
 

Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej 
dňa 10. októbra 2012 v KS Kubra, Trenčín 

 
Prítomní poslanci:  
Vladimír Gavenda, František Koronczi, Ing. Mário Krist, Dušan Paška, 
 
Neprítomní poslanci: 
Mgr. Renáta Kaščáková, PhDr. Leo Kužela- ospravedlnený, JUDr. Rastislav Kudla - ospravedlnený, 
Ing. Róbert Lifka 
 
Prítomní: 
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever 
Mgr. Petr Vojtěch, Mestská polícia 
 
Na úvod 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 a občanov 
3. Rôzne   

 
 
K bodu 2. – Požiadavky poslancov a občanov 
 
Požiadavky poslancov: 
 
p.Paška 
- zvlnený chodník ul. Gagarinova 
- zamedziť parkovanie na trávnikoch počas hokeja 
 
p.Krist 
-ul. Šoltésovej pred Rozkvetom kopy pokosenej trávy, znečistené lavičky 
 
p. Koronczi 
- Ul. Nábrežná (medzi garážami) - zlomené konáre, treba odviesť 
- odvoz lístia - ul. Nábrežná 
- ul. Smetanova 1635 až do dvora - veľké výtlky 
- Žilinská výtlky až po č.12  
 
p.Gavenda 
- aký je postup pri zaraďovaní do zoznamu prác pri požiadavkách občanov a poslancov  
- čistenie prídlažby na ul. Horeblatie 
- orez stromov na ul. Potočná (upozorniť Štátne lesy) 
- zaradiť do výstavby kanalizácie nedokončenú trasu I. etapy výstavby v Opatovej ( Potočná smer 
chata) 
- realizácia parkoviska pre postihnuté dieťa p. Bučkovej 
 
Požiadavky občanov: 

- Chodník na ul. Kubranskej (od Pred Poľom až po kostol) - orezať kríky zasahujúce do 
chodníka 

- Ul. Kubranská, parkovanie pred Penziónom Mária - na chodníku, nepriechodný chodník 
- Vyčistenie a pokosenie otvoreného potoka od kostola po kyselku v Kubrej 
- žiadosť občanov z ul. Volavé o opravu cesty 



 

 
 

- dokončiť kanalizáciu v Kubrej 
- doplniť kontajner na plat - 1 ks pred lekárňou pred kostol v Kubrej, 1 ks pri kríži na starej 

ceste smer Kubrica 
- kedy a ako sa bude riešiť žiadosť pani Baluškovej, jedná sa o vyťahovanie žumpy u p. 

Steklého (viac krát zápis mestskej a štátnej polície) 
 
  
Zapísal: Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever, dňa 10.10.2012 
   
 
 
  
 
             Vladimír Gavenda 
                            Predseda VMČ Sever 
 


