Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej
dňa 9. októbra 2013 v KS Opatová Trenčín
Prítomní poslanci:
Vladimír Gavenda, PhDr. Leo Kužela, Ing. Mário Krist, Dušan Paška
Neprítomní poslanci:
JUDr. Rastislav Kudla - ospravedlnený, František Koronczi - ospravedlnený, JUDr. Richard Hulín,
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:
- Schody do kultúrneho strediska v Kubrici sú v zlom stave. Povrch je rozlámaný, pri
nepozornosti ich užívateľov hrozí úraz.
- Materská škola na Opatovskej ulici – detské ihrisko má svoje lepšie časy už za sebou. Na
jeho zariadení sa podpísal zub času a deťom pri jeho používaní hrozí nebezpečenstvo úrazu.
- Materská škola na Ulici Niva – okná a dvere sú v dezolátnom stave a potrebujú
rekonštrukciu. Samozrejmosťou sú úniky tepla, niektoré okná sú „opravené“ klincami, tým
sa už nedajú otvárať.
- Materská škola Niva – cez hlavný vchod pri dažďoch tečie voda do dvora a pred jedálňou
vzniká slušné jazero.
- Základná škola Potočná – vstup do školy cez schodište – múrik so zábradlím sa mal opraviť
počas prázdnin, stále sa nič nedeje a je už október.

Občania žiadajú:
-

-

-

Dať do plánu opráv na jar r.2014 opravu betónových lavičiek ( hlavne ich rokmi
opotrebovanú a schátralú drevenú časť) na Nábrežnej ulici (medzi garážami) a na násype
pri Váhu mestskej časti Sihoť,
Vyzvať majiteľa, aby dal upraviť (pokosiť trávu a pod.) ohradený pozemok medzi bývalou
plavárňou a rodinnou zástavbou na Zlatovskej ceste za mostami,
Vyzvať majiteľa, aby dal upraviť (pokosiť trávu a odstrániť pohodené odpadky) trávnatý
pozemok medzi Sociálnou poisťovňou a lekárňou na ul. K dolnej stanici,
V prípade, ak zostanú finančné prostriedky, dať čo najskôr opraviť veľmii hlboké a pre
prevádzku áut, motocyklov a cyklistov nebezpečndé výtlky a jamy (na ul. Sihote I.) najmä
na ul. Nábrežná a Hurbanova.
Kedy bude rekonštrukcia mosta I/61,
Žiadať doklady o vývoze žumpy od nenapojených domov na kanalizáciu,
Poslanecké kluby - pohovoriť s poslancami o neúčasti na výbore MČ Sever,
Rozbitá cesta na družstvo - možnosť poškodenia plynu,

-

Zametanie komplet ulíc znečisteních autami TSS Grade,
List na Povodie Váhu - vyčistenie potoka od železnice po Tepličku (Opatová),
Čistenie potoka pod správou Štátnych lesov,
Rozšírenie križovatky - výjazdu ul. Niva na cestu I/61,
Oprava výtlkov, úprava poklopov na šachtách v Opatovej,
DI Opatová - orezať stromy zasahujúce do el. vedenia,
Vyzvať majiteľa v križovatke ulíc Potočná a Opatovská na orezanie orecha zasahujúceho do
el. vedenia
Občania požadujú zvolanie stretnutia s TSS Grade ohľadom Modernizácie žel.
trate - urýchlene! Potrebné priniesť PD.
Sťažnosť občanov - pri budovaní nového podchodu v Opatovej - chýbajú chodníky.

Zapísal: dňa 9.10.2013
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever,

Vladimír Gavenda
Predseda VMČ Sever

