Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej
dňa 10. júla 2013 v Centre seniorov na Sihoti
v Trenčíne
Prítomní poslanci:
Vladimír Gavenda, JUDr. Rastislav Kudla, PhDr. Leo Kužela, Ing. Mário Krist, Dušan Paška
Neprítomní poslanci:
František Koronczi - ospravedlnený, JUDr. Richard Hulín, Ing. Róbert Lifka,
Prítomní:
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever
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
3. Požiadavky občanov

K bodu 2. – Požiadavky poslancov
p. Kužela
-ul. Nábrežná (od II. ZŠ) - veľké jamy
- Hodžova ul. - pri VII. ZŠ suchý strom, pokiaľ nebude do týždňa odstránený, odpíli ho p. Kužela
sám
- na konci Sibírskej ul. sa prepadáva vozovka,
p. Kudla
-Riešiť obmedzenie rýchlosti na ul. Hodžovej osadením retardérov, alebo osadiť značku Pozor deti,
z dôvodu bezpečnosti a častých dopravných nehôd a ohrozenia života a zdravia školopovinných
detí,
p.Krist
- prechod pre chodcov na ul. Kpt. Nálepku ako končí športový areál (poza Rozkvet),
p. Paška
- žiada, aby sa poslanec Lifka verejne ospravedlnil Výboru mestskej časti Sever, za výroky ktoré
uviedol novinárom ohľadom práce poslancov MČ Sever,
p.Gavenda
- čo sa zmenilo ohľadom detského ihriska na Šoltésovej ul. pre Termion
- odstránenie sochy z roxorov na Hodžovej ul. - opakovane žiadané

K bodu 3. – Požiadavky občanov
Občania žiadajú:
- Ul Nábrežná a Komenského 1635 - pokosené - treba odviesť, nechali kopy
- vyzvať majiteľa (Povodie Vahu), aby dal pokosiť trávu na nábreží Váhu (Sihoť I.), nakoľko
okrem
dlhodobo
neestetického
vzhľadu
spôsobuje
aj
alergiu
detí
z
materskej škôlky, ktoré chodia do týchto priestorov na vychádzky, resp. hrať rôzne hry,

-

-

-

-

dať čo najskôr opraviť veľmi hlboké a pre prevádzku áut, motocyklov a
cyklistov nebezpečné výtlky a jamy (na uliciach Sihote I.) najmä na uliciach Nábrežná a
Hurbanova.
Výveska pred Rozkvetom - premiestniť k lekárni, alebo k mäsiarstvu a viditeľne označiť ako
vývesku MČ Sever,
Verejné priestranstvo pred Rozkvetom - je neudržiavané, nie je zametané,
Riešiť Fontánu pred Rozkvetom - neporiadok,
Pred Rozkvetom - je zapchatý rigol (zabetónovaná rúra) - pri Vinotéke - stojí tam voda,
Nespevnené plochy, kde parkujú autá (viď príloha 1) - devastujú a znečisťujú životné
prostredie,
Riešiť psíčkarov na Sihoti - chodia venčiť psov aj na detské ihriská,
Považská 1709 dve zničené lavičky - chýbajú latky,
Ul. Opatovská 40-42 - majiteľ tam trvalo nebýva , sneh sa neodhŕňa pred domom 40-42,
dreviny na mestskom pozemku zasahujú do chodníka a do el. vedenia, parkovanie na
trávniku pred domom. č.40 (viď. príloha 2),
Výmenníkova stanica na Žilinskej ul. smerom na hrádzu - vyčnievajú ulomené stĺpiky asi
10cm nad terénom,
Na všetkých verejných parkoviskách riešiť parkovanie firemných áut,
Ul. Pred poľom - keď kosili trávu, zastali nepokosené kríčky,
- či sa bude kosiť aj na jeseň,
- Ak by mesto zakúpilo kosačky a benzín, obyvatelia by boli ochotní sa
starať o zeleň,
- výrez stromov - topol, slivky,
Reklama - Pred Poľom - je na čierno - komu patrí
Opatovská ul. - od. Radegastu - živý plot zasahuje do chodníka (pred bytovkami až po
Clementisovu ul.)
Parkovisko pred Centrum pre seniorov na Sihoti - kryty na žľaboch sú vykrivené - treba
opraviť,
Poverezávať stromy na Sihoti - je to prehustené.

Zapísal: dňa 10.7.2013
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever,

Vladimír Gavenda
Predseda VMČ Sever
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