
Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej 
dňa 11. mája 2011 v SOU Strojárskom Pod Sokolice, 

Trenčín 
 
Prítomní poslanci:  
Vladimír Gavenda, PhDr. Leo Kužela, Mgr. Rastislav Kudla, Ing. Mário Krist, Dušan Paška  
 
Neprítomný poslanci: 
Mgr. Renáta Kaščáková - ospravedlnená , František Koronczi - ospravedlnený, Ing. Róbert Lifka,  
 
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 5 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.Paška: 
-  Sihoť 4 – nie je pokosené  
p. Kudla: 
-  na hrádzi sú zdevastované lavičky – žiada opraviť  
-  opraviť a skultúrniť aspoň 1 detské ihrisko na hrádzi  
p.Gavenda: 
- Osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu v Opatovej od mosta k hasičskej stanici  
- Na Potočnej ul. kontrolovať parkovanie na trávnikoch  
p.Kužela: 
- Ul. Pádivého – Sihoť 4 – prečo neopravujú všetky výtlky naraz  
- Križovatka ul. Sibírska – Opatovská – prepadáva sa cesta  
- Kontrolovať majiteľov psov – znečistené trávniky a ulice  
 
Občania žiadajú: 
- Pod Sokolice – osvetlenie nachádzajúce sa pri veľkej lipe, treba ju orezať  

- Treba orezať aj ostatné stromy, sú prestárle, ohrozujú bezpečnosť obyvateľov  
- V časti Pod Sokolice – chýbajú chodníky, dopravné značenie, autá chodia rýchlo, ohrozujú 

obyvateľov, problém aj pre prejazd smetiarov, hasičov, sanitky  
- Pod Sokolice – je iba jeden výjazd, chýba výjazd na okruhový objazd  
- Štefánikova ul. – chýba cestička pre cyklistov  
- Piano club – po akciách zostáva neporiadok  
- Pod Sokolice – chýba detské ihrisko  
- Autobus do Tesca, aby chodil aj cez Štefánikovú ul.  
- Fy. PIMA – vyrezané stromy – či mali povolenie - riešiť ihneď  
- Sobota a nedeľa - riešiť umývanie áut fy. Pima   
- Riešiť prejazd fy. Pima cez súkromný pozemok od ul. Kukučínova   
- Parkovisko pri Maxe - skládka odpadu a riešenie odstavených vrakov áut  
- Meranie rýchlosti na Štefánikovej ul.   
- Na zastávke pri Kubrej – je rozbité sklo na prístrešku   



 
 

- Zabezpečiť aby repná kampaň išla mimo mesta Trenčín  
- Skládka odpadu na pozemku Marius Pedersen pri fy. Kopretina  

 
 
 
 
Zapísal: Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever, dňa 11.5.2011 
    
 
 
 
             Vladimír Gavenda 
                            Predseda VMČ Sever 
 
 
 


