
 

Odpovede na požiadavky občanov zo zasadnutia 
VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 

uskutočneného dňa 1. októbra 2015   
 
Požiadavky poslancov: 

Ing. Miloš Mičega  
� Opraviť – skosiť obrubníky na Považskej ulici, pri detskom ihrisku na priechode pre chodcov 

(bezbariérovo). (Zodp. UIS) 
Odpoveď: Požiadavku na zníženie obrubníkov zaraďujeme do poradovníka opráv miestnych komunikácií. 
� Pri realizácii priechodu pre chodcov na Žilinskej ulici opraviť nájazd na hrádzu. (Zodp. UIS) 
Odpoveď: Požiadavka sa už realizuje formou investičnej akcie. 
� Riešiť prenosným dopravným značením situáciu v čase pohrebu v Opatovej, kde má autobus MHD 

problém prejsť okolo kostola. (Zodp. UHA - doprava) 
Odpoveď: Podľa zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, § 25                                                                                            
Vodič nesmie zastaviť a stáť  
d) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí 
v obci na križovatke tvaru "T" na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,  
f) na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre 
zastávku a končí sa 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti 
kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním; ak je priestor zastávky vyznačený príslušnou 
vodorovnou dopravnou značkou, platí tento zákaz len pre nástupište a vyznačený priestor,  
u) na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 
alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov 
z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest. 
Pravidlá cestnej premávky sú platne pre všetkých učastníkov cestnej premávky, v prípade ich porušovania 
je nutné kontaktovať mestskú políciu.  
 
� Odstrániť stĺp bývalého rozhlasu, ktorý je spadnutý na plote pri rodinnom dome pri odbočke z Kubranskej 

ul. smerom na Ul. Zelnica  (prvý dom vpravo od kostola). (Zodp. MHSL)  
Odpoveď: Stĺp bol odstránený ešte pred vznesením požiadavky VMČ. 
� Zosúladiť opravy výtlkov s rozkopávkami plynovodov v réžii SPP a.s., ktoré budú prebiehať na budúci 

rok v rámci rekonštrukcie plynovodov v MČ SEVER. (Zodp. UIS) 
Odpoveď: Opravy výtlkov budú zosúladené s prácami na rekonštrukcii plynovodov. 
� Pripraviť plán na zimnú údržbu MK, kde zahrnúť aj údržbu hrádze po jej stavebnej oprave. (Zodp. UIS) 
Odpoveď: Požiadavka bude  zahrnutá do zimného operačného plánu zimnej údržby 2015/2016. 
� Na križovatke Považská ul. a Osvienčimská ul. pri rohu areálu materskej školy (oproti p.č. 9/3 v k.ú. 

Kubra) upraviť prepadnutie cesty – dlhodobo stojaca voda v križovatke. (Zodp. UIS) 
Odpoveď: Požiadavka je zaradená v poradovníku opráv miestnych komunikácií. 
� Orezať dreviny pri stožiaroch verejného osvetlenia (VO) a opraviť pokazené stožiare VO na Šoltésovej 

ulici od zimného štadiónu po OD Rozkvet.   
Odpoveď: Predmetné stožiare VO budú skontrolované v priebehu 45. týždňa a následne na základe zistených 
skutočností budú vykonané opravy. Lokalita bude v prvej polovici novembra obhliadnutá, následne bude 
navrhnutý vhodný spôsob orezu a orezy budú zaradené do poradovníka prác MHSL. 
 
 

Mgr. Martin Petrík 
� Neziskové spoločenstvo Beňadikt žiada o 2 000,-- EUR ako príspevok na rozhľadňu na Skalke. (Zodp. 

UIS) 
Odpoveď: V schválenom rozpočte na rok 2015 nie sú na rozhľadňu na Skalke vyčlenené finančné prostriedky. 
� Obyvateľa bytového domu Opatovská 675/45 (pred UNICENTRUM) žiadajú vyasfaltovať parkovisko. Je 

ústny prísľub, že časť parkoviska patriace UNicentrumu si majiteľ zaplatí.(Zodp. UIS) 
Odpoveď: Momentálne táto investičná akcia nie je v pláne na tento rok 2015. Investičné oddelenie ju zaradí 
do zásobníka investičných akcií a o jej realizácii sa musí rozhodnúť/nerozhodnúť pri tvorbe rozpočtu na rok 
2016. 
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� Žiadam ostrihať dreviny na ul. Rázusová. Zasahujú do okien vlastníkov bytov. Taktiež aj vo dvore 
Rázusovej ulice. (Zodp. UIS) 

Odpoveď: Začiatkom novembra bude vykonaná obhliadka, na základe ktorej bude zvolený vhodný spôsob 
orezu. Následne vykoná realizáciu MHSL. 
� Obyvatelia bytového domu Rázusová 28 žiadajú vyčistiť vpusť. V prípade dažďa voda neodteká. (Zodp. 

UIS) 
Odpoveď: Vpusť bola vyčistená v septembri. Jej stav je monitorovaný. V prípade jej opätovného upchatia a v 
záujme rýchleho odstránenia daného problému neváhajte kontaktovať správcu MK. 
� Žiadam o opravu prepadajúceho sa kanálu na ulici Opatovská. Pri prejazde autom zažívajú obyvatelia 

priľahlých bytov otrasy . (Zodp. UIS) 
Odpoveď: Správca kanalizácie, spoločnosť TVK, bola požiadaná o opravu. 
� Žiadam prekontrolovať chodník pri novom kruhom objazde pri Radegaste. (Zodp. UIS) 
Odpoveď: Na nedostatky bol zhotoviteľ stavby upozornený. Chodníky budú prebrané do majetku a správy 
mesta iba ak budú v 100 % stave a v súlade s projektovou dokumentáciou. 

� Na školskej rade MŠ Považská žiadajú prekontrolovať a opraviť detské preliezky a zabezpečiť oplotenie 
škôlky od strany Centra pre seniorov. (Školstvo) 

Odpoveď: Požadované práce budú vykonané zamestnancami ŠZTN do polovice novembra. 
 

Spoločné požiadavky poslancov: 
� Zabezpečiť opravu bránky na detskom ihrisku Považská – p. Gabriel Martiška; osadiť tabuľu len pre deti 

do 8 rokov, mimo prvkov vyhradených pre starších. (Zodp. MHSL)  
Odpoveď: Bránka bola opravená a sprístupnená. Klúčik bol odovzdaný p. Martiškovi. Tabuľka bude osadená 
v 45. kalendárnom týždni. 
� Predložiť časový harmonogram realizácie prác na rekonštrukcii zimného štadióna. (Zodp. MHSL)  
Odpoveď: Časový harmonogram bol zaslaný garantke a tá ho preposlala predsedovi VMČ. 
� Predložiť stanovisko mesta ohľadom zámeny pozemkov k žiadosti Ing. Erika Pavlisa o skutkovom stave 

pozemku a drevín s opätovným návrhom na zámenu. (Zodp. MsÚ) 
Odpoveď: Vyjadrenie lesného hospodára k žiadosti Ing. Erika Pavlisa o zámenu pozemkov je nasledujúci:  
Opis pozemkov z hľadiska Lesoparku Brezina: 
1. Pozemok novovytvorená C-KN parc.č. 1675/132, lesný pozemok o výmere 311 m2, v k.ú.Trenčín vo 
vlastníctve mesta. Pozemok sa nachádza v spodnej časti lesného porastu č. 498, sčasti je zarastený náletom, 
dominuje niekoľko starších stromov na pozemku a nad pozemkom. Z hospodárskeho hľadiska je drevná 
hmota v danej oblasti nevyťažiteľná, nakoľko zo spodnej strany sa nachádza zástavba s oplotením a z 
vrchnej strany je neprístupný terén. Z hľadiska dlhodobého rozvoja rekreačných činností v lesoparku sa na 
tomto pozemku nepočíta s rozvojom daných funkcií pre jeho neprístupnosť. 
2. Pozemok novovytvorená C-KN parc.č. 1414/8, ostatná plocha o výmere 76 m2 a C-KN parc.č.1414/7 
ostatná plocha o výmere 235 m2, spolu výmera 311 m2, v k.ú. Trenčín nachádzajúce sa nad areálom 
výstaviska Pod Sokolicami, v budúcom vlastníctve Ing. Erika Pavlisa. Pozemok sa nachádza v spodnej časti 
lesného porastu č. 485 a 486, sčasti je zarastený náletom, dominuje niekoľko starších stromov na pozemku a 
nad pozemkom. Z hospodárskeho hľadiska je drevná hmota v danej oblasti nevyťažiteľná, nakoľko zo 
spodnej strany sa nachádza zástavba s kolmým oporným múrom nad výstaviskom a z vrchnej strany je 
neprístupný terén. Pri obhliadke v teréne nebolo zrejmé či oporný múr nad výstaviskom je, alebo nie je 
súčasťou pozemku. Z hľadiska dlhodobého rozvoja rekreačných činností v lesoparku sa na tomto pozemku 
nepočíta s rozvojom daných funkcií pre jeho neprístupnosť. 
Z uvedeného vyplýva že oba pozemky sú z hľadiska možností budúceho rozvoja či lesohospodárkeho 
hľadiska rovnocenné a v podstate ich hospodárska a rozvojová schopnosť je minimálna. Nie je dôvod 
nepristúpiť na zámenu pozemkov. 
Popis drevín: na pozemku sa nachádza:2 ks borovíc nad priemer 40cm, 2 ks borovíc nad priemer 35cm, 2 ks 
borovíc nad priemer 30cm, 2 ks jaseň nad priemer 35cm, 2 ks jaseň nad priemer 25cm, 3 ks jaseň do 
priemeru 20cm, 1 ks orech nad priemer 20cm, pozemok je zarastený krovinami, samostatná príloha- náčrtok 
pozemku s umiestnením drevín. 
 
 



 

 

3 

� Pridať ešte jeden kontajner na sklo na ul. Sibírska.(Zodp. USŽP) 
Odpoveď: Po posúdení bude dodaná ďalšia nádoba na sklo na stanovište na začiatku ul. Sibírska z ul. 
Opatovskej. 
 
� Orezať čerešňu na ul. Považská pri detskom ihrisku p. Martiška. (Zodp. UIS) 
Odpoveď: Začiatkom novembra bude vykonaná obhliadka, na základe ktorej bude zvolený vhodný spôsob 
orezu. Následne vykoná realizáciu MHSL. 
� Na Sihoti vedľa budovy ANSAT je prepadnutý chodník, ktorý sa nedávno rekonštruoval. (Zodp. UIS) 
Odpoveď: Zhotoviteľ prác bol vyzvaný na vykonanie opravy prepadliny chodníka.  
� Opraviť chodník na pozemku p.č. 1531/215 – spojnica medzi OD Rozkvet a ul. Kpt. Nálepku pri bytovom 

dome na ul. Kpt. Nálepku č. 1682/4 z dôvodu vydutia koreňov stromu (riešené už v predchádzajúcich 
požiadavkách). (Zodp. UIS) 

Odpoveď: Postup ohľadom opravy chodníka bude taký, že poškodený strom bude aj s koreňmi odstránený 
a chodník bude v danom mieste obnovený do roviny. Bola podaná žiadosť na výrub, momentálne prebieha 
konanie na útvare životného prostredia. Predpoklad realizácie výrubu a opravy chodníka je v novembri. 
 
� Zabezpečiť do 15.11. 2015 pre potreby svojpomocnej opravy a údržby detských ihrísk v MČ SEVER farby 

vo všetkých používaných odtieňoch v množstve min. po 50 kg. vrátane riedidla a ochranných pracovných 
pomôcok. (Zodp. MHSL) (materiál prevezme predseda VMČ) 

Odpoveď na túto požiadavku sa do termínu konania nasledujúceho VMČ nepodarilo zabezpečiť, bude 
presunutá do požiadaviek na mesiac november 2015. 
 

Predchádzajúce požiadavky – či boli vybavené a v akom termíne: 
� Kedy bola vlastníkovi pozemku zaslaná výzva na úpravu drevín v areáli vodného zdroja na ul. Martina 

Rázusa? 
Odpoveď: Výzva bola zaslaná dňa 25.09.2015 a dňa 2.10.2015 bol orez vykonaný. 
� Kedy bol vlastníkovi pozemku zaslaný list na odstránenie vyschnutého orecha po ľavej strane na ul. Kpt. 

Nálepku? 
Odpoveď: Výzva bola zaslaná dňa 25.08.2015 a strom bol už odstránený. 
� Či sa preveril stav ochranného betónového valu na Brezine – Kukučínova ulica. Betón je značne podmytý 

vodou? 
Odpoveď: Oporný múr je v rovnakej úrovni už 15 rokov, a stav múru sa tam za tie roky nezmenil, ale nikto 
nemôže vylúčiť že múr spadne napriek vnútornej výstuži. V horných zákrutách si opravy na ostatných 
oporných múroch robieval správca cesty, lebo tie neboli majetkom lesoparku, ale boli súčasťou cesty  
na hotel. Táto cesta patrí pod interné služby mesta a určite by sa tam nejaká výstuž hodila.   Po dohovore s 
vedúcim útvaru interných služieb sme našli jediné momentálne prípustné riešenie v sanácii poškodeného 
múru, odbagrovaní časti násypu a betónu cca 5 metrov od kraja lesa a následnom vyrovnaní terénu. 
Stav ochranného betónového valu správca miestnych komunikácií pravidelne monitoruje. Za posledných 5 
rokov je nemenný. V prípade, ak nám po realizácii všetkých urgentnejších opráv miestnych komunikácií 
ostanú v r. 2016 financie, tak bude odbagrovaná časť násypu a betón cca 5 metrov od kraja lesa a následne 
bude dorovnaný terén.   
 

Požiadavky občanov : 
� Posúdiť dreviny – 2 lipy na detskom ihrisku Gagarinova, kde sa údajne zdržiavajú osi. Vykonať „zásadný“ 

orez kríkov a ovisajúcich konárov drevín v okolí detského ihriska. (Zodp. USŽP, UIS, MHSL) 
Odpoveď: Začiatkom novembra bude vykonaná obhliadka, posúdený stav daných drevín a navrhnuté riešenie 
a vhodný spôsob orezu. Následne bude orez zrealizovaný cez MHSL. 
 
 
 
Zapísala : Soňa Baránková  

V Trenčíne, dňa 5.11.2015IKY A BYTOVÉ DRUŽSTVÁ 


