
Zasadnutie VMČ SEVER sa uskutočnilo dňa 2. novembra 2017 v SOŠ Strojárske Pod Sokolicami.
Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa bude konať dňa 7. decembra 2017 v KS Opatová. 

117.17
Žiadam o riešenie prepadávajúceho sa chodníka na ul. M. Rázusa č.2 nachádzajúceho sa oproti 
Obchodnej akadémií. Tento prepad chodníka vzniká priamo pri vstupe do uvedeného domu. Je 
to nebezpečné, pričom sa jedná o hlavný tranzit peších na Sihoť. (Mičega) KPred

Mesto v mesiaci september objednalo opravu u zmluvného dodávateľa. Práce dodnes neboli vykonané - napriek niekoľkým urgenciám zmluvný dodávateľ neuskutočnil 
viaceré objednané opravy. Nakoľko spoločnosti, vykonávajúcej stavebnú údržbu komunikácií končí k 17. novembru 2017 zmluva, predpokladáme že opravu do tohoto 
dátumu už nezrealizuje. Za porušenie povinností dodávateľa vyplývajúcich zo zmluvy bude mesto vyvodzovať právne následky. Zároveň mesto v týchto dňoch realizuje nové 
verejné obstarávanie tak, aby hneď po skončení platnej zmluvy bolo možné opravu objednať. 

6.11.2017 mailom

118.17

Žiadam o zameranie skutkového stavu miestnej komunikácie ul. Gen. Viesta 1662/3 pre 
prípadné parkovanie pred vchodom do dvora obytného domu. (Mičega)

Na základe sťažnosti obyvateľky daného bytového domu, útvar mobility premeral niekoľkokrát skutkový stav, pričom priestor pred bránou je nad rámec STN 73 6056. 
Zamestnankyňa úradu nemala žiadny problém vojsť zo svojim súkromným autom dĺžky takmer 5m do „problematickej“ bránky (ktorá mimochodom nespĺňa platné 
predpisy na vjazd). Nakoľko, ale útvar mobility nedisponoval certifikovaným meradlom, ale len obyčajným „colštokom“ z hobby-marketu, dáme priestor pred bránou 
zamerať autorizovanému geodetovi. Dodanie zamerania môže trvať niekoľko týždňov až mesiacov. 2.11.2017

119.17

V súvislosti s dokončením napojenia Tichej ulice s novým podjazdom pod železničnou traťou
(viď požiadavka 105.17 z októbra 2017) žiadam o informáciu, v akom stave je dobudovanie
mostného telesa, lebo ľudia nemôžu využívať prístup k svojim nehnuteľnostiam a po obhliadke
na mieste nie je žiadna aktivita – bol tam iba jeden človek. (Mičega)

Pri obhliadke sa zástupca stavebného dozoru neoficiálne vyjaril, že premostenie dokončia asi až v apríli. Oficiálne stanovisko k dispozícii útvar mobility nemá. 2.11.2017

120.17

Žiadam o poskytnutie informácií, koľkými a akými podnetmi od občanov prípadne iných
subjektov disponuje komisia pre dohľad nad ukončením výstavby modernizácie železničnej
trate v meste Trenčín v lokalite MČ SEVER. (Mičega)

Rok 2014: Anna Lacková, Hodžova 30, Trenčín
doručený listom podnet dňa 11.6.2014 – viď scan (problém s bezdomovcami)
odstúpené 10.7.2014 na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – odbor stavebný a dráhový úrad, kde sme šetrením zistili, že bezdomovci sa usídlili v 
nepovolenej stavbe na pozemku, ktorý je vo vlastníctve Železnice SR – bolo odpovedané, že železnice vykonajú potrebné úpravy na stavbách s cieľom zabrániť vniknutiu a 
tým aj zdržiavaniu bezdomovcov v tejto lokalite. (viď scan odpovede)  Eva Dobiášová, Žabinská 7, Trenčín
doručený listom podnet dňa 13.6.2014 – (problém s prašnosťou pri výstavbe)
odstúpené 11.8.2014 na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – odbor stavebný a dráhový úrad – bolo odpovedané, že železnice zabezpečia v 
uvedenej lokalite zvýšené kropenie staveniska a vybudujú oplotenie staveniska od Radlinského ul. (viď scan odpovede)
ROK 2015:  Anna Habániková, Hodžova 1496/10, Trenčín
doručený listom podnet dňa 23.3.2015 – viď scan (hlučnosť v okolí železničnej stanice)
odstúpené 30.3.2015 na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – oddelenie oblastného hygienika 
ROK 2016: Ing. Juraj Bystrický a Vlasta Bystrická , ul. Pod čerešňami 1672/12 A, Trenčín
- riešenie poškodeného podložia pod novou cestnou komunikáciou – bol položený nový asfalt, kde v okolí kanalizačných šácht klesá podložie 
- pri stavebných prácach vytrhli prípojku vody, čo spôsobilo únik pitnej vody do vodomernej šachty a poškodili tiež kanalizačnú prípojku k RD vlastníka Bystrická Vlasta 
Vyriešené až na únik pitnej vody do vodomernej šachty - vlastníci faktúru od TVK museli uhradiť
CENTRO-MOBILI, s. r. o., Bratislavská 1016, Trenčín 
- riešenie prašnosti nákladných vozidiel otáčajúcich sa na parkovisku pri obchode s nábytkom, ktorého vlastníkom sú železnice, pri výstavbe podchodu nákladné vozidlá 
vytvárali jamy svojím otáčaním sa na priľahlej štrkovej ploche, čím dochádzalo k sústavnému vytracovaniu navezeného makadamu na štrkovej ploche a k zaplneniu týchto 
jám vodou 
Vyriešené – bol dovezený a rozhrnutý nový hrubší makadam ale  železnice v tejto časti nevytvorili adekvátnu bariéru, aby zabránili neprispôsobivým občanom  rómskeho 
pôvodu prechádzať cez frekventovanú časť železničnej trate mimo podchodu –  kontrola s vedomím štátnej polície nič nerieši, nakoľko pokutovaní občania nemajú z čoho 
pokutu zaplatiť

2.11.2017

121.17

Žiadam doriešiť necitlivé osvetlenie stanice a podchodu na Hodžovej ulici so Železnicami SR
na základe dnešného rokovania so železnicami (2.11.2017) a aby sa vedenie mesta pozrelo na
svetelný smog na dotknuté domy na Hodžovej ulici.  (Matejka)

Mesto Trenčín ÚSaŽP vyžiada v danej veci stanovisko od stavebníka - Železnice SR ako aj od príslušného stavebného úradu - Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia 
železničnej dopravy a dráh, Bratislava. Súčasne bude vec riešená podnetom na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín. O odpovediach budeme informovať na 
ďalšom VMČ.

2.11.2017

122.17

Žiadam doriešiť dobudovanie protihlukovej steny na Hodžovej ulici a odporučiť vedeniu mesta,
aby začalo konať v tejto veci, lebo doteraz mesto nezačalo konať a nezaujalo žiadne stanovisko
voči železniciam. Opätovne požadujeme od augusta 2016, aby nám mesto dalo informáciu,
v akom stave sa nachádza tento projekt a prečo sa neurobili kroky k vybudovaniu protihlukovej
steny v dĺžke 874 m a výškou 6,60 m tak ako bolo schválené Uznesením VMČ SEVER z 23.
augusta 2016. (Matejka + Mičega) Dňa 15.11.2017 sme  zaslali Žiadosť o zdôvodnenie nezrealizovania investičného zámeru na Generálne riaditeľstvo Železníc Slovenskej republiky - riaditeľovi  odboru 

investorského a taktiež na Ministerstvo dopravy a výstavby SR sekcia Útvar hlavného hygienika. 2.11.2017

123.17

Žiadam doriešiť odstránenie naskladaných podvalov a prípadného odpadu medzi železnicou
a Hodžovou, ktoré tam vznikli pri budovaní podchodu a doteraz sa toto miesto nevyčistilo
a násobí sa v tejto lokalite odpad - Hodžova 10, 12 a vyvolať stretnutie mesta so železnicami,
aby sa táto vec doriešila. (Matejka) Uvedené bude riešené v zmysle uvedeného stanoviska v požiadavke č.121.17 2.11.2017



124.17

Žiadam o stanovisko útvaru mobility, či je možné takto zrealizovať nižšie uvedenú križovatku. 
Jedná sa o križovatku ulíc Opatovská/Niva – pri žltom dome s.č. 152. Ide o akútny podnet na 
vodorovné dopravné značenie na križovatke pri svätom Jankovi smerom od F. Brezana. Za 
posledných pár dní mi tam dva krát nedali autá prednosť a cyklistov ani nepočítam. Predídeme 
materiálnym škodám teda ak nie aj horšiemu. Ak áno, prosím o realizáciu. (foto v prílohe) 
(Baco) 

Útvar mobility je po obhliadke križovatky toho názoru, že by sa to takto zrealizovať mohlo. Musí to však odobriť dopravný inšpektorát, ktorý zatiaľ návrh nevidel a 
neposúdil. 2.11.2017

125.17

Na konci ulice Mlynská žiadajú občania o kontrolu výmery pozemku, či posledný dom na ľavej
 strane nezaberá pozemok mesta alebo Železníc SR. Údajne tam bol zrušený a zabraný chodník.
(Baco)

Nehnuteľnosti (posledný dom) sú užívané podľa aktuálneho listu vlastníctva a katastrálnej mapy. Podľa nám dostupných informácií Železnice SR zabrali stavbou 
"Modernizácia železničnej trate" časť pozemku vo vlastníctve  Slavomíra Feka a Márie Fekovej. Mesto Trenčín v tejto časti nevlastní žiadne pozemky, ani sa tam nenachádza 
stavba chodníka. Konkrétne vymedzenie hraníc pozemku je potrebné riešiť vytyčovacím plánom (geometrický plán), čo si vyžaduje časové aj finančné náklady. 2.11.2017

126.17

p. Srnáková – opätovne požaduje prehodnotiť osadenie novej vývesnej tabule pre mestskú
časť SEVER na trávnatej ploche pri prechode pre chodcov pri výjazde z kruhového objazdu pri
OC MAX tak, aby svojim osadením neodpútavala pozornosť účastníkov cestnej premávky.
K osadeniu novej vývesnej tabule sa vyjadrila väčšina obyvateľov bytoviek Pod Sokolicami,
ktorí nenavštevujú najbližšiu vývesnú tabuľu, ktorá je osadená pre potravinami COOP Jednota
na ul. K výstavisku.   Za MHSL: Po schválení útvaru majetku mesta a útvaru územného plánovania môže v roku 2018 MHSL osadiť funkčnú staršiu tabuľu, ktorú má na sklade. 2.11.2017


