Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej
dňa 9. apríla 2014 v KS Opatová Trenčín
Prítomní poslanci:
Vladimír Gavenda, PhDr. Leo Kužela, František Koronczi, JUDr. Rastislav Kudla
Neprítomní poslanci:
Dušan Paška - ospravedlnený, Ing. Mário Krist - ospravedlnený, JUDr. Richard Hulín ospravedlnený, Ing. Róbert Lifka,
Prítomní:
Ing. Gabriela Vanková, Útvar majetku mesta
Ing. Benjamín Lisáček, Útvar interných služieb
Mgr. Petr Vojtěch, Mestská polícia
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever
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

K bodu 2. – Požiadavky poslancov a občanov
p. Kužela:
- Na konci Sibírskej ulice pri Tepličke sa prepadáva hydrant, pri daždi je miesto pod vodou
a autá v jamke dostanú pekne zabrať.
- Občania sa sťažujú na značenie stavby na Mládežníckej ulici, tabule sú nízko a pri troche
nepozornosti hrozí úraz.
- V Kubrici pred domom č. 46 je po rozkopávke prepadnutá cesta.
- Na Mierovom námestí chýbajú čísla domov na mnohých objektoch.
p. Gavenda:
- detské ihrisko Opatová - orezať 2 strany zasahujúce do vedenia, a odviesť konáre,
- Ul. M.Turkovej 20, v trávniku paleta so zabetónovanou pneumatikou - odstrániť,
- zrezať suchú lipu pri hasičskej stanici v Opatovej,
- pri kostole v Opatovej chýba kanalizačný poklop na šachte vedľa potoka,
Občania žiadajú:
- Žiadosť občanov o účasť TSS Grade na VMČ - občania žiadajú písomnú odpoveď prečo
zástupcovia TSS Grade nechcú prísť,
- Ul. Mlynská - riešiť ihneď kanalizačné prípojky k posledným domom,
- Súkromné pozemky ul. Mlynská - chodia tadiaľ dodávatelia stavby MŽT, obyvatelia žiadajú
informácie, aké sú schválené prístupové komunikácie k stavbe podľa projektu organizácie
stavby,
- Zvolať štátny stavebný dohľad na výkon prác MŽT (v Opatovej), či robia podľa projektovej
dokumentácie,
- Riešiť chalupu p.Šupku (križovatka Potočná - Opatovská), neporiadok, zlý stav domu,
ohrozuje bezpečnosť, skládka vo dvore,
- Stavebný úrad riešiť prístup na pozemok p. Matejku - časť Skalice nad majákom,
- Občan vyslovil nespokojnosť so znížením platu p. primátora, pridali sa dve občianky,( na
VMČ cca. 45 občanov)
- Riešiť kontajnery na bioodpad v Opatovej,
- Prečo neprišiel p. primátor a zástupcovia TSS Grade, ako bude riešená náhrada škody
spôsobená výstavbou MŽT,

-

-

Kto vysádzal stromy pri prekládke cesty Opatovská, prečo nie sú vysadené až do Opatovej,
Pridať kontajnery na papier pri bytovke k družstvu v Opatovej, alebo častejší vývoz,
Odbočka na družstvo, cesta nie je čistená,
Prehodnotiť umiestnenie zastávky MHD č.21 pri nadjazde v Opatovej, aby občania mali
bližšie domov, bývajúci od podchodu na koniec Opatovej, MHD č. 6 chodí málo,
Kubra, ul. J.Derku, občania žiadajú o pomoc:
o pri riešení nadmernej dopravy z dôvodu výstavby MŽT a uzavretia ul. Pred Poľom,
o požadujú vybudovať chodník na ul. J. Derku a opravu komunikácie,
o žiadajú záznam z rokovania, ktoré sa týkalo predmetnej komunikácie,
o žiadajú zaslať žiadosť na TSK, na akú premávku je ul. J.Derku navrhnutá, na aké
zaťaženie,
o sťažnosť na p. Maslovú pri jednaní na rokovaní o ul. J. Derku,
Akou sumou prispieva TSS Grade na opravu miestnych komunikácií, poškodených pri
zvýšenom prejazde nákladných áut pri výstavbe MŽT,
Zmena trasovania linky MHD č.21, bolo neskoro uverejnené, prečo?
Čistenie potoka v správe Povodia Váhu, tiež Mlynská, Potočná v správe št. lesov,
Občania navrhujú, aby na čistenie potokov sa podielali pracovníci VPP,
Označenie ul.Opatová - slepá cesta v smere zo Sihote, preznačenie hlavnej cesty,
Kedy bude vybudovaný podchod v Opatovej, kedy sa bude dať prejsť cez trať,
Poďakovanie občana za podpisy na petíciu ohľadne dobudovania chodníka na preložke
Opatovskej cesty,
Oprava ul. Žilinská 9, žiadaná už v r.2012,
Odpovede k oprave komunikácií, že je zaradená do poradovníka opráv, kde sa takýto
poradovník vedie, ako sa to dá skontrolovať, či daná oprava bola zrealizovaná,
Občan radí, na čistenie potokov sa Mesto môže odvolávať na stavebný zákon č.50/1976,
§127, písm. a, odst. 1,
Občania boli znechutení, VMČ nebol uznášaniaschopný, že neprišiel p. primátor a
zástupcovia TSS Grade,
Riešiť hluk, nadávky, neporiadok rodiny Antalových, bývajúcich na ul. Sibírska,
Riešiť ihneď komunikáciu Pred Poľom ku garážam, treba upraviť komunikáciu, opravovaná
komunikácia je už nad úrovňou podláh do garáží zateká do garáži,
Riešiť kanalizáciu smer chata - posledné domy v Opatovej, Ulička pri kultúrnom dome, Ul.
Mlynská, Futbalový štadión,
P. Husár, žiada ako občan mesta, aby mu kompetentný odpovedali, ako bude odškodnený,
a kedy bude môcť využívať zrekultivovanú pôdu pri nadjazde.

Zapísal: dňa 9.4.2014
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever,

Vladimír Gavenda
Predseda VMČ Sever

