
 

Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej 
dňa 12. februára 2014  

v SOŠ, Pod Sokolice 14,Trenčín 
 
Prítomní poslanci:  
František Koronczi, Ing. Mário Krist, JUDr. Rastislav Kudla, PhDr. Leo Kužela, Dušan Paška 
 
Neprítomní poslanci: 
Vladimír Gavenda - ospravedlnený, JUDr. Richard Hulín - ospravedlnený, Ing. Róbert Lifka,  
 
Prítomní: 
Mgr. Petr Vojtěch, Mestská polícia 
Ing. Gabriela Vanková, Útvar majetku mesta 
Ing. Benjamín Lisáček, Útvar interných služieb 
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever 
 
Na úvod p. JUDr. Rastislav Kudla, zastupujúci 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. – Požiadavky poslancov  
 
1. Žiadosť o prerokovanie a stanovisko za VMČ Sever k predaju nehnuteľnosti - pozemkov v k. ú. 
Kubra C-KN parc. č. 1765/2 vo výmere 31 m2 a C-KN parc. č. 1767/2  vo výmere 24 m2, 
zodpovedajú časti E-KN parc. č. 2757/11, pre Romana Sokola za účelom majetkovoprávneho 
vysporidania užívaných pozemkov a zabezpečenia vstupu k nehnuteľnostiam.  
 Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného 
architekta Mesta Trenčín predaj pozemku odporúčajú. 
 Zároveň žiadosť o prerokovanie a stanovisko k predaju podobných susedných pozemkov: 
2. C-KN parc. č. 1764/2 vo výmere 15 m2 pre Jána Chochlíka 
3. C-KN parc. č. 1762/2 vo výmere 48 m2 pre Jozefa Reháka 
4. C-KN parc. č. 1760/2 vo výmere 44 m2 pre Jána Reháka  
  
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporúčajú predaj v zmysle predloženej žiadosti. 
 
2. Žiadosť o prerokovanie žiadosti o predaj pozemku na Hožovej ulici v k. ú. Trenčín C-KN časť 
parc. č. 1493/8 vo výmere približne 698 m2 (zodpovedá E-KN parc. č. 1493/4 a 1494/1) pre  
vlastníkov bytov bytového domu, pre každého v podiele 1/12-iny. V zmysle platného ÚPN ide 
o jestvujúci stabilizovaný blok pri bytovom dome, kde je nutnosť zachovania súčasného pomeru 
zastavaných a voľných plôch (zeleň, športoviská), možnosť nadstavby jestvujúcich objektov do 
výškového limitu stanoveného ÚPN.  
     FMK na svojom zasadnutí dňa 13.1.2014 stiahla predmetný materiál z rokovania a požaduje 
predaj pozemku najskôr  prerokovať na zasadnutí VMČ SEVER.   
    Na základe uvedeného Vás žiadame o prerokovanie odpredaja pozemku C-KN parc.č. 1493/8 
v k.ú. Trenčín. 
 
VMČ Sever na zasadnutí dňa 8.8.2012 stanovil podmienku k prerokovaniu žiadosti o odpredaji 
pozemku na Hodžovej ulici - osloviť vlastníkov pozemkov na vedľajšej nehnuteľnosti. Na tejto 
podmienke aj naďalej trvá. 



 

 

K bodu 3. – Požiadavky poslancov a občanov  
 
 p. Kužela 
- cesta pri Tepličke medzi ul. I.Krasku a Sibírska - výtlky. Na chodníku pri spoločnej garáži na tejto 
ceste je chodník prepadnutý po celej šírke (pri kanálovej vpusti) 
- Opatovská ulica - stromy rastú do el. vedenia - najhoršie to vyzerá pri domoch č. 44, 54 a 56. Za 

dažďa sa mokré konáre pri vetre dotýkajú vodičov. Pred domom č. 44 strom rastie pomedzi 
vedenie a "roztláča" drôty (viď príloha č.1). 
 
p.Kudla 
- Zrušenie  ostrovčeka  a vytvorenie   súvislej spevnenej plochy  -  ul. Považská 74,  tak  ako  je  
uvedené  v žiadosti    združenia  obyvateľov  domu   Trenčín,  považská  74 – 79 zo  doručené  
MsÚ Trenčín  dňa  25.02.2011  (viď  príloha  2,3)   
- Nevyhnutnosť   čistenia  a úprava  nerovností  vozovky  - Hodžova  ul.,  pri  Gáborikovom  
štadióne  (viď  príloha   4,5) 
- Aktualizácia  informácií poskytovaných na výveskách 
 

K bodu 3. – Požiadavky občanov  
 
Občania žiadajú:  

- Chýba priechod pre chodcov na ul. Gen. M.R.Štefánika na MHD zastávku a k zdravotnému 
stredisku, vonkajší výťah na strane od Maxu.  

- Výťah pri zastávke MHD je v zime odstavený - zúčastnený  vedúci útvaru interných služieb 
Ing. Lisáček prisľúbil tento problém vyriešiť,  

- Zametanie Pod Sokolice - zabezpečiť tak, aby bolo zrealizované aj v miestach kde parkujú 
autá, 

- Výrub stromov pri nových garážach Pod Sokolice - nachýlený strom 
- Jarné upratovanie aby bolo v sobotu 
- Výveska na ul. K výstavisku - opraviť a natrieť je hrdzavá, pred výveskou urobiť dopravné 

značenie na zamedzenie parkovania áut a zabezpečenia lepšieho prístupu k výveske 
- Ul. Gen. M.R.Štefánika - vodiči nedodržujú rýchlosť, meranie rýchlosti 
          - vyčistiť zanesené vpusty, 
- Cyklisti jazdiaci po ul. Gen. M.R.Štefánika jazdiaci po chodníku sú pokutovaný, vzhľadom na 

hustú premávku sa cítia ohrozovaní na životoch. Žiadajú riešiť cyklotrasu na tejto ulici, 
- Rozdeliť chodník na ul. Gen. M.R.Štefánika a označiť ako  cestička pre chodcov a cyklistov, 

preveriť či je to možné zrealizovať, 
- Doplniť kôš na exkrementy - na sídlisku Pod Sokolice v blízkosti SOŠ 
- Preveriť aké sú dôvody predĺženia termínu výstavby MŽT - Podjazd Pred Poľom do 02/2015 
- Či výstavbou Terminálu sa nezablokuje výstavba cyklotrasy po ul. Gen. M.R.Štefánika a do 

centra, 
- Ul. Kukučínova (dolná časť) - chýba chodník a ulica je v zlom stave, 
- Stará cesta cez ul. Kukučínova a cez Brezinu - je možné využiť pre cyklistov, 
- Na úradnej výveske - lepšie označovať konania - napr. Oznámenie o začatí konania, chýba 

dátum vyvesenia a zvesenia, 
- Orezať kríky na križovatke ul. K výstavisku a Gen. M.R.Štefánika, z priechodu pre chodcov 

nie je vidno. 
    

    
Zapísal: dňa 12.2.2014 
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever,  
 
  
 
                                                                                               JUDr. Rastislav Kudla  
                          Zastupujúci predseda VMČ Sever 
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