
JANUÁR  2016
Zasadnutie VMČ Sever sa uskutočnilo dňa 12.januára 2016 v Centrum seniorov na Sihoti v Trenčíne.
Ďalšie rokovanie VMČ Sever bude 4. februára 2016 v KS Opatová.

Č. POŽ. POŽIADAVKA
ZODPO - 

VEDNÝ
ODPOVEĎ DÁTUM

TERMÍN 

SPLNENIA

1.16
Poskytnúť ifnormáciu, kedy sa začne realizovať investičná akcia rekonštrukcia MK
Šoltésová.

UIS Začiatok realizácie je naplánovaný na Júl 2016

2.16
Riešiť trvalé dopravné značenie na križovatke ulíc Kubranská/Pred poľom - odbočka do 

Zábrania.
UD

Na mieste bola vykonaná obhliadka stavu dopravného značenia s tým, že chýbajúce dopravné 

značenie v križovatke "P1" zabezpečí správca mestských komunikácií.  Žiadosť o výmenu 

dopravného značenia za normalizované, pred vstupom do križovatky z uliceKubranskej - cesty 

III/06134,  v smere od Kubrej, vyšle Útvar dopravy MsÚ ku kompetentnému správcovi ciest III. 

3.16

Riešiť statickú a dynamickú dopravu na Opatovskej ulici PRED a ZA kruhovým prejazdom v 

časti obchodných prevádzok oproti OD Radegast a pred penziónom Magnólia, formou zákazu 

státia s návrhom ponechania možnosti zastavenia. Zistiť možnosť osadenia dopravného 

zariadenia - dopravné zrkadlo na križovatke ulíc Tichá/Opatovská z dôvodu zlého 

rozhľadového poľa z vedľajšej cesty.

UD

Na mieste bola vykonaná obhliadka stavu dopravného značenia s tým, že sa tu žiadne zvislé 

dopravné značenie upravujúce režim statickej dopravy nenachádza. Preto útvar dopravy zaslal 

na ODI TN ku odsúhlaseniu návrh umiestnenia dopravného značenia "B33" ZÁKAZ STÁTIA cca 

70 metrov pred kruhovým objazdom z každej strany Opatovskej ulice. V smere od centra bude 

toto DZ umiestnené bezprostredne od ulice Tichej.   Takže pri výjazde z ulice Tichej, pri 

4.16

Prehodnotiť nové vodorovné značenie na križovattke Žilinská/Považská z dôvodu 

rozľadového poľa vodiča pri zastavení na Považskej ulici v smere jazdy ku zimnému štadiónu. 

Zamerať sa na parkovacie stojiská na Žilinskej ulici. 

UD

Uvedená križovatka ulíc Považská a Žilinská bola opatrená dopravným značením zvislým aj 

vodorovným na základe posudzovania rozhľadových pomerov zo všetkých troch nájazdových 

smerov a to aj vo vzťahu ku vytvoreným parkovacím miestam pred „budovou v križovatke“. 

Projekt bol riadne odsúhlasený dopravným inšpektorátom , pričom sa jedná o štandartné 

5.16
Vykonať "zásadný" orez kríkov a ovisajúcich konárov drevín v okolí detského ihriska 

Gagarinova, o ktorý poslanci žiadali ešte v októbri 2015.
UIS

Podklady k orezu boli zadané MHSL,m.r.o. v novembri 2015. Vyzveme realizátora  k  

promptnej realizácii v najbližšom vhodnom termíne.

6.16

Riešiť zabezpečenie označenia Opatovej na ceste I/61 v mieste križovatky s Opatovskou 

ulicou pri výjazde z Dobrej. Označenie zabezpečiť ako trvalé dopravné značenie IS21. 

Umiestnenie zvážiť aj pri iných odbočeniach z cesty.

UD

Útvar dopravy inicioval na ceste I/61 osadenie dopravnej značky "IS21" SMEROVÁ TABUĽA KU 

MIESTNEMU CIEĽU, ktorá bola dopravným inšpektorátom odsúhlasená. Na základe súhlasu 

ODI útvar dopravy spracoval požiadavku na osadenie predmetnej smerovej tabule na 

kompetentný úrad dopravy Okresného úradu Trenčín.

7.16 Elektronicky zasielať poradovník opráv a údržby MK. UD

Správca miestnych komunikácií, ktorý vedie a dopĺňa zásobník opráv miestnych komunikácií, 

uloží zásobník opráv miestnych komunikácií na webové úložisko, ktoré bude dostupné 

poslancom a kde si budú môcť kedykoľvek pozrieť stav v zásobníku opráv miestnych 

komunikácií. Aktivity boli naštartované, v čase februárovej komisie by systém mal fungovať.

8.16
Dokončiť vozovku (prídlažbu) pri novom chodníku pri bývalom Výskumnom ústave 

ovčiarskom na Opatovskej ceste, ktorý sa realizoval v 12/2014.
UIS Uvedené rieši správca miestnych komunikácií reklamačným konaním voči ŽSR.

9.16
Zaujať stanovisko k riešeniu technického stavu komunikácie J. Derku, ktorá nie je vo 

vlastníctve mesta.
UD

Správcom uvedenej komunikácie je Správa ciest TSK.  Z technického hľadiska je nevyhnutná 

oprava celého povrchu komunikácie súvislým asfaltobetónovým povrchom. Vedúci útvaru 

dopravy MsÚ upozornil TSK : JUDr.Jaroslava PLEVU na zlý stav komunikácie na ulici J.Derku s 

tým, aby navrhol termín miestnej obhliadky komunikácie.

10.16
Opravy a obnovy chodníkov a iných verejných priestranstiev v MČ SEVER riešiť výhradne zo 

zámkovej dlažby.
UIS

ÚIS berie uvedené na vedomie a v súlade s daným odporúčaním budú riešené investičné akcie 

týkajúce sa opráv, obnov a realizácií nových chodníkov.



11.16

Riešiť prístavbu k požiarnej zbrojnici v Opatovej, kde v roku 2015 dostal DHZ Trenčín nové 

motorové vozidlo s protipovodňovým zariadením a súčasne priestory neumožňujú 

manipuláciu s touto technikou.

UIS
Na prístavbu bude vypracovaný projekt v rámci pridelených financií z mestského rozpočtu. 

Následne bude za predpokladu schválenia financií v rozpočte prístavba zrealizovaná.

12.16 Kontaktovať majiteľa objektu KS Opatová a požadovať opravu strechy, ktorá zateká. UMM

Vlastníkovi objektu kultúrneho domu Opatová - COOP Jednota Trenčín, s.d., bola listom dňa 

25.01.2016 nahlásená závada - zatekanie strechy na viacerých miestach, v súlade s 

uzatvorenou Nájomnou zmluvou č. 43/2013. Vzhľadom k súčasnému stavu strechy bola 

vlastníkovi oznámená potreba realizácie kompletnej rekonštrukcie strechy. 

13.16 Riešiť resp. zabezpečiť odvoz kontajneru na textil pri KS Opatová, ktorý nikto nevyváža. USŽP

K uvedenému podnetu som požiadala o stanovisko spoločnosť, ktorej nádoba na šatstvo patrí 

a ktorá zabezpečuje jej vývoz. Zasielam vyjadrenie:"na základe Vašho podnetu som 

kontroloval štatistiky výberov kontajnerov na území Trenčína. Výbery sa vykonávajú vždy v 

intervale 7- 10 dni, a aj do časti Opatová. Pokiaľ niekto naplní kontajner, napr. po dvoch dňoch 

14.16

Vysvetliť ako prebieha posyp komunikácií v Opatovej? Občania sa sťažujú na spôsob posypu 

ciest počas zimných mesiacov. Na Opatovskej ulici bolo údajne vozidlo, ktoré vykonávalo 

posyp viackrát za deň (cca päťkrát) a výsledkom bola súvislá vrstva kamenia na ceste. 

Neprimeraná rýchlosť posýpacieho auta spôsobuje odlet množstva posýpacieho materiálu až 

na pozemky k rodinným domom a do okien.

UD

Zimnú údržbu na miestnych komunikáciách vykonáva spoločnosť Marius Pedersen a.s. Posyp 

sa vykonáva v prípade potreby pomocou viacúčelových sypačov VSV-6. Ako posypový materiál 

je použitý zmiešaný materiál pozostávajúci z cestnej soli (chlorid sodný) a z kameniva frakcie 

4/8. Na chodníkoch a pri autobusových zastávkach je pri údržbe použitý ako posypový 

materiál iba chemický posyp (chlorid sodný).  Správca miestnych komunikácií písomne 

upozornil dispečing spoločnosti Marius Pedersen na informácie od občanov ohľadom 

odletovania kameniva mimo cesty, do okoloidúcich a okolostojacich vozidiel a optimalizáciu 

množstva posypového kameniva. Ing. Mažár z Marius Pedersen informoval Útvar dopravy 

15.16
Vypracovať posudok na výrub lipy pri požiarnej zbrojnici v Opatovej, ktorej kmeň je už značne 

poškodený. 
USŽP

Dňa 26.1.2016 bola vykonaná obhliadka, na ktorej bolo zistené, že na mieste sa nachádzajú 3 

lipy. Jedna z 3 líp je poškoená s dutinou v kmeni s následnou hnilobou. Z dutiny smerom na 

dol vedie pozdĺžna prasklina. Ďalšie 2 dutiny s rozkladajúcou sa drevnou hmotou sú na 

miestach rezu hrubých kostrových konárov. Vzhľadom na to že sa jedná o stašiu drevinu, bude 

v najbližších dňoch zabezpečená obhliadka odborníkom - arboristom. Následne bude 

rozhodnuté či je strom nutné vyrúbať alebo ošetriť.

16.16

Posúdiť umiestnenie trvalého dopravného značenia na križovatke ciest spojnica popri hrádzi 

od Kraskovej/Pádivého ulica. Od Pádivého ul. Je TDZ P1 "Daj prednosť v jazde", pričom na 

ceste od Kraskovej ulice nie je TDZ P8 "Hlavná cesta" tesne pred križovatkou, ale ešte pred 

odbočkou ku trafostanici. 

UD

Na mieste bola vykonaná obhliadka s tým záverom , že Spráca miestnych komunikácií 

zabezpečí posun dopravného značenia "P8" HLAVNÁ  CESTA smerom ku križovatke , až za 

výjazd od trafostanice, aby bolo jednoznačne jasné, že dopravná značka platí pre križovatku a 

nie pre výjazd od trafostanice, čiže miesta mimo cesty.

17.16

Vykonať obhliadku a následne výrub krovín a drevín pri hrádzi od Žilinskej ulice po Kraskovu 

ulicu, ktoré clonia verejnému osvetleniu, rastú pri okraji komunikácie a nad parovodom - 

bližšie informácie a lokalizáciu spresní na požiadanie. 

UIS Do 5.2.2016 budú problematické dreviny obhliadnuté a navrhnuté k výrubu, prípadne orezu.

18.16

Zabezpečiť výrub drevín (3 ks ihličnanov) na Clementisovej ulici pri výmenníkovej stanici, 

ktoré clonia verejnému osvetleniu, rastú pri okraji komunikácie a nad parovodom - bližšie 

informácie a lokalizáciu spresní na požiadanie. 

UIS Do 5.2.2016 budú problematické dreviny obhliadnuté a navrhnuté k výrubu, prípadne orezu.

19.16
Doplniť sáčky na psie extrementy do nových košov, ktoré sa osádzali. Od osadenia boli podľa 

dostupných informácií doplnené iba jedenkrát. 
USŽP

Vývozy nádob na psie exkrementy sa realizujú vo frekvencii 1x za 14 dní. Pri vývozoch sa majú 

dopĺňať sáčky. Spoločnosť Marius Pedersen bola k uvedenému požiadaná o vyjadrenie: "sáčky 

budeme dopĺňať priebežne aj mimo 14 dňového cyklu. Toto opatrenie sme urobili aj preto, že 

sme našli všetky sáčky hodené v kastlíku, alebo už na druhý deň chýbali.  Zameriame s aj na 

20.16
Poskytnúť informáciu, v akom stave riešenia je umiestnenie kamier pri MŠ 

Opatovská/hrádze, resp. pri VII.ZŠ/OD Rozkvet. 
MsP

Kamery pri MŠ Opatovská, respektíve VII. ZŠ plánujeme inštalovať v mesiacoch február, marec 

prípadne apríl - montáž a inštalácia kamier vyžaduje predpoklad dobrého počasia.



21.16 Odpratať listy z chodníkov na všetkých miestach v MČ SEVER. UD

Počas roka 2015 bolo vykonávané čistenie chodníkov v rámci prideleného množstva financií v 

rozpočte mesta pomocou zmluvného partnera - spoločnosti Marius Pedersen a pomocou 

nezamestnaných aktivačných pracovníkov. V roku 2016 by sa mala situácia zlepšiť, nakoľko 

mesto plánuje zakúpiť do svojho majetku čistiace a zametacie vozidlo, takže čistota ciest a 

22.16
Zverejniť do INFA povinnosť odhŕňania snehu z chodníov priľahlých nehnuteľností v 

súkromnom vlastníctve. 
KPRI Informácia bude zverejnená v najbližšom čísle INFO 9.2.2016.

23.16
Zverejniť harmonogram zasadnutí VMČ SEVER na rok 2016 na úradných tabuliach v MČ 

SEVER.
UIS Harmonogram bude zverejnený do 29. 1. 2016

FEBRUÁR  2016
Zasadnutie VMČ Sever sa uskutočnilo dňa  4.2.2016  v KS Opatová. 
Ďalšie rokovanie VMČ Sever bude 3. marca 2016 v KS Kubrá. 

POŽIADAVKA
ZODPO - 

VEDNÝ

24.16
Zistiť, či je možnosť informovať na digitálnom displeji v autobuse prímestskej dopravy,  že 

autobus stojí /nestojí na zástavke Opatová. 
UD

Touto otázkou sa budeme zapodievať v spolupráci s Trenčianským samosprávnym krajom, 

nakoľko zabezpečujú obsluhu prímestkej autobusovej dopravy. Prosíme Vás, v  prípade 

ďalších otázok v rámci prímestskej dopravy je potrebné situovať otázky na Trenčianský 

samosprávny kraj.

25.16

VMČ SEVER požaduje finančne zabezpečiť výmenu okien v III. A triede ZŠ Kubranská. Poslanci 

prostredníctvom rodiča zabezpečili paritne v obdobnej hodnote dar pre triedu I. A a III. A vo 

forme nábytku podľa požiadania školy, min. vo výške 2,000,- €.  

KPRI
Na výmenu okien v III. A triede ZŠ Kubranská dá Mesto Trenčín spracovať finančnú kalkuláciu. 

Po stanovení výšky predpokladaných nákladov bude navrhnutá zmena rozpočtu v kompetencii 

MsZ, príp. primátora mesta na výmenu okien a následne bude realizácia.

26.16
Zabezpečiť pred úrazom odhalené oceľové prvky po zdemontovaní prvkov na detskom 

ihrisku na Gagarinovej. Ul. (môže dôjsť k úrazu).  
MHSL

MHSL zabezpečila odhalené oceľové prvky na detskom ihrisku na Gagarinovej ul. dňa 

12.2.2016 (príloha foto).

27.16

Vymeniť drevené časti na lavičkách na všetkých ihriskách na  Nábrežnej ul. (v zázname z 

09/2015 bolo uvedené, že MHSL vymenila všetky drevené časti, čo nezodpovedá skutočnosti; 

vymenené sú len na 12 ks lavičiek). 

MHSL

Na ul. Nábrežná bola vykonaná obhliadka, na základe daného stavu budú opravené 

poškodené a nevyhovujúce lavičky v počte 13ks (havarijný stav), ďalšie budú zaradené do 

poradovníka prác.  

28.16

Namontovať späť prehojdávačku na ihrisku Žilinská č. 8, ktorá po zdemontovaní mala byť 

opravená a namontovaná na pôvodné miesto, doteraz tam nie je (zdemontovaná MHSL  ešte 

v 08/2015). 

MHSL
Prevažovačka na ul. Žilinská č.8 bude namontovaná v 11 týždni 2016, prípravné práce boli 

realizované na konci roka 2015. Prevažovačku sme nechceli osádzať v zimnom období.

29.16
Riešiť možnosť osadenia dopravného zariadenia - zrkadlá, resp. inej alternatívy zbezpečnenia 

pri výjazde z Ul. M. Turkovej na Považskú ulicu (oproti detskému ihrisku). 
UD

V inkriminovanom mieste sme vykonali tvaromiestnu obhliadku, a zistili sme ,že  z uvedenej 

jednosmernej ulice M.Turkovej na ulicu Považská je dostatočný rozhľad na obe strany.V 

budúcnosti bude parkovanie v týchto miestach nemožné.

30.16
Odstrániť 2 ks murovaných ohrád po zrušených stojištiach pre komunálny odpad na Žilinskej 

ulici. 
MHSL

Požiadavku na odstránenie stanovíšť pre komunálny odpad rieši Útvar dopravy. Márius 

Pedersen začal práce dňa 15.2.2016.

31.16

Vykonať orez drevín zasahujúcich/tieniacich do verejného osvetlenia (napr. celá Sibírska 

ulica, Žilinská ul. č. 8, Clementisova ul celá, hrádza na Sihoti IV. medzi Žilinskou a Kraskovou 

ul. a i. ) 

UIS

obhliadka bola vykonaná. Na orez bolo navrhnutých 58 stromov. Týmto bude rezom upravená 

koruna za účelom obnovy funkčnosti VO. Podklady na orez budú odovzdané MHLS,m.r.o. na 

zrealizovanie. 

32.16
Vykonať obhliadku verejného osvetlenia v celej MČ SEVER za účelom zistenia kolízie drevín so

svetelnými bodmi ešte v období možného výrubu , teda mimo vegetačného obdobia drvín. 
MHSL

Obhliadka lokality bola vykonaná. Nakoľko sa jedná o veľký rozsah prác na daných lokalitách, 

ktoré neboli v minulosti dlhodobo udržiavané a MHSL nedisponuje takým množstvom 

zamestnancov aby boli zrealizované ihneď, práce budú realizované priebežne po výrubovom 

období.



33.16

Vykonať kontrolu stavu nových asfaltových povrchov na všetkých  MK v Opatovej v rámci 

záruky. Primárne obhliadnuť praskliny na Opatovskej ulici od Kultúrneho domu smerom na 

Trenčiansku Teplú (asfalty robené po budovaní kanalizácie). 

UD
Bola vykonaná obhliadka kde sme zistili priečne praskliny vo vzdialenostiach 6-15 m. Na 

základe uvedených zistení budú vady v rámci reklamácii odstránené.  

34.16
Žiadam o osadenie informačnej tabule na konci ulice Mlýnska pri železničnom podjazde 

"Zákaz vyvážania smetí".
MHSL

Osadenie tabuľky nerieši zákaz vyvážania smetí, v prípade akéhokoľvek nelegálneho vyvážania 

odpadu treba ihneď kontaktovať mestskú políciu, iba tak sa zabráni vzniku nelegálnych 

skládok. 


