ. Podľa 
citovaného poriadku sa VMČ „vyjadruje k zmenám v pomenovaní ulíc a iných verejných 



priestranstiev a navrhuje názvy nových ulíc a iných verejných priestranstiev v príslušnej mestskej 
časti“. O tomto dôležitom rozhodnutí prijíma uznesenie.  
     Vzhľadom na uvedené v prílohe sú predložené podklady k určeniu názvu novej ulice. Zároveň 
žiadajú o ich prerokovanie na najbližšom zasadnutí VMČ a navrhnutie názvu novej ulice v uvedenej 
lokalite  podľa článku 3 ods. 3 písm. j) a článku 5 ods. 3 Rokovacieho poriadku výborov mestských 
častí mesta Trenčín. 
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odsúhlasil názov ulice Na kameni. 
 
4. Žiadosť o opakované prerokovanie a stanovisko za VMČ Sever k predaju nehnuteľnosti - 
novovytvoreného pozemku na Opatovskej ulici v k. ú. Kubra C KN parc. č. 802/8 vo výmere 140 m2 
so spevnenou plochou pre Jozefínu Lezovú za účelom zabezpečenia prístupu z mestskej 
komunikácie a scelenia pozemkov pri rodinnom dome. Žiadosť o predaj pozemku už bola 
prerokovaná vo VMČ Sever dňa 09.11.2011. Predaj  pozemku nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov 
z prítomných poslancov. 
 Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného 
architekta Mesta Trenčín predaj pozemku odporúčajú. 
   
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporúčajú predaj v zmysle predloženej žiadosti.   
 
 
K bodu 3. – Požiadavky poslancov a občanov 
 
Požiadavky poslancov: 
p.Koronczi 
- ul. Smetanova od Nábrežnej  -  pri dažďoch sa hromadí voda na ceste  
- Komenského, Smetanova, Nábrežná 1635 - nedostali INFO do schránok  
- Parkovisko pri kolibe - Mládežnícka ul. - poškodené lavičky - opraviť  
- ul. Jiráskova, Golianova, Gen. Viesta - lístie zhnité na chodníkoch  
- medzi Sociálnou poisťovňou a lekárňou na ul. K dolnej stanici - úsek zelene - zarastené, 
nepokosené, smetisko - upozorniť majiteľa  
- Lavičková ul. na Juhu - horná časť ulice je nepozametaná  
 
p. Kužela 
- na žel. moste - lávka pre peších v katastrofálnom stave  
- areál bývalého Výskumného ústavu ovčiarskeho - suché stromy   
- Pri Tepličke - medzi ul. Klementisovou a Pádivého - vysoké topole - padajú konáre  
- ul. Rozmarínova - zastávka pri gymnáziu - na chodníku je zvlnený asfalt - prerastajú korene 
stromov  
- ul. Šoltésovej od kpt. Nálepku - na chodníku je zvlnený asfalt  
- ul. Žilinská - cesta k domu č. 9 (Radegast - nákladná rampa) - cesta je v dezolátnom stave  
- Žilinská ul. prechod ku škôlke k domu č. 12 - veľké, hlboké výtlky  
- Hodžova ul. - problémy s parkovaním, návrh, aby sa ul. zjednosmernila a urobilo sa šikmé 
parkovanie ( od Rázusovej po kpt. Nálepku)   
 
p. Krist 
- občania žiadajú primátora o jasnú komunikáciu nielen k občanom, ale aj k poslancom Mestského 
zastupiteľstva a žiadajú o účasť primátora na VMČ Sever  
   
p. Gavenda:  
- riešiť žiadosť o parkovisko pre pani Bučkovú  
- žiadosť na Jednotu na odpratanie suti z dvora KS Opatová  
- riešiť zatopený suterén KS Opatová - ihneď  
- čistenie vpustí  
- čistenie prídlažby v Opatovej -  Horeblatie  
- Opatovská, Niva - prepad cesty v križovatke, okolo šachty  
 
 



 
Požiadavky občanov: 

- Aký je zámer s KS Opatová  
- Zastávka v Opatovej pri Majáku smer Teplá (pri autobazári) autobusový prístrešok je málo 

viditeľný a v zlom stave  
- Osvetlenie pri hasičskej zbrojnici - treba prekontrolovať  
- Chodník v Opatovej chýba - Opatovská ul.  
- Opatovská od KS po križovatka štátnej cesty, vyspádovaná do dvorov cesty- zateká do 

dvorov  
- Vyriešiť ul. Potočná - vjazd áut do protismeru  
- Orezať stromy na Potočnej ul.  
- Kanalizácia v Opatovej kedy bude?  
- pokosiť trávu v priekopách - od KS po Dobrú  
- odfrézovať krajicu od KS po Dobrú   
- Nefunkčný rozhlas pri bytovkách mestského štadiónu Opatová   

 
 
 
 
Zapísal: Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever, dňa 13.6.2012 
   
 
 
 
 
 
 
             Vladimír Gavenda 
                            Predseda VMČ Sever 


