
Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej dňa   
22. júla 2009 v Kultúrnom stredisku M.Turkovej 

 
Prítomní poslanci:  
Marta Blahová, Ján Babič, Ľubomír Dobiaš, 
 
Neprítomní poslanci:  
RNDr. Jozef Mertan, Ing. Róbert Lifka, Janka Fabová, Vladimír Gavenda, Juraj Holúbek, 
 
 
Prítomní: 
Bc. Peter Fortuna, garant VMČ Sever 
 
 
Na úvod p. Ján Babič, predseda VMČ Sever, privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie 
výboru. Zasadnutia sa zúčastnili 3 poslanci, VMČ Sever nebol uznášaniaschopný. 
 
Program VMČ Sever: 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Požiadavky poslancov 
4. Stretnutie s občanmi 

 
 
 
K bodu 2. – Prerokovanie žiadostí  
  
 
Nakoľko nebol VMČ Sever uznášaniaschopný, predložené žiadosti budú prerokované na nasledujúcom VMČ 
Sever. 
 
K bodu 3. – Požiadavky poslancoví  
 
 
- podanie sťažnosti na neoprávnené stavebné úpravy, ktorými boli narušené podzemné vody a  pre ktoré 
pán Koprivňanský utrpel ujmu na majetku (zatekanie do domu, vlhnutie múrov, vo dvore sa vytvára bažina) 
(Kancelária prednostu MsÚ) 
 
 
K bodu 4. – Požiadavky  občanov 
 
 
- požiadavka vybudovať detské ihrisko pod Sokolicami  UŽPD, 
 
- požiadavka na možnosť kopírovania tlačív v Klientskom centre za poplatok, Klientske centrum  
 
Občania bývajúci v byte na ul. M. Turkovej č 1729/18-20: 
 
-žiadajú v zmysle ich dlhoročných požiadaviek zahrnúť do rozpočtu pre rok 2010 investičnú akciu, v ktorej 
bude vyriešené parkovanie (pre odparkované autá často nie je vykonaný vývoz odpadu) a oprava rozbitých 
komunikácii a chodníkov medzi ul. M. Turkovaj a potravinami BALA. UŽPD, 
 
- na základe sťažnosti občanov VMČ sever žiada o o hygienickú kontrolu potravín Bala na Hodžovej ulici, 
z dôvodu vyhadzovania potravinového odpadu a taktiež žiadame Ing. M.Koptíkovú, aby vykonala kontrolu 
prevádzky potravín z dôvodu porušovania obchodných pravidiel. ÚTVAR EKONOMICKÝ (Ing. M. 
Koptíková) 



 
 
pani. PhDr. Laborecká  
- požiadavka pokosenia trávy na Nábrežnej ulici po hrádzu a zároveň dôkladné upratanie pokosenej trávy 
UIS (Ing. Babačová)  
- výmena piesku na pieskoviskách v materských školách na Sihoti (Švermova, M. Turkovej, Opatovská, 
Považská) UIS, 
 
-občania mestskej časti Sever: 
- sa pýtajú či je naplánovaná rekonštrukcia kotolne na Hodžovej ulici. UŽPD, 
- žiadajú zlepšiť rozvoz dvojtýždenníku INFO Trenčín Mgr. Martina Dušová  
- na Legionárskej ulici smerom z Biskupíc do mesta je autobusová zástavka, kde je už asi rok odtrhnutá 
sedacia časť (stačí priskrutkovať), zástavka patrí VMČ Stred a býva plne vyťažená  UIS, 
  
 
 
Zapísal: Bc. Peter Fortuna, garant VMČ Sever, dňa 17.6.2009 
 
 
 
       
   Ján Babič 
           Predseda VMČ Sever 


