
Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej 
dňa 10. augusta 2011 v Centre seniorov na 

Osvienčimskej ulici v Trenčíne 
 
Prítomní poslanci:  
Vladimír Gavenda, Mgr. Renáta Kaščáková , František Koronczi, PhDr. Leo Kužela, Mgr. Rastislav 
Kudla, Ing. Róbert Lifka, Dušan Paška  
Neprítomní poslanci:  
Ing. Mário Krist  
Prítomní: 
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever 
 
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. Požiadavky poslancov a občanov 

  
K bodu 2. – Požiadavky poslancov a občanov 
 
Požiadavky poslancov: 
p. Kužela:  

- ul. Pádivého a I.Kraska - spadnutá dopravná značka jednosmerka UIS 
- na hrádzi zvalená značka Zákaz vjazdu UIS 
- Železničná ul. pri bytovke - veľká jama na ceste UIS 
- KS Kubrá - nie je pokosené UIS 
- Ul. J.Derku  č. 6-8 - zanedbaný pozemok, veľká burina UIS 

p.Paška 
- Pred poľom - značka zákaz prechodu cez trať - je zastriekaná modrou farbou UŽPD 
P.Lifka 
- ul. Tichá - betónové kužele pred RD obmedzujú premávku UŽPD 
p.Gavenda: 
- Pod Sokolice - výrez stromov UIS 
- či bol zaslaný list na ŽSR, ohľadom vyčistenia potoka na Mlynskej UŽPD 
- kosenie ZŠ Potočná , MŠ Niva UIS 
- aké sú plány s priestormi bývalej knižnice Niva (Opatová) UMM 
- pri nesplnení termínov a podmienok rozkopávok, kontrolovať a penalizovať realizátora          
rozkopávky UIS 
Občania žiadajú: 

- Dolná Kukučínova ul. - rekonštrukcia ulice UŽPD 
- Bývalé  KS Turkovej - nachádza sa tam súkromná škôlka - pri vstupe sa nachádzajú 

kontajnery- určiť nové miesto UŽPD 
- Ihneď odstrániť konzoly a rozbité lavičky z bývalého DI Turkovej UIS 
- Centrum seniorov Sihoť - či sa bude stavať UŽPD 
- Hodžova ul. - pri bezbariérovej bytovke je veľký naporiadok a upozorniť ŽSR na poškodený 

bariérový plot od strany žel. trate UIS, UŽPD 
 

Zapísala: Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever, dňa 10.8.2011 
    
 
 
 
             Vladimír Gavenda 
                            Predseda VMČ Sever 


