
Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej 
dňa 11.6.2013 v Centre seniorov na Sihoti v Trenčíne 
 
Prítomní poslanci:  
Vladimír Gavenda, František Koronczi, JUDr. Rastislav Kudla, PhDr. Leo Kužela, Ing. Mário Krist  
 
Neprítomní poslanci: 
Dušan Paška - ospravedlnený, JUDr. Richard Hulín, Ing. Róbert Lifka,  
 
Prítomní: 
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever 
Mgr. Petr Vojtech, MsP 
 
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 prerokovanie a stanovisko za VMČ Sever k predaju nehnuteľnosti – pozemku na 
Kubranskej ceste v k. ú. Kubra C-KN parc. č. 1290/1 vo výmere 102 m2 pre Ing. Jozefa Poláčka 
s manželkou za účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku pri rodinnom dome.  
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného 
architekta Mesta Trenčín majetkovoprávne vysporiadanie pozemku – predajom, odporúčajú. 
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporúčajú schváliť predaj nehnuteľnosti v zmysle predloženej žiadosti. 
 
2. Žiadame Vás o prerokovanie a stanovisko za VMČ Sever k predaju nehnuteľnosti – pozemkov na 
Dubovej ulici v k. ú. Kubra z C-KN : 
1. parc. č. 2283/1 v približnej výmere po 100 m2 pre Vladislava Murcinu s manželkou, Eduarda 
Krištofa s manželkou, Ondreja Sokola s manželkou, Miroslava Faba s manželkou, Patríciu 
Patrnčiakovú, Mgr. Tomáša Chlebanu, Andreja Šuberta s manželkou a JUDr. Rudolfa Ďuríka 
s manželkou,  
2. parc. č. 1385 vo výmere 193 m2 pre Andreja Šuberta s manželkou a parc. č. 1381 vo výmere 
233 m2 pre JUDr. Rudolfa Ďuríka s manželkou  
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívaných pozemkov pri rodinných domoch.  
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného 
architekta Mesta Trenčín majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov – predajom, odporúčajú. 
 
VMČ Sever hlasovaním 5 za odporúčajú prenájom nehnuteľností v zmysle predloženej žiadosti. 
 

K bodu 3. – Požiadavky poslancov a občanov  
 
p.Krist 
- kedy sa bude realizovať priechod pre chodcov na križovatke ul. kpt. Nálepku a Šoltésovej, 
- výrub suchých stromov - javor na ul. gen. Viesta1669 (žiadalo SVB minulý rok) a orech na ul. gen. 
Viesta v smere na hrádzu pri zimnom štadióne, 
p. Kužela 
- Ulica Zelnica – nový povrch je položený iba na polovici ulice. 
- Hrádza pri Tepličke – chýba značka zákazu vjazdu od Sibírskej ulice, rovnako aj z opačnej strany. 
(Príloha 1.) 



- Vyústenie Sibírskej ulice na Opatovskú – prepadáva sa vozovka. (Príloha 2.) 
- V uličke Marka Aurelia je poškodená dlažba na viacerých miestach. (Príloha 3.) 
- Bytovka na ulici Pred poľom – prašná cesta, navážkou sú niektoré garáže pod úrovňou cesty – 
voda vytvára kaluže pred nimi a zatápa garáže. (Príloha 4., 5.) 
p.Koronczi 
- poďakovanie za odvoz odpadu od Rozkvetu,  
- či už Mesto Trenčín vyzvalo majiteľa ihriska v Biskupiciach na úpravu pozemku,  
p.Gavenda 
- vyznačiť priechod pre chodcov ul. Kubranská,  
 
Občania žiadajú:  

- Parkovisko pri Maxe - vyznačiť, aby autá nestáli na mieste určenom pre chodcov,  
- Garáže pri Maxe - majetok Meriny, majitelia garáži si majú odkúpiť prístup, ale Pima má 

tadiaľ prístup,  
- Cyklotrasy - prioritne riešiť ul. M.R.Štefánika a MČ Sever, 
- Považská ul. 1707, miesta pre kontajnery, parkujú tam autá, kontajnery sú presunuté, 

vytvoriť nové stanovištia,  
- M-Bar na ul. Gagarinova – nedodržujú zatváracie hodiny, hlučná produkcia, rozširujú letnú 

terasu aj na trávnik, 
- Kto kontroluje pozametanie ulíc, napr. ul. Považská, koľkokrát a ako, v bočných uličkách sa 

nezametá, 
- Prechod pre chodcov z Gagarinovej ul. k Rozkvetu, nevyznačené prechody aj ku škole, 
- Ihrisko Pádivec – bol tam správca, ihrisko otváral a zatváral, teraz je bez dozoru 
- Pod sokolice 528/38 – časť komunikácie je majetok mesta a časť Meriny, občania si mali 

odkúpiť komunikáciu 
- Zlý prístup k bytovým domom – autom, problematické parkovanie, nová bytovka vlastní 

komunikáciu- je tam kvetináč, nedá sa tam odbočiť, nie je tam dopravné značenie – 
dochádza ku kolíziám,  

- Vyznačiť vjazdy do dvorov bytoviek na  ul. Hurbanova, Golianova, Smetanova, 
- Centrum seniorov na Osvienčimskej ul. – má tam sídlo aj kultúrne stredisko Sihoť, doriešiť 

zmluvu medzi Mestom Trenčín a KS Sihoť, aby mohli oficiálne sídliť v Centre seniorov, 
- Prevádzkovatelia letných terás na Štúrovom a Mierovom námestí nezabezpečujú poriadok, 

v sobotu ráno je na námestí veľký neporiadok, upratujú to až zamestnanci mesta, prečo? 
- Otočiť poklopy vpustov na križovatke ul. Dolný Šianec a Jesenského, dva roky nahlásené, 

ohrozená bezpečnosť cyklistov, 
- Reštaurácia Markus – parkovisko – kto to schválil? Z chodníka je komunikácia 
- Rozkvet – verejné priestranstvo – opraviť povrch, zabezpečiť pravidelnú údržbu, odvoz 

orezaných kríkov a buriny, 
- Považská 54 až 60 – Zdravotné stredisko, detské ihrisko – zabezpečiť odvoz orezaných 

stromov – nahlásené 3 týždne, osadiť dopravné značky – obmedzenie rýchlosti 20km/h 
a obytná zóna, z chodníka si spravili komunikáciu - ohrození chodci, 

- Považská 52, 54 – miesto pre nádoby na odpad využívajú ako parkovacie miesta, 
- Opatovská cesta - Sihoť III – orezať stromy zasahujúce do chodníka pri dome č. 40, do el. 

vedenia pri dome č. 44, 
- Opatovská – UNI centrum – v križovatke bol osadený odvodňovací žľab – nie je funkčný, 
- Sihoť III, IV – od Váhu boli vyrezané stromy – nové výhonky, treba to odstrániť, 
- Sihoť – žiadne dostupné informácie o stavbách, ktoré sa realizujú v meste a na Sihoti 

 
   
Zapísal: dňa 11.6.2014 
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever,  
 
 
  
 
                                                                                               Vladimír Gavenda  
                            Predseda VMČ Sever 
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