
Č.POŽ. POŽIADAVKA ZODPOVEDNÝ
ODPOVEĎ DÁTUM

TERMÍN 

SPLNENIA

 VMČ Západ z  29.3.2017 29.3.2017

29 Pani Kováčová -  požaduje zákaz vjazdu nákladným automobilom podjazdom na Brnianskej ulici do Záblatia a Zlatoviec okrem 

obyvateľov Záblatia a Zlatoviec. 
UD

Dopravný inšpektorát vyzve správcov komunikácie - štát, TSK a ŽSR, aby značenie osadili. 29.3.2017

30
Pán Matejka - požaduje zákaz vjazdu do areálu detského mestečka. 

UD O zákaz vjazdu do svojho areálu môže požiadať len jeho správca alebo majiteľ - v tomto prípade Mesto 

Trenčín a súčasne Slovenská republika - Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny. 29.3.2017

31 Pán Matejka - požaduje zabezpečenie asistencie príslušníka mestskej polície na priechode pre peších zo zastávky autobusov na 

Hanzlíkovskej do Detského mestečka pred začiatkom vyučovania tak, ako je to pri ostatných základných školách. 
MsP Túto žiadosť je potrebné smerovať na Policajný zbor, ktorý absolútne nevykonáva túto činnosť, my máme 

všetkých policajtov ráno na prechodoch a nestačíme pokryť všetky v meste. 29.3.2017

32 Pán Psotný - požaduje informáciu, v akom stave je riešenie platnosti povolenia areálu firmy Smatlánek v Záblatí. USaŽP Uvedená vec je stále v riešení na Okresnom súde v Trenčíne. 29.3.2017

33 Pán Psotný - požaduje intenzívnu kontrolu polície - príjazd automobilov z diaľnice cez bývalý dočasný diaľničný privádzač na Hlavnú 

ulicu.

MsP
Kontrolu vykonávame, samozrejme radi by sme aj intenzívnejšiu, ale vzhľadom na naše počty nie je možné 

byť na každom mieste v každom čase. Budeme tam posielať hliadky vo zvýšenom počte ak nám to situácia 

dovolí. 29.3.2017

34
Pán Psotný - požaduje informáciu, kedy bude dokončená výmena plynového potrubia na Hlavnej ulici pri starom obchode. 

UD
Stretnutie so zástupcami SPP-distribúcie je naplánované na 21.4.2017, kedy budú mestu poskytnuté 

informácie ohľadne ďalších stavebných prác v Zlatovciach a Istebníku 29.3.2017

35
Pán Psotný - požaduje zmenu organizácie dopravy v trojuholníku ulica Hlavná - Na záhrade (podľa predchádzajúcich požiadaviek z 

VMČ).  
UD

Požiadavku sme ústne odkonzultovali s dopravným inšpektorátom - mesto musí teraz predložiť projektovú 

dokumentáciu s návrhom riešenia dopravy - tá sa v súčasnosti spracováva. 29.3.2017

36

Pán Psotný - požaduje informáciu, prečo je v podjazde pri Old Herolde zákaz vjazdu automobilov nad 12 ton.

UD
Vyplýva to z nariadenia vlády SR - na všetky cesty II. a III. triedy je zákaz vjazdu nákladných vozidiel nad 12t s 

výnimkou dopravnej obsluhy. Je to z dôvodu obchádzania mýtneho na diaľniciach a cestách I. triedy najmä 

poľskými a rumunskými kamionistami, pričom tieto cesty neboli stavané na takéto dopravné zaťaženie 29.3.2017

37
Pán Ďurenec - Na Istebníckej posunuli zastávku MHD, nie je vyznačená vodorovným dopravným značením, parkujú tam autá, som 

šofér autobusu, nemám kde zastaviť.  Chýba tam dopravné značenie.     
UD

Dopravné značenie doplníme v rámci obnovy vodorovného značenia v letných mesiacoch 29.3.2017

38 Pán Ďurenec - pýta sa, prečo je osadená značka zákaz státia na chodníku pri kultúrnom dome v Zlatovciach, na chodníku sa nemôže 

stáť aj bez značky.     

UD Takto to bolo odsúhlasené a osadené v rámci stavby modernizácie železnice. Mesto nemá informáciu, prečo 

správca komunikácie (TSK) alebo dopravný inšpektorát osadenie značky požadoval 29.3.2017

39 Pán Ďurenec - v križovatke - Hanzlíkovská - Psotného bola zmenená prednosť v jazde, je to kolízna križovatka, pomohla by zmena 

prednosti alebo zníženie povolenej rýchlosti na "30".     
UD So zmenou prednosti v jazde sa nateraz neuvažuje - hlavnou cestou je Psotného ulica, keďže je to spojnica 

centra Zlatoviec s okružnou križovatkou napájajúcou sa na Brniansku ulicu. 29.3.2017

40
Pani Kováčová - požaduje informáciu, kedy bude otvorené parkovisko pri Medikcentre. 

USaŽP Parkovisko je skolaudované, ale nakoľko je v súkromnom vlastníctve, nemáme informácie, kedy bude 

sprístupnené. 29.3.2017

41

Pani Petrivalská - požaduje prestriedanie termínov vývozu veľkoobjemových kontajnerov v rámci jarného a jesenného upratovania. 

Vývoz na Zámostí je vždy posledný. 

USaŽP

K uvedenému každý rok uvádzame , že  sídliskom Juh sa upratovanie začína a časťou Zámostie sa 

upratovanie končí z dôvodu, že obe tieto mestské časti majú vo svojej bezprostrednej blízkosti zriadené 

zberné dvory (jeden na Soblahovskej ul., druhý na Zlatovskej ul.), ktoré sú otvorené od pondelka do soboty 

do 17.30 hod., a týmto majú výhodnejšiu možnosť oproti ostatným vzdialenejším mestským častiam  zbaviť 

sa odpadu kedykoľvek počas roka a nemusia čakať na jarné či jesenné upratovanie, ktoré je v podstate len 

doplnkovou službou na likvidáciu odpadu. Mestská časť Juh je sídliskového charakteru, v tejto mestskej časti 

nie sú v porovnaní s individuálnou bytovou zástavbou veľké množstvá bioodpadu, preto sa v tejto časti 

upratovaním začína. Keby bola mestská časť Zámostie zaradená do upratovania na začiatku, bolo by im 

priskoro.  Naplánovať upratovanie tak, aby bol každý spokojný, nie je možné. Upratovanie trvá 8 sobôt, v 

čase keď ho plánujeme, nikto nevie odhadnúť aké počasie príde a aké počasie bude danú sobotu, a 

samozrejme tiež nevieme odhadnúť, kedy je pre koho ten správny moment na upratovanie. 

Jarné a jesenné upratovanie treba chápať len ako doplnkovú službu, nakoľko počas celého roku sú k 

dispozícii zberné dvory, v ktorých je možné odovzdať určené druhy odpadov bezplatne. Počas celého roku 

tiež prebieha mobilný zber nadrozmerného odpadu v 14-dňovej frekvencii v zmysle schváleného 

harmonogramu vo Všeobecne záväznom nariadení č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi.

29.3.2017

42

Pán Psotný - požaduje informáciu - plán zametania ulíc po zimnej údržbe.

UD
Zametanie po zimnej údržbe bolo dokončené k veľkej noci. V súčasnosti sa riešia nedorobky a reklamácie. 

Od mája by malo začať prebiehať ďalšie čistenie komunikácií. Plán čistenia bol zverejnený na webovej 

stránke mesta 29.3.2017

43
Pán Matejka - požaduje informáciu, prečo sa park pri KD v Zlatovciach neudržiava. Je potrebné ostrihať kríčky, ktoré presahujú cez 

plot do chodníka. MHSL
Park je momentálne upravený a udržiavaný.

29.3.2017

44
Pani Habánková - detské ihrisko v parku pri KD v Zlatovciach používajú výrastkovia, ničia ho. Zároveň požaduje zamedzenie vodenia 

psov do parku, chodia sem aj malé deti.   

MsP, MHSL

Za MsP: Kontrolu vykonávame, samozrejme radi by sme aj intenzívnejšiu, ale vzhľadom na naše počty nie je 

možné byť na každom mieste v každom čase. Budeme tam posielať hliadky vo zvýšenom počte ak nám to 

situácia dovolí. Za MHSL: Vodenie psov na detské ihrisko je zakázané, na detskom ihrisku sú rozmiestnené 

piktogramy o zákaze. Zničené prvky bude MHSL opravovať. 29.3.2017

45

Poslanci VMČ Západ - na podnet občanov požadujú zvýšenú kontrolu v parku mestskou políciou. 

MsP

Kontrolu vykonávame, samozrejme radi by sme aj intenzívnejšiu, ale vzhľadom na naše počty nie je možné 

byť na každom mieste v každom čase. Budeme tam posielať hliadky vo zvýšenom počte ak nám to situácia 

dovolí. 29.3.2017

46

Pani Petrivalská - požaduje osadenie prístrešku na zastávke MHD na Istebníckej ulici medzi Medňanského a Vlárskou. 

UD Na jednej strane cesty bol prístrešok osadený v decembri 2016. Na opačnej strane cesty nie je možné 

prístrešok osadiť - šírka chodníka má len cca 1,2m pričom šírka prístrešku je  viac ako 1,5m. Z tohto dôvodu 

by prístrešok vyčnieval do cesty - pravdepodobne by došlo ku kolízii s prvým autobusom. 29.3.2017

47

Pán - požaduje zabezpečiť opravu ulice Na záhrade po modernizácii železnice - sú tam prepadnuté prípojky.  

UD Pri preberaní stavby budeme požadovať opravu komunikácie - je však pravdepodobné, že železnice sa 

oprave budú brániť, pretože stav asfaltu nad prípojkami bol neutešený ešte pred začiatkom výstavby. 29.3.2017


