Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej
dňa 14.5.2014 v KS Kubrica Trenčín
Prítomní poslanci:
Vladimír Gavenda, František Koronczi, PhDr. Leo Kužela, Ing. Mário Krist,
Neprítomní poslanci:
JUDr. Rastislav Kudla - ospravedlnený, JUDr. Richard Hulín, Ing. Róbert Lifka, Dušan Paška ospravedlnený
Prítomní:
Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever
Mgr. Petr Vojtěch, Mestská polícia
Na úvod p. 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
3. Požiadavky občanov
4. Rôzne

K bodu 2. – Požiadavky poslancov
p.Kužela
- Ulica Zelnica nie je dokončená, už je polovica mája. Stále chýba povrchová úprava cesty.
- Stará Kubranská ulica (smerom na kyselku za kostolom doľava), po ktorej chodili v minulosti
autobusy MHD – povrch cesty po mnohých rozkopávkach pripomína skôr tankodrom, ako
cestu.
- Podobne je na tom aj odbočka z tejto ulice doľava – Pod horou. Rozkopávky sa
prepadávajú, rovnako aj na susednej Ulici Jána Fabu.
- Ulica Jána Derku, hoci nepatrí pod správu mesta, je rovnako rozbitá. Pomohol by tu zákaz
vjazdu kamiónom a nákladným autám nad 3,5 t. Úzka ulica nie je dimenzovaná na
obojsmernú premávku.
- Na Opatovskej ulici v križovatke s Ulicou Pod čerešňami (pri Materskej škole) je vybitá jama
asi 30 cm v priemere, navyše je hlboká a ohrozuje prechádzajúcich vodičov najmä pri
stretávaní sa vozidiel, keď sa nie vždy dá obísť.
p.Koronczi
- Zastávka MHD ul. Razusova (pri Obchodnej akadémii) - lavičky sú v zlom stave,
- Nákupné centrum Rozkvet - po úprave priestorov, zostali neodvezené kopy trávy,
- Futbalové ihrisko Biskupice - vysoká tráva, bývajú tam bezdomovci, vyzvať majiteľa
pozemku, aby ho upravili,
- Nábrežná - detské ihriská - doplniť hracie prvky, piesok, opraviť.
p.Gavenda
- Detské ihrisko Opatová - orez stromov, 2 stromy zasahujú do el. vedenia,
- Vyzvať štátne lesy o vyčistenie potoka,
- Vyzvať dodávateľa stavby - kanalizácia o častejší zásyp rýh v križovatkách,
- Rozkopávky(poruchy) TVS Horeblatie, Potočná - dorobiť povrchovú úpravu,
- Vyzvať majiteľa (urbariát Kubra) na ul. Sibírska vedľa potoka - pokosiť,
- Preveriť Kultúrne centrum na Sihoti- kedy bolo schválené, keď na tejto adrese sídli Centrum
seniorov (viď príloha 1.),

-

Sťažnosť občanov na hluk fy. Hudy, ul. K výstavisku,
Čistenie vpustov v Opatovej pri KS,
Oprava Žilinskej ul. smer hrádza ku garážam,
Označenie slepá ulica - Súvoz,
Osvetlenie ul. Potočná - nesvieti VO,
Oprava chodníka Železničná ul.,
Riešiť v spolupráci s Jednotou vykurovanie KS Opatová (Larseny),

K bodu 3. – Požiadavky občanov
-

-

Opätovná žiadosť - na ul. M. Turkovej - odvoz pneumatiky na palete (viď príloha č.2),
Rozkvet - premiestniť kontajnery (viď príloha č.3),
Občan sa pýta ako je to s chodníkom na Opatovskej ceste (preložka), bola spísaná petícia,
aby bol tento chodník vybudovaný, petícia bola prerokovaná na Meste, občan sa zúčastnil aj
komisie životného prostredia, dopravy a investícií.
Občana zaujíma, keď v rozpočte je uvedená položka na chodník Opatovská cesta, o ktorú
časť chodníka sa jedná. Kedy bude vypracovaná PD a realizácia.
Ul. gen. Viesta - chodník je v zlom stave, po výrube japonských čerešní - opraviť.

K bodu 4. – Rôzne
-

Po dohode členov VMČ Sever budú použité prostriedky s PD Opatovská aj na PD chodníka
medzi Kubrou a Opatovou.

Zapísal: Ing. Lenka Kontrová, garant VMČ Sever, dňa 14.5.2014

Ing. Vladimír Gavenda
Predseda VMČ Sever
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