
 

Odpovede na požiadavky občanov zo zasadnutia 
VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 

uskutočneného dňa 3. septembra 2015   
 
 
Požiadavky poslancov: 
Spoločné požiadavky poslancov a nevybavené požiadavky z predchádzajúcich zasadnutí: 
 
� Od správcu ihrísk MHSL pripraviť do budúceho rokovania VMČ SEVER návrhy na opravy ihrísk na rok 

2016 spadajúcich do MČ SEVER. (Zodp. MHSL)  
Odpoveď: Správca detských ihrísk navrhuje vypracovať harmonogram opráv detských ihrísk a mobiliáru pre 
rok 2016 v spolupráci s poslancami mestskej časti Sever, ktorí by si zadali konkrétne, prípadne prioritné 
požiadavky. Dôvod predchádzajúca prax z iných VMČ. 
� Vypracovať finančné ohodnotenie nákladov na vykonanú údržbu detských ihrísk, ktoré sa doteraz obnovili 

v roku 2015 na MČ SEVER. (Zodp. MHSL)  
Odpoveď: Výdavky na údržbu detských ihrísk a mobiliáru v celej mestskej časti Sever predstavujú čiastku cca 
7.280 €. 
� Pripraviť návrh opravy ohľadne ponechania altánku na ihrisku Gagarinova, príp. iné variantne riešenie 

vzniknutého nepriaznivého stavu. (Zodp. MHSL)  
Odpoveď: Vzhľadom na to, že oprava altánku, vrátane detského ihriska si vyžaduje väčší rozsah prác, 
navrhujeme zaradiť túto požiadavku do harmonogramu prác na rok 2016, aby boli práce dokončené pred 
začiatkom budúcoročnej sezóny. V prípade časovej možnosti začneme s realizáciou prác aj v skoršom termíne 
(nátery a pod.) 
� Oplotiť detské ihrisko v Opatovej. (Zodp. MHSL)  
Odpoveď: Realizácia oplotenia je v riešení v spolupráci s pánom poslancom Horným. Je dohodnuté stretnutie 
na tvare miesta, kde sa určí postup realizácie. 
� Ponechať k dispozícii vývesnú tabuľu VMČ SEVER v priestoroch Zlatokovu. (Zodp. ÚMM a MHSL)  
Odpoveď: Táto možnosť bola preverená v spoločnosti Zlatokov, a.s. V objekte spoločnosti Zlatokov sú v 
prenájme rôzne subjekty, ktoré si taktiež nárokujú na umiestnenie reklám v presklených  vitrínach a bude 
prebiehať vysporiadanie vzťahov s nájomcami. Spoločnosť Zlatokov, a.s. bude informovať o možnosti 
znovuobnovenia priestoru pre osadenie oznamov VMČ Sever v termíne do konca septembra. 
� Preveriť, či osadenie smetných košov na psie exkrementy do areálu futbalového ihriska v Opatovej je, 

alebo nie je v správe, resp. kompetencii Mesta TN, kdeže tam podľa predchádzajúceho stanoviska 
nemožno osadiť tieto nádoby. (Zodp. USaŽP) 

Odpoveď: Štadión je vo výpožičke TJ Družstevník Opatová. S osadením nádob na psie exkrementy do areálu 
futbalového ihriska nesúhlasíme. Vo všeobecnosti asi na futbalové ihrisko nechodia občania venčiť psov, takže 
osadenie takejto nádoby by bolo neúčelné. 
� Osadenie vývesnej informačnej tabule MČ SEVER v lokalite Pred poľom bližšie k predajni Billa, vec 

osobne dorieši s riaditeľom MHSL poslanec JUDr. Martin Smolka. (Zodp. MHSL)  
Odpoveď: Po upresnení miesta kam má byť informačná tabuľa VMČ Sever umiestnená, organizácia zabezpečí 
jej preložku. 
� Kedy bude zahájený orez stromov na Hodžovej 10 v Trenčíne -  uviesť presný termín realizácie. (Zodp. 

UIS) 
Odpoveď: Orez stromov bude zrealizovaný do 15.10.2015. 
� Podchod v Opatovej – nastavenie osvetlenia a osadenie zrkadiel – doteraz odpoveď, že sa dá realizovať 

až po prevzatí do majetku Mesta. Informovať VMČ SEVER o termínoch a postupe pri prevzatí podchodu 
do majetku mesta a ihneď vyčleniť peniaze na údržbu v rozpočte. (Zodp. UIS) 

Odpoveď: Podchod Opatová nie je v majetku mesta; Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných 
investícií vypracovaná útvarom právnym je na pripomienkovaní na ŽSR; predpoklad schválenia materiálu je 
na MsZ 11/2015 + financie na údržbu sú vyčlenené. 
� Na Ul. Mlynská smerom k železnici osadiť tabuľu slepá ulica. (Zodp. UHA - doprava) 
Odpoveď: Referent dopravy navrhol doplniť dopravné značenie na ul. Mlynská. Po odsúhlasení dopravného 
značenia na Okresnom dopravnom inšpektoráte, bude vydané určenie dopravného značenia a dané dopravné 
značenie bude osadené. 
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� Dať na vedomie od MsP všetky podnety, ktoré evidujú a týkajú sa zvýšenia hladiny Opatovského potoka 
smerom k mlynu, z dôvodu prísľubu Lesov k vyčisteniu koryta od nánosu bahna a vysokého zarastenia. 
(Zodp. MsP) Obdobne to platí aj na podnety, ktoré boli adresované priamo na mestský úrad. (Zodp. MsÚ) 

Odpoveď: MsP bude o takýchto podnetoch informovať. 
� Stále nie je doriešená situácia s drevinami neujatými pri výsadbe spred cca 2 rokmi. Niekoľkokrát bola 

požadovaná informácia o riešení tohto stavu. Ešte pred voľbami bolo na tento problém poukazované 
s informáciou, že sa to dá riešiť reklamáciou. Poslanci žiadajú poskytnúť dôkladnú informáciu so 
zónovaním zmapovaných neujatých stromov a uvedením doterajšieho a navrhovaného postupu. (Zodp. 
UIS) 

Odpoveď: Zoznam s lokalitami neujatých stromov bol odovzdaný spol. Marius Pedersen. Momentálne sa čaká 
na ich stanovisko k jednotlivým stromom. Následne počas jesene bude zrealizovaná výmena neujatých stromov 
za nové. Zoznam neujatých stromov s ich lokalizáciou bol poslaný p. poslancovi Mičegovi. V prípade potreby 
doplniť zoznam o ďalšie informácie sa treba obrátiť na ÚIS. 
� Natrieť a osvietiť pamätník padlým z I. a II. SV pri kostole v Opatovej pri veľkej lipe, čo možno najskôr 

do začiatku osláv 777. výročia Opatová. (Zodp. MHSL)  
Odpoveď: Oplotenie pamätníka bolo natreté, osvetlenie pamätníka nebolo zrealizované. 
� V čase pohrebu v Opatovej má autobus MHD problém prejsť okolo kostola – je nutné dosledovať takúto 

situáciu a ak sa dá, krátkodobo osadiť obmedzujúce prenosné dopravné značenie zákaz zastavenia a i. 
(Zodp. UHA - doprava) 

Odpoveď: Podľa zákona o cestnej premávke  pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký 
najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Dodržiavanie kontroluje Mestská polícia Trenčín, ktorú je možné v 
prípade zistenia porušenia kontaktovať na tel. č. 159. 
� Popri novej Opatovskej ceste nie je pokosené. (Zodp. UIS) 
Odpoveď: Zeleň popri Opatovskej ceste bola pokosená 10.9.2015. 
� Navrhnúť spôsob údržby - ochrany drevených častí hracích prvkov na detských ihriskách, najmä vrchy 

zvislých konštrukcií drevených stojok (napr. klobúčiky alebo špeciálny náter alebo opáskovanie a pod). 
Tieto sú nahnité a čiastočne rozpadnuté na všetkých konštrukciách ako prvé, teda jedná sa o systémovú 
chybu.   

Odpoveď: Poškodené drevené časti herných prvkov budú priebežne vymieňané za nové a na ukončenia 
herných prvkov budú nainštalované plastové krytky. 
 

Ing. Miloš Mičega  
� Od Hurbanovej ulice smerom k hydrocentrále (k hrádzi) vyčistiť chodník od prerastajúcich kríkov. (Zodp. 

MHSL)  
Odpoveď: Požiadavku sme zaradili do harmonogramu prác s predpokladaným termínom realizácie do 
31.10.2015.  
� Vybudovanie nového priechodu pre chodcov na Žilinskej v časti od hrádze k Ul. Pod Skalkou pri bývalom 

zbernom dvore Kovošrotu š.p. zabezpečiť v termíne do 21.9.2015 (Zodp. MsÚ) 
Odpoveď: Realizácia priechodu pre chodcov začala v pondelok 21.9.2015. 
� Bezpodmienečne zabezpečenie opravy výtlkov pri OD Rozkvet, najmä v časti od prevádzky predaja novín 

popred mäsiarstvom a ďalej k Ul. kpt. Nálepku. (Zodp. UIS) 
Odpoveď: Opravu výtlkov bude realizovať novo vysúťažená spoločnosť Stavby Nitra v priebehu októbra. 
� Preložiť časť chodníku z dôvodu zarastania koreňmi stromu pri bytovom dome na Ul. Kpt. Nálepku – 

spojovací chodník medzi OD Rozkvet a Ul. kpt. Nálepku. (Zodp. UIS)  
Odpoveď: Strom poškodzujúci chodník bude v októbri odstránený a chodník bude následne opravený, 
preloženie sa z daného dôvodu realizovať nebude. 
� Do zimy spraviť zábranu na oplotení ihriska Pádivec v časti, kde sa sánkujú deti od Opatovskej ulice. 

(Zodp. MHSL)  
Odpoveď: Požiadavka je zaradená v harmonograme prác. Predpokladaný termín realizácie – október 2015, 
prípadne november 2015. 
� Žiadam osobne prizvať k účasti na miestnej obhliadke prepadajúcich sa obrubníkov a iných technických 

poškodení na ulici Pod čerešňami a Odbojárov. Členovia VMČ žiadali o bezodkladné rokovanie o oprave 
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asfaltového povrchu na Ul. Odbojárov a Pod Čerešňami s príslušnými subjektmi zodpovednými za 
rozkopanie. Do ďalšieho zasadnutia VMČ uviesť termín. (Zodp. UIS) 

Odpoveď: Termín obhliadky bude po jeho stanovení ihneď oznámený poslancom na email 
vmcsever@trencin.sk. 

 
Mgr. Martin Petrík 

� Zabezpečiť cez TVK a.s. orez konárov pri vodnom zdroji na ul. Martina Rázusa. (Zodp. UIS) 
Odpoveď: Vlastníkovi pozemku bude zaslaná výzva na úpravu drevín v areáli vodného zdroja. 
� Zabezpečiť oplotenie pieskoviska na Nábrežnej ul. (jedno zo štyroch – to najväčšie). (Zodp. MHSL)  
Odpoveď: Riešiť zabezpečenie pieskoviska proti znečisteniu jeho oplotením, nepovažujeme za vhodný návrh. 
Navrhujeme pieskovisko prekryť. 
� Vyzvať šoférov autobusov MHD, aby zastavovali na vyznačenej zastávke a nie pred penziónom Magnólia. 

(Zodp. UHA - doprava) 
Odpoveď: Vodiči MHD budú upozornení na zastavovanie na zastávkovej nike za penziónom Magnólia. A nie 
pred penzión. 
� Umiestniť jedného policajta na Žilinskú ul. v čase ranného priechodu cesty deťmi do školy. (Zodp. MsP) 
Odpoveď: MsP Trenčín, každé ráno dozerá na bezpečnosť cestnej premávky a hlavne chodcov na základe 
požiadavky občanov a p. poslanca Petríka vždy aspoň jedným policajtom do termínu 21.9.2015, kedy má byť 
zhotovený prechod pre chodcov. Každé ráno vykonáva MsP dohľad na prechodoch maximálnym počtom 
policajtov, dokonca aj zástupcovia náčelníka chodia na prechody. MsP z hľadiska svojej kapacity nedokáže 
pokryť všetky takéto miesta, a bolo by treba si položiť otázku, kde sú policajti Policajného zboru, lebo dohľad 
nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky je základnou úlohou Policajného zboru (v rámci ktorého 
je dokonca špecializovaná zložka - dopravná polícia) a nie Mestskej polície, ktorá je zo zákona poriadkovým 
útvarom. VMČ nemôže podľa zákona o obecnej polícii ukladať tejto úlohy, tieto vyplývajú priamo zo zákona. 
Mestská polícia v zmysle zákona vykonáva uznesenia mestského zastupiteľstva. 
� Na ulici M. Rázusa pred Obchodnou akadémiou sú výtlky na ceste (Zodp. UIS) 
Odpoveď: Opravu výtlkov bude realizovať novo vysúťažená spoločnosť Stavby Nitra v priebehu októbra. 
� Zo strany Ul. kpt. Nálepku do elektrární je vyschnutý orech po ľavej strane – zabezpečiť jeho odstránenie. 

(Zodp. UIS) 
Odpoveď: Uvedený strom sa nenachádza na mestskom pozemku. Vlastník bude vyzvaný k jeho sanácii. 

 
Miloslav Baco 

� Zabezpečiť požiadavky k 777. výročiu o Opatovej, budú zaslané aj elektronicky ešte pred zverejnením 
tejto zápisnice. (Zodp. MsÚ) 

Odpoveď: Požiadavky boli zabezpečené.  
� Preveriť právny stav, prípadne odstrániť vrak pri kostole v Opatovej. (Zodp. UIS)  
Odpoveď: Momentálne na pokyn Okresného úradu čakáme na nové metodické usmernenie týkajúce sa 
odstraňovania vrakov áut. Následne - predpoklad v októbri predpokladáme odstránenie viacerých vrakov v 
priebehu októbra. 
� Na Ul. Považská pri zastávkach MHD bez prechodu pre chodcov – doplniť výstražné značenie pozor deti 

v oboch smeroch jazdy, alebo iné výstražné značenie. (Zodp. UIS) 
Odpoveď: Na ul. Považská je pri zastávke MHD osadené dopravné značenie A15 Deti na florescenčnom 
podklade. 

 
Požiadavky občanov: 
� Odstrániť staré a nefunkčné káble z bývalého rozhlasu a stĺpy bývalého ozvučenia rozhlasu (Zodp. 

MHSL)  
Odpoveď: V roku 2015 bola v mestskej časti Kubra vykonaná digitalizácia rozhlasu. Po jeho zaradení do 
majetku MHSL, m.r.o., Trenčín bude zrealizované odstránenie nefunkčných stožiarov a káblového vedenia 
(demontáž). 
� Preveriť skutočnosť, že pri cintoríne v Kubrej zastavuje auto z cudzou poznávacou značkou a vykladá 

odpad do veľkoobjemového kontajnera. (Zodp. MsP) 
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Odpoveď: Túto skutočnosť MsP preverila, žiadne vozidlo s cudzou značkou nezistila (nevieme čo je to cudzia 
značka, je to z iného štátu, mesta?, občan mesta takisto môže jazdiť na vozidle s inou ŠPZ), veľkokapacitný 
kontajner sa tam nenachádzal dňa 18.9.2015, ale boli tam zistené vrecia s obsahom tkaniny a MsP zaslala 
podnet  na útvar životného prostredia na odstránenie toho odpadu. Najlepšie riešenie je hneď oznámiť takéto 
konanie na linku 159 alebo 158, aby mohli policajti promptne vybaviť danú vec. 
 
� Zistiť, či je možné v Kubrej umiestniť nádoby na odpad pre trafáky a kovy. (Zodp. USaŽP) 
Odpoveď: Na území mesta nemáme zavedené nádoby na tieto komodity odpadu. Je možné ich odovzdať v 
zberných dvoroch mesta na Soblahovskej ulici alebo na Zlatovskej ulici, alebo počas jarného či jesenného 
upratovania. Kovy aj tak vo väčšine končia v rôznych výkupniach. 
� Či by sa nedala umiestniť lampa pri ZŠ Kubranská. (Zodp. MHSL)  
Odpoveď: Správca VO preveril jestvujúci stav – pri vchode do objektu ZŠ Kubranská sa nachádza betónový 
stožiar verejného osvetlenia bez svietidla.  Nakoľko sa stožiar nachádza v blízkosti školy, bude zabezpečená 
montáž svietidla. 
� Opravené preliezky v Kubrej pri ZŠ – natretá muchotrávka – treba vymeniť plech, je prehrdzavený 

a opraviť šmýkačky do pieskoviska. (Zodp. MHSL) 
Odpoveď: Požiadavka je zaradená v harmonograme prác. Predpokladaný termín realizácie – začiatok roka 
2016. 
� Občan zo Železničnej ulice požaduje preveriť situáciu zákazu prejazdu nákladných áut z dôvodu, že táto 

cesta nie je stavaná na takúto záťaž. (Zodp. UHA - doprava) 
� Občan zo Železničnej ulice žiada, či by nebolo možné odkloniť kamióny s repou na nový cestný most a nie 

cez mesto samotné. (Zodp. MsÚ) 
Odpoveď: Železničná ulica je miestna komunikácia bez obmedzení nákladnej dopravy ,ktorá je v súlade s 
platnou legislatívou všeobecne prístupná a užívaná. Jedná sa o priemyslovú zónu, kde majú prevádzky 
zabezpečenú dopravnú obsluhu aj nákladnými vozidlami a prejazd nákladných vozidiel nie je obmedzený. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala : Soňa Baránková  
V Trenčíne, dňa 29.9.2015 

PODNIKY A BYTOVÉ DRUŽSTVÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 


