
Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej dňa   
17. júna 2009 v Kultúrnom stredisku v Opatovej 

 
Prítomní poslanci:  
Marta Blahová, Ján Babič, Vladimír Gavenda, Juraj Holúbek, 
 
Neprítomní poslanci:  
RNDr. Jozef Mertan, Ing. Róbert Lifka, Janka Fabová, Ľubomír Dobiaš, 
 
 
Prítomní: 
JUDr. Stanislav Bero, MsP TN 
Bc. Peter Fortuna, garant VMČ Sever 
 
 
Na úvod p. Ján Babič, 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. Rôzne 
4. Stretnutie s občanmi 

 
 
 
K bodu 2. - Požiadavky poslancov:  
 
p. Blahová 
- žiadosť o rozšírenie priestorov pre Súkromnú umeleckú školu v budove školského klubu UMM 
- Gagarinova ul. premiestniť odpadové kontajnery z cesty na vybetónovanú plochu UIS, 
 
p. Holúbek 
- Ul. Gen. Viesta - opraviť prepadnutú vpusť na komunikácii, opraviť chodník, ktorý zdvihli korene, vysadiť 
nové stromy UIS, UŽPD, 
- Kubra, Ul. M. Hricku (otoč autobusu) – opraviť komunikáciu, na ktorej sa vytvárajú mláky a pri prejazde 
áut voda strieka na fasádu domu UIS, 
- do Augusta 2009 pripraviť správu o plnení požiadaviek poslancov za 1. polrok 2009 prednosta MsÚ 
 
p. Gavenda 
- vymalovať schodište Kultúrneho domu UIS, 
- opraviť rozkopávky na Horeblatí UIS, 
 
p. Babič 
- žiadam pracovníkov MsÚ o riešenie požiadaviek poslancov v ich pracovnej náplni a kompetencii, aby 
v odpovediach nežiadali o riešenie poslancov (ako v prípade požiadavky na Žilinskej ul. odsunúť odpadové 
kontajnery, ktoré stoja na ceste) UŽPD, 
- v akom štádiu je riešenie športovo-rekreačnej zóny pri Tepličke (Armádna ul.) UŽPD, 
- predložiť kópiu žiadosti o vyčistenie Tepličky UIS, 
  
Ostatné 
- skontrolovať a nastaviť frekvenciu prečerpávacej stanice kanalizácie, v súvislosti s vyrážaním splaškov 
z kanalizácie na Hodžovej ul. – (TVK)  UIS, 
 
 



 
K bodu 5. Rôzne 
 
- správu o činnosti Mestskej Polície berie VMČ Sever na vedomie 
 
 
 
K bodu 6. Požiadavky občanov 
 
p. Gavendová  
- šofér Malo (linka Omšenie – Trenčín) nezastavuje v Opatovej a má neslušné správanie , taktiež v Opatovej 
stojí málo autobusov, požiadavka na viac liniek UŽPD, 
- oprava mosta I/61 pri Majáku UŽPD, UIS, 
- prečo nie je očkovacia látka pre psov zadarmo, keď sa platia dane za psov (zmeniť VZN) UIS, 
- vyasfaltovať jamy pred hasičskou zbrojnicou UIS, 
- zlé pokosenie trávy okolo potoka, nechali nečistotu v mes. jún UIS, 
 
p. Vančo  
- čo s p. Gabrišom – prespáva na zástavkách U Soc. Služieb 
- čo bude s jamou pri ODE  UŽPD, 
  
p. Mašková (zastupuje obyvateľov bytoviek pri družstve Opatovská ul. č.103 – 101) 
- verejné osvetlenie pri bytovkách pri PD UŽPD, 
- oprava cesty pri mestskom štadióne - Opatová UIS, 
 
p. Závodská 
- nový chodník od malej bránky na cintoríne (je tam blato), betónové dlaždice  UŽPD, 
 
p. Dolian, p. Monček 
- vyčistiť potôčik pri škôlke v Opatovej , pri dažďoch sa z neho vylieva voda na cestu a súkr. pozemky 
(súrne) UIS, 
 
p. Jastrab  
- kedy sa bude pokračovať s kanalizáciou v Opatovej UŽPD, 
- vybudovať chodníky po celej Opatovskej ulici UŽPD, 
- predĺžiť linku MHD č. 6 do Opatovej UŽPD, 
- predĺžiť cyklotrasu do Opatovej UŽPD, 
- čierne skládky pri Váhu, okolo potoka a hôr UIS, 
 
Ostatné 
- posilniť hliadky v nočných hodinách v Opatovej, časť pri Majáku, hlavne z piatka na sobotu a zo soboty na 
nedeľu MsP 
- kedy budeme mať signál Mestskej TV – platia aj občania Opatovej UIS, 
- zriadiť nové vývesné skrinky pred Kultúrnym strediskom UIS, 
- zrušiť bilbordy po Sihoti na Opatovskej UIS, 
- rozkopávky Opatovská, Horeblatie – prepadnutie UIS, UŽPD, 
- vyvesiť hlasovanie MZ na nástenke v Opatovej  UIS, 
 
 
Zapísal: Bc. Peter Fortuna, garant VMČ Sever, dňa 17.6.2009 
 
 
       
   Ján Babič 
           Predseda VMČ Sever 


