Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej
dňa 9.júla 2014
v SOŠ, Pod Sokolice 14,Trenčín
Prítomní poslanci:
Vladimír Gavenda, František Koronczi, Ing. Mário Krist, JUDr. Rastislav Kudla, PhDr. Leo Kužela,
Neprítomní poslanci:
Dušan Paška, JUDr. Richard Hulín, Ing. Róbert Lifka,
Prítomní:
Mgr. Petr Vojtěch, Mestská polícia
Ing. Benjamín Lisáček, Útvar interných služieb
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever
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. Požiadavky poslancov
3. Požiadavky občanov

K bodu 2. – Požiadavky poslancov
p. Kužela
- Ulica Žilinská – parkovisko v slepej uličke medzi Žilinskou a Pod Skalkou (ide priamo od
Radegastu) – značka parkoviska utopená v zeleni. Neporiadok na asfalte, zvyšky vegetácie
za niekoľkých rokov.
- Na konci Sibírskej ulice (od Tepličky) je dopravná značka označujúca zákaz vjazdu do
jednosmernej ulice. Autá prichádzajúce od Armádnej vidia iba košatý strom, značka je
skrytá.
- Na Opatovskej ulici pred číslom 35 zasahuje živý plot do chodníka.
- Informačná tabuľa VMČ Sever vedľa zastávky pri UNI centre je zakrytá konármi lipy. Navyše
aj samotná tabuľa je v nie najlepšom fyzickom stave. Chýba kus polystyrénu a tabuľa
v skrinke nedrží.
- Vo vnútrobloku medzi Pádivého a Sibírskou ulicou chýbajú laty na viacerých lavičkách.
p.Koronczi
- Smetanova 1635 vo vnútrobloku - narušený asfalt,
- Smetanova ul. - približne v strede pri kanalizačnom poklope je výtlk,
- Ul. Rázusova - pri zastávke- poškodené lavičky,
p.Krist
- Ul. Osvienčimská - dopravnú značku - Pozor deti - posunúť pred škôlku,
p.Kudla
- Z akého dôvodu bolo otvorené Centrum pre seniorov v sobotu (4.6.) pre deti,
p.Gavenda
- Vyčistenie vpuste ul. Potočná za kostolom - neodteká,
- Doplniť chýbajúci poklop pri kostole v Opatovej,
- Urýchlene riešiť investičné akcie na materských škôlkach MČ Sever,

- Kpt. Nálepku 33 - náhradná výsadba - stromčeky vysadené v 2013 sú vyschnuté,
- Kpt. Nálepku 33 - pri pieskovisku zeleň prekrýva dopravnú značku - jednosmerka,
- Pieskovisko pred domom kpt. Nálepku 33 - opraviť obrubu pieskoviska, lavička - opraviť
zlomené dosky,
- Rozkopávka - porucha - ul. Potočná pri KS Opatová - TVS a.s. - dokončiť,
- Upozorniť TVK na kontrolu uzáverov prípojok vody a hydrantov v Opatovej,

K bodu 3. – Požiadavky občanov
Občania žiadajú:
- Doplniť osvetlenie na roh SOŠ Pod sokolice, chodník nie je vôbec osvetlený, boli odsúhlasené
dve svetlá, ale urobili iba jedno,
- Stromy - pri bytových domoch sú naklonené - jedla a breza pri stanovišti smetných nádob,
- Orez stromov - ul. Pod Sokolice - začiatkom septembra zorganizovať stretnutie občanov
a zodpovedných pracovníkov Mesta Trenčín (USŽPDI a UIS)
- Rozkopaný pozemok - oproti obchodu na ul. K výstavisku, vykonať ŠSD - či majú povolenie,
- opraviť výtlky Pod Sokolice, K výstavisku
- Doplniť kontajner na kovový odpad Pod Sokolice,
- Urýchlene realizovať priechody pre chodcov kpt. Nálepku a Kubranská,
- Rozbitý chodník na ul. gen.M.R.Štefánika - pri Dukle (bývalý Slovlik), orezať naklonené stromy
nad chodníkmi,
- Ul. K výstavisku po ľavej strane či je tam plánovaný chodník (Slobodáreň oproti Konštrukte)
- Ul. K výstavisku - prepadnutá jama na ceste,
- Piano - doplniť kontajner na sklo, po akcich je preplnený, alebo častejšie vyvážať,
- Pod Sokolice - čo najskôr riešiť dopravnú situáciu - najlepšie zjednosmerniť ulice, pri akciách
v Piáne a výstavách bývajú preplnené, obyvatelia nemajú kde zaparkovať,
- Mestská polícia - častejšie kontrolovať parkovanie na Pod Sokolice,
- Zrezať suchý strom pri Slobodárni - ul. Na výstavisku,
- Upozorniť správcu cesty I/61 - gen. M.R.štefánika - vyčistiť vpuste, opraviť výtlky, pozametať
cesty,
- Preveriť umiestnenie pobočky pošty v časti Pod Sokolice, alebo v Maxe,
- Parkovisko ul. K výstavisku - zabetónovať, alebo zaasfaltovať ryhu,
- Pod Sokolice - upraviť dopravným značením križovatku pred Piánom,
- Meranie rýchlosť na ul. K výstavisku, gen. M.R. Štefánika, na viacerých miestach súčasne
a kontrolovať dodržiavanie predpisov - jazda na červenú,
- Dolná Kukučínova ul. 6-9 - slepá cesta, nie je asfalt, prepadáva sa chodník,
- Pri Merine ul. Kukučínova - sa opravovala cesta - je v zlom stave,
- Kedy bude dokončená kanalizácia na Železničnej ul. s možnosťou napojiť ul. Dolná Kukučínova,
- Neschváliť výstavbu Terminálu,
- Občania vyjadrili nespokojnosť s neúčasťou p. Lifku na zasadnutí VMČ,
- Realizovať opravu a preložku vývesky K výstavisku pri obchode,
- Pod Sokolice - pri poslednom kosení - zostali nevykosené úseky,

Zapísal: dňa 9.7.2014
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever,

Vladimír Gavenda
Predseda VMČ Sever

