Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej
dňa 9. januára 2013 v KS Kubrica Trenčín
Prítomní poslanci:
František Koronczi, PhDr. Leo Kužela, JUDr. Rastislav Kudla, Ing. Mário Krist,
Neprítomní poslanci:
Vladimír Gavenda - ospravedlnený, JUDr. Richard Hulín, Ing. Róbert Lifka, Dušan Paška
Prítomní:
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever
Mgr. Petr Vojtěch, Mestská polícia
Ing. Gabriela Vanková, Útvar majetku mesta
Na úvod p. Mário Krist, zastupujúci 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
-

-

-

prepad asfaltu pred mostom na Ostrov
prečo je na internetovej stránke KC Sihoť uvedená adresa Osvienčimská, keď sa na danej
adrese nachádza Centrum seniorov
Prerezanie konárov v el. vedení na Opatovskej ceste
Sťažnosť na MHD - č.21 stojí v Opatovej pred potravinami mimo zastávky, tam končí
a nejde ďalej až na poslednú zastávke pri kostole
VMČ Sever (na žiadosť občanov časti Opatová, Kubra, Sihoť) žiada zrušiť súhlas
s využívaním komunikácie ul. Opatovská, za účelom prepravy štrkopieskov, ktorý je
v rozpore s Rozhodnutím Spoločného stavebného úradu č. 1344/2010-002/Mi zo dňa
20.1.2010, ako aj s rozhodnutím Banského úradu Prievidza č. 1076-2814/2011 zo dňa
28.9.2011 vydaným pre firmu LIM plus, s.r.o., Pod Juhom 3842/33
Viď. súhlas UIS č. 95263/2010/min zo dňa 23.11.2012
VMČ Sever žiada urýchlené zjednanie nápravy (zo strany nájomcu pohostinstva Opatová,
alebo majiteľa Jednota SD TN) zatečenie vyhlasovne v KS Opatová
Prečo nebola vzatá do úvahy žiadosť aj s podpismi občanov Kubrice o zmene cestovného
poriadku MHD. Žiadosť bola odovzdaná cez podateľňu p. Maslovej, do 7.1.2013 žiadna
odpoveď
Kosenie potoka na ul. Sibírska, Sihoť V. (vo vlastníctve Urbárskej obce, Pozemkové
spoločenstvo Kubra - Trenčín)
Žiadosť občanov Opatovej o montáž meračov rýchlosti na ul. Opatovská od Dobrej, taktiež
od Trenčína. Žiadosť podaná 3 roky

K bodu 3. – Požiadavky občanov
-

Žiadosť p. Jozefa Reháka o vyriešenie havarijného stavu oporného múra viď. príloha
Výveska v Kubrici v dezolátnom stave, občania žiadajú premiestniť vývesku k zastávke
Kontajner na papier (pri zastávke) premiestniť

-

Siréna pred KD sa nakláňa, treba opraviť
Miestny rozhlas - nie je rozumieť, sú výpadky pri hovorenom slove, aparatúra nestačí, treba
zväčšiť kapacitu
- Aké doklady musí občan doložiť, keď sa dlhodobo zdržiava v zahraničí, aby nemusel platiť
za smeti
- Požiadavka na MHD č.7, okolo 14. hod sa deti nemajú ako dostať domov zo školy v Kubrej
do Kubrice
- Vybudovať chodník v Kubrici
- Osloviť správcu cintorína v Kubrici ohľadom údržby - popadané kríže
- V Kubrici obmedziť rýchlosť na 30 km/h
- Občania žiadajú štátnu políciu na meranie rýchlosti v Kubrici
- Občania žiadajú namontovať merače (spomaľovače) rýchlosti v Kubrici
- Kedy bude kanalizácia v Kubrici
- Žiadosť občanov o kontrolu MsP v chatovej oblasti (pri OSP chate) v Kubrici
- Sťažnosť na vodičov MHD na ich správanie v Kubrej (na otoči pri kostole) - znečisťujú ploty
- vykonávanie potreby, vyhadzujú smeti na cestu
- Občan sa vyjadril a kritizoval (polemizoval) VZN o odpadoch - nespravodlivý systém pri
množstevnom zbere závislý od počtu obyvateľov v domoch
Kultúrny dom v Kubrici (občania Kubrice sú ochotní spolupracovať)
- Oplotenie - je nutné opraviť, múrik opadáva, potok ho podmýva, bolo by treba spevniť
brehy potoka
- Požiadavka na výrub smrekov v areáli KS Kubrica
- Treba opraviť chodníky a schody
- Detské ihrisko - občania žiadajú zrekonštruovať, doplniť nové hracie prvky (kolotoč, 2ks
hojdacie koníky), osadiť lavičky a stolík
- Požiadavka na koberec do KS
- Vyčleniť prostriedky na základné fungovanie KS (čistiace prostriedky, mop, vedro atď)

Zapísal: Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever, dňa 9.1.2013

Ing. Mário Krist
Zastupujúci predseda VMČ Sever
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