
OKTÓBER  2016
Zasadnutie VMČ Sever sa uskutočnilo dňa 6. októbra 2016 v KS Kubrá.

Ďalšie rokovanie VMČ Sever bude 3. novembra 2016 v Centrume na Sihoti v TN. 
125.16 Pri vstupe do KD Kubrá žiadam o vyrovnanie jamy, ktorá sa tam nachádza. UD Urobíme obhliadku a vykonáme úpravu.

126.16
Na Sihoti pri bývalom Milexe žiadam o vyčistenie chodníka od buriny. V blízkej dobe tam 

plánujeme revitalizovať susediacu plochu. UD
Burinu dáme vyčistiť pomocou pracovníkov VPP.

127.16

Žiadam o riešenie nového stanovišťa pre kontajnery ktoré sú umiestnené pri KD Opatová. 

Uvedené miesto je nedôstojne aj vzhľadom na to, že uvedené smetné nádoby sa nachádzajú 

v centre obce a v blízkosti objektu kde sa pravidelne konajú kultúrne podujatia. Zároveň 

komplikujú život hlavne vo večerných hodinách majiteľom susediacej nehnuteľnosti.

USaŽP

Nádoby na triedený odpad sú pri KD už niekoľko rokov. Boli vyžiadané v minulosti poslancami, 

nakoľko išlo o centrálny uzol, čím sa stali tieto nádoby pre všetkých občanov rovnako  

prístupné. Mesto nemá problém dané nádoby stiahnuť, nakoľko plasty sa z rodinných domov 

zbierajú vrecovým systémom, nádoby na papier sú plošne rozmiestnené po celej Opatovej a 

jediný problém môžu predstavovať  nádoby na sklo. Ak od poslancov, resp. výboru mestskej 

časti  (na základe viacerých požiadaviek občanov) za danú mestskú časť vzíde konkrétna 

požiadavka, mesto ju bez problémov zrealizuje.  Prosíme o upresnenie požiadavky, či majú byť 

nádoby úplne stiahnuté, alebo majú byť premiestnenie na nové navrhnuté miesto. Mesto 

však nemôže reagovať vždy na základe jednej požiadavky občana, nakoľko dochádza k 

rozporným názorom aj medzi občanmi. Mnohokrát sa stáva, že jeden občan nádoby na 

danom mieste požaduje, iný  ich chce odstrániť, iný zase premiestniť. Občania Opatovej musia 

najlepšie vedieť navrhnúť miesto, kde by boli pre nich nádoby vyhovujúce. Ak Mesto Trenčín 

dostane návrh na nové umiestnenie nádob a toto miesto si bude vyžadovať stavebnú úpravu, 

budeme návrh adresovať na útvar interných služieb - investície, pre zaradenie do plánu 

investičných akcií.

128.16
Na ulici Niva žiadam očistiť krajnicu od trávy a buriny, ktorá poškodzuje plot, ktorý patrí 

majiteľovi susediacej nehnuteľnosti. Fotky sú v prílohe. MHSL Krajnica bude vyčistená v polovici novembra.

129.16

Žiadam o rýchle riešenie dopravnej situácie na ulici Opatovská. Jedná o zvýšenú dopravu 

automobilov, ktorých celková hmotnosť presahujeme 12 t. Uvedenú komunikáciu sme 

nedávno po 26 rokoch opravili a nie je stavaná na takýto druh dopravy. Väčšina týchto áut 

má konečnú v PD Opatová. Bola tam otvorená nová výroba, ktorá potrebuje takýto typ 

dopravy? Bolo tam vytvorené stanovište pre kamióny, ktoré jazdia aj počas víkendov? Na 

mnohých miestach sa na komunikácii tvoria praskliny a aj kanalizačné príklopy sa začínajú 

prepadať. Nevidím dôvod, aby takéto automobily jazdili cez obytnú časť. Foto v prílohe. 
UD

Na základe rokovania 26.10.2016 dopravný inšpektorát súhlasil so zákazom vjazdu vozidiel 

nad 12 t na Opatovskej ulici v úseku Žilinská ulica - Opatová nadjazd, nakoľko nákladné vozidlá 

nemajú dôvod prechádzania obytnou časťou mesta, keďže v súbehu vedie cesta I/61.

130.16

Žiadam o dosypanie piesku v MŠ Turková. Deti sa hrajú v prachu. Foto v prílohe. ŠZMT

Po osobnej konzultácii s riaditeľkou MŠ, tento priestor momentálne neslúži v materskej škole 

ako pieskovisko a preto nežiadala ani nežiada o dosypanie piesku. V MŠ sú existujúce 3 

pieskoviská s dreveným obvodom, ktoré sa aktuálne využívajú na hranie pre deti.

131.16

Vyvolať rokovanie MsÚ Trenčín s OZ Slimáčik vo veci využitia detského ihriska na ul. M. 

Turkovej tak, aby toto ihrisko nebolo ohradené a bola zachovaná jeho multifunkcia pre rôzne 

druhy športových aktivít pre deti a širokú verejnosť.

Zároveň žiadam, aby Mesto Trenčín v rámci možností a po dohode s OZ Slimáčik uvoľnilo 

finančné prostriedky /v rámci prípravy rozpočtu na rok 2017/ nevyhnutné pre vyznačenie 

ihriskových a dopravných čiar a údržbu detského ihriska.

ŠZMT

Stretnutie s OZ Slimáčik sa uskutočnilo dňa 26.10., na ktorom sa OZ Slimáčik jednoznačne 

vyjadril, že vzhľadom k tomu, aby sa zabránilo devastovaniu vybudovaných zariadení, 

nesúhlasia, aby priestor ihriska ostal neoplotený. V prípade, že poslanci VMČ Sever navrhnú 

iné vhodné riešenie využitia tejto plochy, sú ochotní sa s poslancami v tejto záležitosti 

stretnúť.



132.16
Pani požaduje vybudovať aspoň časť chodníka vedúceho do hospicu milosrdných sestier pri 

rampe vedúcej do  areálu TRENSU na ulici Súvoz 1 UD

Hospic, rampa fi. Trens ani priľahlé pozemky nepatria mestu Trenčín - sú to súkromné 

pozemky rôznych majiteľov. Najbližšou mestskou komunikáciou je Kubranská cesta, kde 

chodník vybudovaný je. Mesto chodníky na súkromných pozemkoch budovať nemôže.

133.16
Predseda SVB K výstavisku 529 p. Miškech  požaduje opraviť chodník pred ich bytovkou na 

ulici K výstavisku 529/135, ktorý bola donedávna v poradovníku opráv a doteraz nebol 

realizovaný.  UD

Táto požiadavka je spolu s ďalšími asi 200 požiadavkami stále v poradovníku opráv. Útvar 

dopravy v rámci svojich finančných možností postupne tieto opravy vykonáva. Prednosť majú 

frekventované verejné cesty a chodníky pred cestami a chodníkmi vedúcimi k bytovkám.

134.16
Občan požaduje osadiť nádoby na psie extrementy na ulici K Výstavisku v blízkosti bytovky 

529/135 a potravín JEDNOTA. USaŽP

V danej lokalite bude vykonaná obhliadka za prítomnosti spol. Marius Pedersen a následne 

bude VMČ Sever zaslané vyjadrenie.

135.16
Upraviť poškodenú krajnicu pri zástavke Kubrá – Kyselka – cestujúci vstupujú do blatom 

znečistenej komunikácie. UD Urobíme obhliadku a vykonáme úpravu.

136.16 Urgujem úpravu plochy po bývalom stojisku kontajnerov medzi bytovými domami na 

Žilinskej ul. 8-16. Táto požiadavka bola zaradená medzi investície už dňa 8.3.2016 MHSL

Na uvedenú akciu prebehlo verejné obstarávanie, víťazný uchádzač vykoná práce najneskôr 

do 15.12.2016. 3.11

137.16
Požadujem odstrániť závadu v záručnej dobe na investičnej akcii Priechod pre chodcov na 

Žilinskej ulici pri hrádzi. Pri nástupoch na priechod z oboch strán stojí voda, ktorá v zime 

môže zamrznúť a spôsobiť nefunkčnosť priechodu. UIS

Uvedené nie je možné zabezpečiť v rámci záruky, vzhľadom k tomu, že dielo bolo vykonané 

podľa projektovej dokumentácie, ktorá neriešila jeho odvodnenie. Čiastočným riešením by 

bolo vybudovanie vsakovačky (na strane od hrádze) a zlikvidovaním starého betónového 

nábehu k chodníku (na opačnej strane priechodu). Podnet bol presunutý k doriešeniu 

správcovi miestnych komunikácií, ktorý ho zaradil do zásobníka opráv. 3.11

138.16
Požadujem preveriť, či je akcia Priechod pre chodcov na Žilinskej ulici pri hrádzi dokončená 

podľa projektu a rozpočtu. Mám dojem, že asfaltérske práce, ktoré boli už fakturované 

a Mestom zaplatené  sú nedokončené ani po roku. UIS

Uvedená akcia bola dokončená v zmysle PD a rozpočtu s jediným rozdielom - asfaltový pás o 

výmere 0,8m2 mal byť položený na rozkopanej časti chodníka pri VO, realizátor ho vzhľadom 

na celkovo rozbitý stav chodníka namiesto zaasfaltovania zabetónoval 3.11

139.16

Pri kruhovom prejazde na Opatovskej ulici pri Radegaste je nedokončený chodník od nového 

priechodu cez Žilinskú k Radegastu popri ploche po odstránenom stojisku kontajnerov 

smerom k bytovému domu na Žilinskej ulici č. 16. UD Vybudovanie chodníka je potrebné riešiť formou investičnej akcie. 3.11

140.16
Urgujem opravu vpuste na križovatke ulíc Gagarinova/Šoltésova. Upozornil som na jeho zlý 

technický stav ešte počas realizácie stavby cesty na ulici Šoltésová. UD

Vpusť a jej vyústenie do kanalizácie bolo vyčistené Hasbringom. Vpusť je momentálne 

funkčná. Problémom tejto vpuste je úzke odtokové potrubie DN 100, ktoré je nepostačujúce. 

Ak sa odtok opäť upchá, vymeníme potrubie za rúry s väčším svetlým priemerom. 3.11

141.16

Upozorňujem na zlý stavebnotechnický stav na ulici Pod Skalkou č. 59/4  pri kontajneroch 

a žiadam jeho opravu. Je tam rozsiahli sieťový rozpad asfaltového krytu v kombinácii 

s výtlkmi. UD

Opravu ulice zaradíme do poradovníka - realizáciu vykonáme na základe akútnosti najskôr v 

roku 2017. 3.11

142.16

Požadujem „sklopiť“ obrubníky z oboch strán na priechode pre chodcov pred zimným

štadiónom. Jedná sa o jedinú priamu spojnicu bez prekážok (mimo uvedených obrubníkov)

medzi bytovými domami na Považskej ulici a ul. Martina Rázusa. 
UD Úpravu obrubníkov zaradíme do poradovníka a zrealizujeme v roku 2017. 3.11

143.16
Požadujem upraviť poškodený asfaltový kryt pri vjazde/vstupe k Považskej ulici č. 36 až 45 od 

Magnusu. UD

Opravu ulice zaradíme do poradovníka - realizáciu vykonáme na základe akútnosti najskôr v 

roku 2017. 3.11

144.16
Požadujem upraviť poškodený asfaltový kryt pri vjazde/vstupe k Považskej ulici č. 36 až 45 od 

Magnusu. UD

Opravu ulice zaradíme do poradovníka - realizáciu vykonáme na základe akútnosti najskôr v 

roku 2017. 3.11

145.16
Požadujem upraviť poškodený asfaltový kryt pri vjazde/vstupe k Považskej ulici č. 62 až 67 od 

garáží na Považskej ulici. UD

Opravu ulice zaradíme do poradovníka - realizáciu vykonáme na základe akútnosti najskôr v 

roku 2017. 3.11



NOVEMBER  2016
Zasadnutie VMČ Sever sa uskutočnilo dňa 3. novembra 2016 v Centrume seniorov na Sihoti v TN.

Ďalšie rokovanie VMČ Sever bude 1. decembra 2016 v KS Opatová.

146.16

Na ul. Nábrežná 7 sú stromy, ktoré sú vysadené na chodníku pri dome, neboli prerezané už

dva roky. Siahajú do výšky pouličných lámp, preto vo večerných hodinách je na ulici tma, čo

ohrozuje bezpečnosť obyvateľov. Preto žiadame, aby stromy boli udržiavané, alebo vypílené.
MHSL

Zostrih Celtisov na Nábrežnej sa bude vykonavat v I-II/2017 v závislosti od počasia.

3.11

147.16
Orezať stromy brániace vo výhľade na dopravné značenie na uliciach Jiráskova, M. Rázusa MHSL  Bude vykonané do konca 11/2016. 3.11

148.16
Naplánovať stretnutie s riaditeľom MHSL Ing. Balušíkom ohľadom ihriska Hríbik na 

Gagarinovej ulici s termínom do konca novembra 2016 MHSL Stretnutie je  dohodnuté na piatok 24.11.2016 o 14: 15 hod. 3.11

149.16 Dokončiť špárovanie dlažby na ul. Kraskova UIS Cesty Nitra dokončia špárovanie do 15.12. 3.11

150.16
Vymeniť vypálené svietidlá v novovybudovanom podchode v Kubrej (MŽT), nesvieti tam 

skoro ani jedno svetlo UD Požiadali sme zhotoviteľa stavby železnice o zjednanie nápravy. 3.11

151.16
Okamžite upraviť rozkopávku pred vchodom do bytovky Žilinská 657/7, ktorá bola 

neodborne dorobená UD Zistíme pôvodcu rozkopávky, od ktorého budeme požadovať nápravu. 3.11

152.16
Vyčistiť a zvýrazniť lavičku Janka Zacharu pri kostole v Kubrej MHSL Lavička bola dňa 16.11. vyčistená , vhodný spôsob zvýraznenia nápisu na nej preveríme. 3.11

153.16
Upozorniť vodičov SAD, aby autobusy nezastavovali na hlavnej ceste ale na vyznačených 

žltých poliach na to určených hlavne na Hodžovej ulici UD Žiadosť bola odoslaná na SAD Trenčín. 3.11

154.16
Požadujem označiť novým dopravným značením ulice Rázusova, Nábrežná a Jiráskova UD

Dopravné značenie na daných uliciach sa v súčasnosti realizuje v rámci parkovacej politiky 

mesta. 3.11

155.16
Žiadame ostrihať stromy a kríky v areáli Centra seniorov na Sihoti MHSL

Do konca novembra bude vykonaná obhliadka, následne bude navrhnuté riešenie orezu a 

orez bude objednaný u MHSL. MHSL ich po obhliadnutí zaradí do poradia. 3.11

156.16

Ing. Moško požaduje vysporiadať pozemky v areáli Kubranskej kyselky na osadenie nových 

prvkov buď formou nájomnej zmluvy alebo odkúpením UMM

Útvar majetku mesta zabezpečuje vysporiadanie pozemkov na základe schválených 

investičných akcií a po predložení potrebných podkladov od útvaru interných služieb, prípadne 

na základe podnetu občanov, pod jestvujúcimi stavebnými objektami vo vlastníctve Mesta 

Trenčín. V tomto prípade je potrebné predložiť požiadavku od odborných útvarov na 

majetkovoprávne vysporiadanie konkrétnej časti  pozemku. Celý proces musí byť schválený 

orgánmi Mesta Trenčín. 3.11

157.16
Požadujeme ostrihať prvé dva vpravo ihličnany na ul. Gagarinova č. 1714 pri vchode č. 10 a 

12 MHSL

Do konca novembra bude vykonaná obhliadka, následne bude navrhnuté riešenie orezu a 

orez bude objednaný u MHSL. MHSL ich po obhliadnutí zaradí do poradia. 3.11

158.16

Žiadam o orezanie dvoch stromov pred našim rodinným domom Opatovská 654, nakoľko pri 

dlhodobom zanedbaní starostlivosti o zeleň zo strany Mesta Trenčín máme obavu o svoje 

zdravie, život a majetok. MHSL

Do konca novembra bude vykonaná obhliadka, následne bude navrhnuté riešenie orezu a 

orez bude objednaný u MHSL. MHSL ich po obhliadnutí zaradí do poradia. 3.11


