Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej
dňa 8. februára 2012 v Centre seniorov na Sihoti,
Trenčín
Prítomní poslanci:
Vladimír Gavenda, František Koronczi, PhDr. Leo Kuţela, Ing. Mário Krist, Dušan Paška,
Neprítomní poslanci:
Mgr. Renáta Kaščáková, Mgr. Rastislav Kudla, Ing. Róbert Lifka,
Prítomní:
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever
Mgr. Petr Vojtěch, Mestská polícia
Ing. Benjamín Lisáček, MsÚ - útvar interných sluţieb
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 ţiadostí
3. Poţiadavky poslancov a občanov
4. Rôzne

K bodu 2. – Prerokovanie žiadostí
- Ţiadosť o opätovné prerokovanie poţiadavky na určenie názvu novej ulice v mestskej časti
SEVER (lokalita pri Ulici Kubranská). 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 ţiadosť 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 dôleţitom rozhodnutí prijíma uznesenie.
Vzhľadom na uvedené v prílohe predkladáme podklady k určeniu názvu novej ulice. Zároveň
ţiadame o ich prerokovanie na najbliţšom 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 Rovná.

K bodu 3. – Požiadavky poslancov a občanov
Poţiadavky poslancov:
p. Paška
- výtlky - po celej Sihoti, nekvalitne opravené UIS
Kuţela
- Značky na hrádzu - stále chýbajú UIS
- Z podjazdu na Sihoť, Rázusova ul. - po pravej strane spadnutý strom, konáre zasahujú do
chodníka UIS

P. Gavenda:
- Opatovská 160 - prepadnutý poklop UIS
- ul. K výstavisku (fy. Kopretina) - kontrola parkovania MsP
Poţiadavky občanov:
- Centrum seniorov - aby boli zachované všetky činnosti útvar sociálny
- Centrum Seniorov - počítačová miestnosť, aby fungovala, zabezpečiť minerálnu vodu
a noviny útvar sociálny
- Či bude Centrum pre seniorov aj kultúrne stredisko? útvar sociálny
- Či mesto neuvaţuje s lávkou pre peších pod elektrárňou, na Ostrov útvar hlavného
architekta
- Fy. Pima Pod Sokolice pri garáţach vybudovala nový plot, či mala povolenie USŽPDI
- Údrţba chodníkov, odpratávanie snehu a ľadu - kontrola MsP
- Správanie vodičov MHD - fajčia v autobusoch, spávajú sa arogantne k cestujúcim USŽPDI
- Cyklotrasa - po ul. gen. M.R.Štefánika útvar hlavného architekta
- Označenie ulíc na domoch nie je dobre viditeľné klientské centrum
- Bilboardy, reklamy v kriţovatkách - zlý rozhľad v kriţovatkách USŽPDI
- Sihoť - parkovanie na tráve MsP
- Zdravotné stredisko na ul. Gagarinova - autá chodia cez trávnik aj detské ihrisko MsP
- Opraviť plot pri Zdravotnom stredisku na Gagarinovej ul. UIS
- Výmena piesku na detských ihriskách - nevymieňajú celý piesok, iba dopĺňajú UIS
- Bar na Gagarinovej ul. nedodrţujú otváracie hodiny, v bare sú aj psy MsP
- Ul. Povaţská - odvoz konárov UIS
- Prechod pre chodcov ul.Povaţská USŽPDI
- Kedy bude náhradná výsadba UIS
- Oproti dets. ihrisku Hríbik - vyuţiť staré detské ihrisko ako parkovisko USŽPDI
- Preveriť či neuţíva neoprávnene majiteľ pozemky mesta - reštaurácia Markus UMM
- Parkovanie na Hasičskej ul. na chodníku MsP
- Parkovanie v uličkách pri Trenčianskej univerzite MsP
- Pri Slovnafte na moste - značka zákaz prechodu pre chodcov - odstrániť USŽPDI
- Odvoz lístia a trávy na Sihoti UIS
- Detské ihrisko Pádivec - opraviť oplotenie UIS

Zapísal: Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever, dňa 8.2.2012

Vladimír Gavenda
Predseda VMČ Sever

