Zápisnica zo zasadania občianskeho výboru, mestská časť Horné Kočkovce
Číslo zápisu
Dátum:

5/2013
06.05.2013

Prítomní
Prizvaní
Neprítomní:

Podľa prezenčnej listiny, p.Luhový Róbert, p. Dvorský
p. Fedorová – zástupca mesta

Púchov
Miesto:
bývalá
Hor.
požiarna zbrojnica
Kočkovce
Zapísal:

Oravcová Sláva

Zasadnutie OV viedol predseda OV p. Crkoň Cyril.
Program:
1. Úvod
2. Vyhodnotenie akcie „ Vatra oslobodenia 2013 „
3. Príprava akcie k MDD
4. Realizácia čistenia vodných tokov
5. Realizácia a kontrola stavu dopravného značenia
6. Rôzné
7. Záver
1. Úvod.
- p.Crkoň v úvode oboznámil prítomných s programom zasadnutia OV, požiadal o zmenu poradia bodov
programu a zaradiť ako prvý bod – rôzné
2. Rôzné – p. Luhový Róbert – otázky k ulici Železničnej – ako sa zmenia výškové pomery ulice, ako
hlboko bude frézovaná a ako bude realizované klopenie vozovky – v súčasnom stave je ulica deravá,
niekoľko nánosov asfaltu navýšilo cestu a ešte k tomu mierne naklonenie povrchu spôsobuje vtekanie
dažďovej vody do dvorov – p. Fedorová – na základe zápisu OV vyzve zástupcov rekonštrukcie
železnice, aby upresnili výšku frézovania vozovky, jej zníženie a a podľa projektovej dokumentácie zašle
stanovisko OV
- p. Luhový – otázka k oploteniu železnice popri pozemkoch , ktoré patria k domom na ulici Železničnej,
otázka bude postúpená na zástupcov rekonštrukcie železníc
- proti hluková stena – nie je plánovaná za domami na Železničnej , predpoklad je na Trenčianskej, kde
bude tvoriť prirodzenú bariéru proti vchádzaniu na koľajiská
- vysprávkovanie ciest – bude realizované podľa hamonogramu ,
- p. Fedorová – informovala k slávnostnému otvoreniu divadla v 09/2013 a k Púchovskému jarmokuotvorila otázku možnej spolupráce s OV – zabezpečiť ukážku činnosti na poľnohospodárskom dvore,
- p. Fedorová informovala o požiadavke spoloč. CMR na zmenu názvu vlakovej zastávky Púchovzávody ,
- odvedenie dažďovej vody – spojnica ulice Školskej a Slovanskej je v závere realizácie, Kolonka –
začiatok realizácie
3.

Realizácia čistenia vodných tokov – p. Fedorová – zrealizované vyčistenie potoka na Vieske , v prípade
potoka Moškovec bol pokus o čistenie potoka od Continentálu v Dolných Kočkovciach , vlastníci
pozemkov znemožňovali vstup mechanizmov na svoje pozemky, požiadavka na vyčistenie trvá – povodie
tokov sa odvoláva na nedostatok finančných prostriedkov

4. Dopravné značenie bude doplnené, bola posunutá objednávka na realizáciu, opäť rezonovala myšlienka
obmedzenia rýchlosti na ulici Kukučínova (či osadiť ulicu značkou pre 30 km/h alebo retardérom )
- bol nadnesený nelichotivý stav možnosti parkovania na Kolonke – občania bytovky parkujú autá na
trávniku pod oknami, po vzájomnom odsúhlasení by prijali možnosť parkovať na vyasfaltovaných
plochách ,
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5. Vyhodnotenie „Vatra oslobodenia „– akcia hodnotená vysoko pozitívne čo sa týka prípravy akcie (úprava
areálu, stavanie vatry, ohňostroj, toalety a pod ), je však potrebné venovať akcii z pohľadu bezpečnosti
väčšiu pozornosť
6. Príprava MDD – v spolupráci so ZRŠ pri ZŠ s MŠ Slovanská bude Deň detí 31.5.2013 v areáli ZŠ
Slovanská približne od 13 hod., OV si rozdelil úlohy - kontrola stavu plnenia – telefonicky
a elektronicky medzi členmi OV, kontaktná osoba Oravcová
6.

Záver. - v závere poďakoval p. Crkoň prítomným za účasť.
Crkoň Cyril
predseda OV
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zapisovateľ OV
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