Zápisnica
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED,
konaného dňa 19. augusta 2013 na Mestskom úrade v Trenčíne

Prítomní:
PaedDr. Daniel Beníček
Ing. Emil Košút
JUDr. Ján Kanaba

Neprítomní:
Ing. Pavol Kubečka, osp.
Ing. Michal Urbánek, osp.
Ing. Oto Barborák CSc., osp.

Garant: Ing. Marta Koptíková

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

otvorenie
prerokovanie žiadostí
odpovede na požiadavky
požiadavky poslancov a občanov
rôzne

PaedDr. Daniel Beníček, predseda VMČ Stred, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ.

Prerokovanie žiadosti:
Vzhľadom k tomu, že VMČ nebol uznášaniaschopný, t.j. nebola prítomná nadpolovičná väčšina jeho
členov, nemohol prijímať uznesenia. Predložené materiály budú prerokované na ďalšom zasadnutí VMČ.

Požiadavky poslancov a občanov:
občania žiadajú o posúdenie možnosti zníženia rýchlosti na cestnej komunikácii v mestskej časti
Biskupice, od hlavnej brány leteckých opravovní smerom do Trenčianskej Turnej, po vjazd do areálu
letiska – aeroklubu. Tento úsek cesty je veľmi neprehľadný. Pri zadnej bráne záhradkárskej osady došlo
už k štyrom dopravným nehodám. Cesta je frekventovaná a do značnej miery ju využívajú cyklisti,
cykloturisti s deťmi, korčuliari a chodci.
Občania bývajúci v domoch č. 64, 95, 99, 101, 66 a 93 na Partizánskej ul. žiadajú, aby mesto
uvoľnilo zo svojho rozpočtu časť financií na generálnu opravu cesty. V tejto časti ulice bolo ešte v r. 2004
položené nové vodovodné potrubie, ale povrchová úprava cesty nebola doteraz urobená. V súčasnej dobe
SPP robí aj v tejto uličke výmenu plynových rozvodov aj s prípojkami k jednotlivým domom. Potom by
mala táto firma urobiť betonáž ryhy a následne položiť asfaltový koberec. Preto žiadajú, aby mesto teraz

urobilo generálnu opravu uličky tak, aby sa tam dalo parkovať a pritom bola ulička prejazdná, nakoľko
parkovanie je v súčasnosti problematické, až nemožné. Tiež je potrebné upraviť odtokový žľab na
začiatku tejto uličky.

Rôzne:
Zasadnutia sa zúčastnil Ing. arch. Martin Beďatš, vedúci útvaru hlavného architekta, ktorý
informoval poslancov o ponuke spoločnosti mmcité, a.s. Spoločnosť ponúka parkové lavičky, ktoré by
boli venované osobnostiam Trenčína a umiestnené na Mierovom námestí.

PaedDr. Daniel Beníček, predseda VMČ STRED, na záver poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie.

PaedDr. Daniel Beníček, v.r.
predseda VMČ STRED

Zapísala: Ing. Marta Koptíková
v Trenčíne, 20.08.2013

