Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej
dňa 11. januára 2012 v KS Opatová, Trenčín
Prítomní poslanci:
Vladimír Gavenda, PhDr. Leo Kužela, Mgr. Rastislav Kudla
Neprítomní poslanci:
Mgr. Renáta Kaščáková, František Koronczi, Ing. Mário Krist, Ing. Róbert Lifka, Dušan Paška,
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 3 poslanci, VMČ Sever nebol
uznášaniaschopný.
Program VMČ Sever:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Prerokovanie žiadostí
3. Požiadavky poslancov a občanov
4. Rôzne

K bodu 2. – Prerokovanie žiadostí
- Žiadosť o opätovné prerokovanie požiadavky 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 žiadosť 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 dôležitom rozhodnutí prijíma uznesenie.
Vzhľadom na uvedené v prílohe predkladáme podklady k určeniu názvu novej ulice. Zároveň
žiadame o ich prerokovanie na najbližšom 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 nebol uznášaniaschopný a návrhy na názov ulice boli Pod lipami a Betáková.

K bodu 3. – Požiadavky poslancov a občanov
Požiadavky poslancov:
P. Gavenda:
- prešetriť povolenia na bilbordy časti Sever - pri I/61 Opatová - Kubrá
- Unicentrum - prebiehajú stavebné práce, prestavba reštaurácie na herňu, či je stavba povolená
- žiada odpovede na požiadavky zo všetkých útvarov
- kontrola odovzdávania rozkopávok
- DZ B1 pri hasičskej zbrojnici v Opatovej je popísaná
- predložiť organizačnú štruktúru kultúrnych zariadení

Požiadavky občanov:
- Kubranská ul. 1651/22 - chýba kanalizácia, bude sa budovať
- v Opatovej zrušiť zákaz vjazdu od škôlky ( Mníšna ul.)
- KS Kubrá - v areáli nachádzajú neporiadok, injekčné striekačky - občania žiadajú o častejšie
kontroly od MsP
- Rozhlas v Kubrej - kedy bude opravený
- Či zostane zachované KS Opatová

Zapísal: Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever, dňa 11.1.2012

Vladimír Gavenda
Predseda VMČ Sever

