Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej
dňa 13. marca 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 - ospravedlnený, Ing. Róbert Lifka,
Prítomní:
Mgr. Petr Vojtěch, Mestská polícia
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
- výtlky hlavne na Opatovskej ul.
- zametanie ciest po zime
p.Gavenda
- kto zrezal jasene na Opatovskej ul. a ul. Pred polom, kto dal povolenie
- orez stromov a kríkov - celý Sever + nová výsadba
- čistenie potok v Opatovej ul. Potočná a v Kubrej otvorená časť potoka
- zametanie všetkých ulíc celej časti Sever
- ako je riešený výrub stromov a výsadba náhradnej zelene pri modernizácii žel. trate
p. Kudla
- zametanie ulíc
- orez stromov
- upravovanie zelene Sihoť
- odstrániť čiernu skládku ul. Pred poľom - pred garážami

K bodu 3. – Požiadavky občanov
Občania žiadajú:
- Ul. Považská, občania si mali odkúpiť pozemky na parkovacie miesta pri domoch, parkujú
s autami na chodníku, ktorý je v zlom stave, prečo mesto nevybuduje parkovacie miesta,
tak ako aj v iných častiach mesta
- Informovať o právnej analýze týkajúcej sa osadenia označenia časti Opatová
- Termion požiadal o odkúpenie detského ihriska na Šoltésovej ul. , v akom stave je to, či
bude detské ihrisko zachované
- Na minulom VMČ na Sihoti bola požiadavka na odstránenie sochy z roxorov na Hožovej ul.,
dodnes to nebolo odstránené,
- Považská ul, Osvienčimská - problémy s psíčkarmi, chodia do areálu škôlky, pri panelákoch,
pri garážach - znečistené trávniky

-

-

Orez stromov na Opatovskej ul. - zasahujú do el. vedenia (príloha foto)
Požiadavka p. Fialu - aby boli občania informovaní o rozsiahlej stavbe, ktorá vznikne na
železničnej stanici a aby mesto prizvalo investora na rokovanie s občanmi a mohli vyjadriť
svoje stanovisko na danú investíciu,
problém s prístupom k súkromným pozemkom na žel. stanici, mesto odpredalo pozemky ale nezabezpečilo prístup majiteľom k nehnuteľnostiam (viď. príloha)

Zapísal: dňa 13.3.2013
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever,

Vladimír Gavenda
Predseda VMČ Sever

