Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej
dňa 9. mája 2012 v KS Kubrica Trenčín
Prítomní poslanci:
Vladimír Gavenda, Mgr. Renáta Kaščáková - prítomná od bodu č.3, František Koronczi, PhDr. Leo
Kužela, JUDr. Rastislav Kudla, Ing. Mário Krist, Dušan Paška
Neprítomní poslanci:
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 7 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 stanovisko za VMČ Sever k predaju nehnuteľnosti - pozemku v k. ú.
Kubra časť parc. č. 2314/4, zast. plocha v približnej výmere 13 m2 pre Rastislava Husára za
účelom majetkovoprávneho vysporiadania a scelenia pozemkov.
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného
architekta Mesta Trenčín predaj pozemku odporúčajú.

VMČ Sever hlasovaním 6 za odporúčajú prenájom v zmysle predloženej žiadosti.

K bodu 3. – Požiadavky poslancov a občanov
Požiadavky poslancov:
p.Krist
- osadenie dopravného zrkadla na Železničnej ulici oproti výjazdu od kasární
p. Kužela
- oproti ZŠ Hodžova pri prechode pre chodcov je suchý strom - zrezať
- Železničná ul. - (vjazd pri obchode elektro Jánošík) - na kraji cesty - výtlk
- Obchodná ul. (za obchodom Milkagro) - kopy lístia a orezaných konárov
p. Koronczi
- DZ (P1 - Daj prednosť v jazde!) - z výjazdu z dvora na Komenského 1635 je poškodená a ohnutá
- ul. Lavičková - od ul. Gen. Svobodu - posyp na ceste, je nepozametané
p.Paška
- nepokosená tráva na Sihoti
- koordinácia všetkých správcov komunikácií v meste pri odstraňovaní posypu po zime

P. Gavenda:
- ul. Potočná - vyčistiť rigol okolo cintorína, aj všetky vpuste v Opatovej
- nie sú pozametané cesty v Opatovej
- parkovanie nákladných áut na ul. Súvoz (pri fy. Kopretina) - obmedzujú premávku
- žiadosť občanov o odkúpenie parkoviska pred bytovkou pri obchode Jednota (Pod Sokolice)
- ul. Mníšna - žiadosť o odstránenie DZ zákaz vjazdu
- žiadosť občanov ul. Rázusova o odkúpenie pozemku za bytovkou - prečo bolo nesúhlasné
stanovisko z dopravy, UMM súhlasil
- Opatovská č. 170 - prepadnutá vozovka pri kanalizačnej šachte
- spätná kontrola neprihlásených obyvateľov na ul. Potočná 460 (komunálny odpad, daň za psov,
prihlásený v evidencii obyvateľov)
- upozorniť Jednotu SD na odpratanie stavebnej sute pri KD Opatová
- upozorniť TVS a TVK o včasné nahlasovanie rozkopávok (porúch)
- žiadosť pani Bučkovej o zriadenie parkovacieho miesta pre postihnuté dieťa
Požiadavky občanov:
- Žiadosť dobrovoľných hasičov o príspevok na opravu požiarnej zbrojnice a KS Kubrica
- Oprava schodov, strešnej krytina a klampiarskych prvkov na KS Kubrica
- Kosenie zelene v časti Kubrica
- Upozorniť TSK, že v úseku Kubrá - Kubrica zasahujú konáre stromov do cesty
- Rozbité oplotenie okolo cintorína a budova na náradie

Zapísal: Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever, dňa 9.5.2012

Vladimír Gavenda
Predseda VMČ Sever

