
 

Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej 
dňa 11.septembra 2013 v SOŠ, Pod Sokolice 

14,Trenčín 
 
Prítomní poslanci:  
Vladimír Gavenda, JUDr. Rastislav Kudla, PhDr. Leo Kužela, Dušan Paška 
 
Neprítomní poslanci: 
František Koronczi - ospravedlnený,  JUDr. Richard Hulín - ospravedlnený, Ing. Mário Krist - 
ospravedlnený,  Ing. Róbert Lifka,  
 
Prítomní: 
Mgr. Petr Vojtěch, Mestská polícia 
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever 
 
Na úvod p. Vladimír Gavenda, predseda VMČ Sever, privítal všetkých prítomných 
a otvoril zasadnutie výboru. Zasadnutia sa zúčastnili 4 poslanci, VMČ Sever nebol 
uznášaniaschopný. 
 
Program VMČ Sever: 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Požiadavky poslancov  
3. Požiadavky občanov 

 
 
K bodu 2. – Požiadavky poslancov a občanov  
 
- P. Paška   
-výtlky ul. Sibírska, Pádivého, Clementisova, Kraskova 
-návrh na dopravný inšpektorát, aby čase dopravnej špičky riadila križovatky polícia, 
 
 p. Kužela 
- ul. J. Derku - upozorniť TSK na nutnú opravu cesty,  
-nepozametaná križovatka na cestný most (ul. kniežaťa Pribinu) 
 
p.Kudla 
-medzi Pádivého a Kraskova pri Tepličke vyrezané topole, z koreňov rastú výhony, + orezať stromy 
 
p.Gavenda 
-osvetlenie dočasného chodníka cez žel. trať v Opatovej, 
-opraviť chodník cez trať v Opatovej 
-zaslať list na SSC ohľadne termínu rekonštrukcie mosta I/61 Opatová 
-riešiť potôčik medzi Dobrou a Opatovou pozdĺž žel. trate je zasypaný, možnosť záplav, 
-čistenie potoka ul. Potočná  - zaslať list na štátne lesy 
-riešiť jazdu nákl. aút po súkromných pozemkoch na Horeblatí a dať do pôvodného stavu 
(modernizácia žel. trate), 
-výtlky Opatovská 
-riešiť v spolupráci s Jednotou SD zatekanie strechy a suterénu na KD Opatová, 
-žiadosť občanov Opatovej o zachovanie zastávky Opatovská-Niva na znamenie, 
 
 
 
 
 



 

K bodu 3. – Požiadavky občanov  
 
Občania žiadajú:  

- Orezať lipu, alebo premiestniť svietidlo Pod Sokolice, 
- Jama pred Pianom - opätovne vyzvať majiteľa na nápravu, 
- Preveriť výrub stromov v areáli Pima v júli (7 stromov), 
- V areáli Pima je časté umývanie osobných a nákladných aút na voľnej ploche, preveriť či 
majú povolenie, 
- Preveriť či spoločnosť SIRS zaplatila penále za nedodržanie začatia stavby, 
- Žiadosť o verejnú diskusiu k výstavbe Terminálu v priestoroch žel. stanice, 
- Poďakovanie občanov UIS za orez stromov na Nábrežnej a Rázusovej, 
- Výtlky na Nábrežnej ul.   

 
 
    
   
Zapísal: dňa 11.9.2013 
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever,  
 
 
 
  
 
  
 
                                                                                               Vladimír Gavenda  
                            Predseda VMČ Sever 


