
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. (Odpoveď sa 

ešte spracováva.)

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 chodníkov 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
ODPOVEĎ DÁTUM

TERMÍN 

SPLNENIA

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. 

MAREC  2016
Zasadnutie VMČ Sever sa uskutočnilo dňa  3.3.2016  v KS Kubrá. 
Ďalšie rokovanie VMČ Sever bude 7. apríla 2016 v SOŠ Pod Sokolice. 

POŽIADAVKA
ZODPO - 

VEDNÝ
ODPOVEĎ DÁTUM

TERMÍN 

SPLNENIA

35.16 Zabezpečiť k nahliadnutiu projektovú dokumentáciu kubranského cintorína UIS Projektová dokumentácia je k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii vedúceho ÚIS

36.16 Informovať MČ SEVER, kto má v správe cintorín v Opatovej a Kubrej UIS Pohrebníctvo Dvonč s. r. o.

37.16 Vykonať obhliadku a následnú opravu sochy sv. Jána Nepomuckého v Opatovej. UIS O uvedenú sochu sa stará cirkev. Mesto ju požiada o pomoc pri vykonaní opravy.

38.16

TJ Štadión Trenčín žiada nadviazať rokovania s TSK o odpredaji telocvični.

UMM

Telocvičňa nachádzajúca sa v areáli Detského mestečka nie je vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. Vlasníkom je Slovenská republika, v správe Detského mestečka Trenčín-

Zlatovce. Telocvičňa je vlastníkom nevyužívaná, z toho dôvodu bola ponúknutá Mestu Trenčín 

ako prebytočný nehnuteľný majetok štátu bezodplatne. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

svojim uznesením č. 345 zo dňa 16.12.2015 schválilo bezodplatný prevod nehnuteľnosti do 

vlastníctva Mesta Trenčín. V súčasnosti je majetkový prevod v štádiu schvaľovania na 

Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

39.16

Reklamovať rozkopávku pri výmene potrubia na parkovisku UNICENTRUM.
UD

Parkovisko pri UNI centre bolo rozkopané načierno, pravdepodobne viac ako pred 2 rokmi. V 

rámci rekonštrukcie ul. Ivana Krasku bude aj parkovisko riadne upravené.

40.16
Vymeniť piesok v MŠ Švermova

UŠ
Piesok v pieskovisku bol vymenený v roku 2014, takže tento rok sa ubudnutý piesok len 

doplní, po dohode s MHSL m.r.o. 

41.16
Vyregulovať radiátory v MŠ Švermova

UŠ
Ventily na radiátoroch boli vymenené v roku 2015, takže momentálny stav radiátorov je 

funkčný a regulovateľný. Info riaditeľka MŠ.

42.16 Vymeniť šmýkajúcu dlažbu vo všetkých novovybudovaných podchodoch (MŽT).  UIS Požiadavka bola predostretá na stavbu MŽT.

43.16

Zabezpečiť výrub stromu pri vstupe do KS Kubrá 
USŽP Stav stromu bol posúdený. Namiesto výrubu bol navrhnutý orez za účelom zredukovania 

koruny pod káblami. Podklady k orezu boli MHSL odovzdané 19.2.2016

44.16

Opraviť vstupnú bránu pri MŠ Považská  
UIS

Na základe obhliadky nie je možné požiadavku zrealizovať v kompetencii mestských 

údržbárov. Bola posunutá na doriešenie správe školských zariadení, ktorá musí realizáciu 

objednať u externej firmy.

45.16

Zrevitalizovať plochu panelov pri nových polopodz.kontajnetoch na Ul. Pred poľom 

UIS

Pri návrhu budovania stanovíšť pre kontajnery na odpad nebol dostatočne doriešený priestor 

na odvoz kontajnerov nákladným vozidlom, ktoré poškodzuje  plochu verejnej zelene. Návrh 

na dočasné riešenie je zasypať vyjazdené kolaje zásypovým materiálom. Zabezpečí MHSL. 

Správca miestnych komunikácií bude na danú skutočnosť upozornený, aby sa zabezpečilo 

trvalejšie riešenie.

46.16
Vybudovať priechod pre chodcov na Kubranskej ulici s. č. 279  oproti Slovexu.

UIS
Nie je vylúčene vybudovanie prechodu pre chodcov v polohe pri zastávke MHD, je potrebné 

túto požiadavku zaradiť ako investíciu pre ÚIS. 

47.16 Ako to bude s odpredajom kultúrnych stredísk v MČ SEVER? UMM Odpredaje kultúrnych stredísk v MČ Sever nie sú zatiaľ aktuálne.



48.16

Zabezpečiť lepšie umiestnenie smetných nádob na ceste pri Kubranskom cintoríne USŽP

K uvedenej veci sme požiadali o vyjadrenie prevádzkovateľa pohrebísk na území mesta 

Trenčín : Smetné nádoby sú umiestnené vo vnútri cintorína na kovovej šachte. Ich okolie bude 

vysypané kamennou drťou. Na inom mieste ( vonku) umiestnené byť nemôžu, nakoľko tam 

prekážali majiteľovi susednej nehnuteľnosti.

49.16

Znížiť rýchlosť na križovatke Jasná - Opatovská prenosným dopravným značením

UD

Na križovatke ul. Jasná - Opatovská je vybudovaná okružná križovatka, ktorá znižuje charakter 

rýchlosti. Ulica Jasná je v štádiu rekonštrukcie MŽT. Je nevhodné v tomto štádiu navrhovať 

trvalé riešenie, pokiaľ nie je dobudovaná križovatka. V rámci výstavby tejto križovatky bola 

žiadosť o zníženie rýchlosti a upozornenie na samotný proces výstavby dočasným dopravným 

značením posunutá na stavbu MŽT.

50.16 Zabezpečiť zábranu na ul. Žilinská za kruhovým objazdom UIS Táto požiadavka je v štádiu riešenia. 

51.16 Zabezpečiť osadenie lavičky na autobusovej zástavke pri Bille pri pneuservise UIS Lavička bude osadená v priebehu mesiaca apríl

52.16 Zabezpečiť natieračské práce na zábradliach na uliciach MČ SEVER aktiv.pracovn. UIS Aktivační pracovníci v spolupráci s MHSL uvedené práce zrealizujú.

53.16 Zabezpečiť osvetlenie na prvý prechod pre chodcov na začiatku Hodžovej ulice, Bližšie informácie u garantky. 

resp. presunúť ho viac do vnútra Hodžovej ulice

UD

Útvar dopravy odporučil uvedený priechod nepresúvať, ale nasvietiť. ÚIS už v r. 2015 nechal 

vypracovať cenovú ponuku na osvetlenie daného priechodu, ktorá bola v júni poslaná vmč 

sever. Realizácia bude závisieť od jej schválenia v mestskom rozpočte.

54.16 Doplniť zrkadlá pri výjazdoch z bočných ulíc na Rázusovu v smere od stanice. UD Táto požiadavka je v štádiu riešenia.  

APRÍL 2016
Zasadnutie VMČ Sever sa uskutočnilo dňa  7.4.2016  v SOŠ Pod Sokolice. 
Ďalšie rokovanie VMČ Sever bude 5. mája 2016 v Centre seniorov na Sihoti. 

POŽIADAVKA
ZODPO - 

VEDNÝ
ODPOVEĎ DÁTUM

TERMÍN 

SPLNENIA

55.16 Zabezpečiť odvoz zrezaných konárov na ulici Vodárenská MHSL Odvoz orezaných konárov bude zabezpečený v priebehu mesiaca apríl.

56.16

Preveriť informáciu, či bola v konaniach na stavebnom úrade zo strany cestného správneho 
orgánu uložená podmienkach prejazdu vozidiel do 3,5 t. 

USŽP

V stavebnom konaní nebola zo strany cestného správneho orgánu ani okresného dopravného 

inšpektorátu Trenčín vznesená požiadavka na obmedzenie prejazdu vozidiel s hmotnosťou 

nad 3,5 t. Uvedené orgány štátnej správy sa zúčastnili rovnako aj kolaudačného konania, kde 

rovnako nebola táto požiadavka vznesená. Spoločnosť Pima deklarovala - aj dodržuje - 

obsluhu areálu ich vozidlami do 3,5t. Spoločnosť je však zásobovaná tovarom z iných firiem, 

ktoré spoločnosť zásobujú aj vozidlami nad 3,5t, preto nie je možné osadiť dopravné značenie 

zákaz vjazdu nad 3,5t ani do časti ulice vedúcej ku areálu spoločnosti Pima, ani na výjazd z 

okružnej križovatky pri OC Max - odkiaľ jazdia vozidlá nad 3,5 t zásobujúce OC Max, 

výstavisko, klub Piano a ďalšie prevádzky (nábytok Daško a pod.)

57.16
Orezať konáre 5 topoľov pri výjazde z kruhového objazdu pred OC Max UIS

2 stromy sú na pozemku mesta a 2  na hranici so súkromným pozemkom. Orez všetkých  bude 

objednaný u MHSL,m.r.o.

58.16
Znížiť rýchlosť medzi Rázusovou a Vodárenskou ulicou vo dvore. UD

Bude vypracovaný návrh na osadenie dopravného značenia na zníženie rýchlosti, ktorý bude 

predložený na posúdenie dopravnému inšpektorátu.  

59.16
Vyčistiť trávnatú plochu pred kruhovým objazdom pri prechode pre chodcov do OC MAX

MHSL
Trávnatá plocha bude vyčistená v priebehu mesiaca apríl.



60.16 Osadiť ešte jednu vývesnú tabuľu pri výjazde z kruhového objazdu pri OC Max.

UD

Na základe obhliadky výjazdu pri okružnej križovatke OC Max z miestnej komunikácie ul. Pod 

Sokolice, je stanovisko cestného správneho orgánu nasledovné. Umiestnenie vývesnej tabule 

sa nepovoľuje, pretože tabuľa nespĺňa charakter dopravného značenia, odpútava pozornosť 

účastníkov cestnej premávky v priestore vyhradenom pri prechode pre chodcov. 

61.16

Zabezpečiť výrub starého orecha pred bytovkou Pod Sokolice 520 a zorganizovať stretnutie s 
pracovníkmi mesta ohľadom auditu stromov vhodných na výrub v tejto lokalite.

USŽP

Pred bytovkou Pod Sokolice 520 sa na mestských pozemkoch žiaden orech nenachádza. Treba 

kontaktovať správkyňu verejnej zelene p. Omachelovú na t. č. 0902 925 003 a dohodnúť si 

termín auditu stromov v danej lokalite.

62.16 Doplniť ešte jedno osvetlenie na chodníku pred vstupnou bránou do SOŠ strojárskeho.   
UIS

Bude preverená technická situácia a následne bude svetelný bod osadený.

63.16
Vyzvať vlastníka cesty Štefánikova ul. k vyčisteniu uličných vpustí a pozametaniu chodníka. 

UIS
Chodnik je v správe mesta, správca komunikácií vyzval MP aby pozametali a vyzval správcu 

ulice k vyčisteniu vpustí s urgentným termínom.
64.16 Zabezpečiť opravu oplotenia malého betónového ihriska na ulici K výstavisku 4. MHSL Oprava bude zaradená do poradovníka prác na detských ihriskách. 

MÁJ  2016
Zasadnutie VMČ Sever sa uskutočnilo dňa  5.5.2016  v Centre seniorov na Sihoti. 
Ďalšie rokovanie VMČ Sever bude 2. júna 2016 v KS Opatová. 

POŽIADAVKA
ZODPO - 

VEDNÝ
ODPOVEĎ DÁTUM

TERMÍN 

SPLNENIA

65.16 Vykonať stavebnú opravu – údržbu časti MK na priechode pre chodcov na Hodžovej ulici 
z dôvodu vytvárania mláky priamo na priechode. Priechod je prístupovou komunikáciou 
k Základnej škole Sedmička. UIS

Útvar dopravy šetrením na mieste zistil, že časť prechodu pre chodcov a komunikácie je pri 

daždivom počasí zaplavená. Navrhujeme vybudovanie uličného vpustu a rekonštrukciu časti 

vozovky v tomto mieste.  Po dohode so správcom miestnych komunikácií je oprava zaradená 

do investičných akcií útvaru dopravy.

66.16
Zdemontovať a nahradiť zničený drevený  prvok na preliezačke pred vchodom 
bytového domu K výstavisku 4. MHSL

Drevenné prvky sú objednané a po dodaní budú namontované. Termín osadenia nevieme 

upresniť.

67.16 Dokosiť okolo stromov v chodníku na ul. Rázusova súvisle po celej časti. MHSL Dokášanie okolo stromov bolo začaté a s predpokladom dokončenia do 25.5.2016.

68.16
Vyčistiť od náletovej buriny a pokosiť okolo betónového múru v celej dĺžke na ul. 
K výstavisku (múr od strany strojárskeho učilitšťa) MHSL Dňa 12.5.2016 bolo uskutočnené kosenie na ul. K výstavisku, daná časť bola pokosená.

69.16
Osadiť dočasné značenie na križovatke Pred poľom. UD

Daná križovatka je stále stavbou v predčasnom užívaní. Platia tu všeobecné predpisy v zmysle 

zákona 8/2009 a vyhlášky 9/2009. t.j. všetky cesty sú si rovnocenné a platí tu prednosť 

vozidiel prichádzajúcich sprava.

70.16
Namaľovať čiary na parkovanie pred UNI CENTROM. UD V zmysle STN nie je možné vyznačiť parkovacie miesta z dôvodu nedostatočného priestoru.

71.16
Vyčistiť uličné vpuste na ul. Kraskova a na ul. Opatovská. UD

Z daných fotografií nieje možné určiť o ktoré vpuste sa jedná, najmä na Opatovskej ulici, ktorá 

má cez 2 km. Po upresnení správca miestnych komunikácií /p. Kvasnica tel. 0902/911 276/ dá 

vpuste vyčistiť zmluvnému partnerovi.

72.16
Kto zabezpečuje kontrolu vykonaných služieb, ktoré si objedná, resp. vykoná MHSL 
v súvislosti s kosením na ul. Nábrežná – slabá intenzita kosenia MHSL Na ul.Nábrežná bola vykonaná kontrola kosenia 9.5.16, neboli zistené nedostatky.

73.16
Zabezpečiť výmenu dvoch pieskovísk na ul. Nábrežná. MHSL

Na ul.Nábrežná bolo osadené nové pieskovisko 8.7.2015 vrátane dodania nového piesku.

74.16
Riešiť negatívny stav objektu na parc. č. 1627/323 pri zelenej trávnatej ploche na ul. 
Nábrežná (sklad náradia) buď formou revitalizácie, resp. poskytnutia tohto objektu do 
odpredaja alebo prenájmu. MHSL

Navrhujeme riešiť poskytnutím objektu do odpredaja alebo prenájmu.



75.16
Dokončiť obnovu zvyšných lavičiek na ul. Nábrežná (požiadavka č. 27.16 z februára 2016), 
zrealizovaná je zatiaľ polovica. MHSL

Postupne budú opravené iba poškodené a nevyhovujúce lavičky - odpoveď VMČ február.

76.16
Zabezpečiť osadenie dvoch hranolov na hojdačky na ul. Nábrežná. MHSL

Ak sa jedná o výmenu guľatiny na prevažovačky na ul. Nábrežná - osadené v mesiaci máj.

77.16 Kto vyhodnotí a na základe akých kritérií, ktoré požiadavky zo strany občanov 
k predloženému návrhu VzN o parkovaní sú opodstatnené a ktoré nie? (v zmysle výzvy do 
18.5.2016) UD, TPS

Predstavenstvo TPS, a. s. roztriedi podnety do kategórií (napr. pripomienky k cene kariet, 

typom kariet, zľavám a pod.), vypracuje návrh riešenia príp. dôvod zamietnutia a následne 

tento materiál odkomunikuje s poslancami MsZ. Tzn. poslanci MsZ budú mať k dispozícii 

všetky podnety občanov ako aj návrhy TPS a môžu sa k nim vyjadriť.

78.16

Odstrániť navezený odpad za Araverom v Opatovej na ceste – vzniká čierna skládka. 
USaŽP, 
MsP

Hliadky MsP skontrolovali tento podnet, ale žiadnu vznikajúcu čiernu skládku nenašli. Jedine, 

čo by sme mohli na tom mieste považovať za čiernu skládku na súkromnom pozemku je 

navezený popri ceste  štrkový materiál, ktorý slúži na spevnenie cesty. (viď foto)

79.16
Vyriešiť reklamáciu zatekania strechy na MŠ Opatovská - opakovaná urgencia.

ŠZMT, 
UIS

Oprava strechy bola uskutočnená v rámci reklamácie od pôvodného zhotoviteľa prác. Je ale 

ešte potrebné zatmeliť zvislé škáry, ktoré sa budú realizovať po dohode s UIS. Zhotoviteľ je 

vybraný, realizácia bude v 21. týždni.

80.16
Občan z ulice Hodžova 1473/1 požaduje výsadbu vzrastlej zelene – stromoradia pred
ich bytovým domom, kde aj v minulosti existovalo toto stromoradie. 

USaŽP

V rozhodnutiach na výrub drevín vo verejnej zeleni je aj náhradná výsadba lokalizovaná na ul. 

Hodžova. V súčasnosti realizátor náhradnej výsadby MHSL m.r.o. pripravuje podklady k výberu 

dodavateľa rastlinného materiálu, nakoľko v jesennom období plánuje realizáciu výsadieb 

určených v rozhodnutiach za roky 2013 a 2014 okrem iného aj na Hodžovej ulici.

81.16 Občan sa opýtal prítomných, kedy bude dokončený podjazd Pred poľom? UD V prvej polovici júna.

82.16

Prečo nemôžu mať v nálplni práce Ing. Mráz a JUDr. Mrázová ako zamestnanci
mestského úradu vykonávaniečinosti verejného obstarávania pre Trenčiansku
parkovaciu spoločnosť, keď túto činnosť vykonávajú prostredníctvom svojej
súkromnej firmy?

Kpred

Zamestnanci mesta Trenčín nemôžu mať v svojej  pracovnej náplni prácu, ktorú by vykonávali 

pre inú právnickú osobu ako je zamestnávateľ.

Spoločnosť Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. je samostatnou právnickou osobou, ktorá 

na realizáciu svojich potrieb musí využívať svojich zamestnancov alebo zmluvných partnerov. 

Pracovným pomerom vzniká pracovnoprávny vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom 

a nie je možné, aby zamestnanci mesta mali v pracovnej náplni vykonávanie činnosti pre inú 

osobu.

83.16
V akom stave riešenia sú projektové dokumentácie, ktoré sú predmetom investičných akcií 
pre MČ SEVER? UIS Akutálny stav projektových dokumentácii viď príloha.

84.16 Žiadame preveriť možnosť doplnenia miestneho rozhlasu na ulici Mníšna (časť Opatová) 
MHSL

Po preverení zistené, že z technického hľadiska možné je, ale pre nedostatok financií v 

rozpočte na potrebný materiál  nie je možné zo schváleného rozpočtu realizovať.

JÚN  2016
Zasadnutie VMČ Sever sa uskutočnilo dňa  2.6.2016  v KS Opatová. 
Ďalšie rokovanie VMČ Sever bude 7. júla 2016 v Centre seniorov na Sihoti. 

POŽIADAVKA
ZODPO - 

VEDNÝ
ODPOVEĎ DÁTUM

TERMÍN 

SPLNENIA

85.16
Uviesť termín ukončenia obnovy lavičiek na ul. Nábrežná, ktorá prebieha od februára 

2016 a doposiaľ nie sú opravené všetky poškodené lavičky.  MHSL
Obnova všetkých lavičiek bude ukončená  v prvom polroku 2017 a poškodené lavičky budú 

priebežne opravované v roku 2016 podľa kapacitných možností .

86.16 Zvážiť dopravné značenie "POZOR CHODCI" pri KS Opatová UD Prejednáme s Okresným dopravným inšpektorátom.



87.16 Opätovne upozorniť šoférov MHD, aby nestáli na ceste, lebo bránia výhľadu, ale 

využívali otoč pri Výskumnom ústave ovčiarskom. UD

Odstavná plocha, ktorá zároveň slúži ako obratisko je v súčastnosti kapacitne  nepostačujúca, 

preto dochádza k odstavovaniu autobusov aj na Opatovskej ulici. Tento stav sa eliminuje po 

zavedení nového cestovného poriadku.

88.16

Jedná sa o linku č. 6, ktorá má začiatok a koniec – Opatová družstvo. Z tejto časti 

ponúkame občanom len jeden spoj za deň a to odchod 7.10 hod a príchod 14.45 

hod. Požiadavka bola minimálne ešte na jeden spoj v čase cca 9.00 h odchod 

z Opatová družstvo a príchod do Opatová družstvo okolo 16 00 h.
UD

Požiadavke sa nevyhovuje z dôvodu malej obsadenosti spoja. Obsadenosť spoja bola podľa 

štatistík prepravcu 0,75 - 1,75 pasažiera na spoj, t.j. v autobuse sa vozil vzduch, čo je 

plytvaním peňazí daňových poplatníkov.

89.16

Žiadame správcu potoka, aby urýchlene pokosil spomínaný potok vrátane jeho 

okolia. Momentálne je tam tráva dosahujúca výšku cca 1 m. Uvedený úsek sa 

nachádza na ulici Nivy pri materskej škôlke. V prípade realizácie kosenia prosím 

správcu, aby si zabezpečil aj odvoz pokosenej trávy, nakoľko v minulosti skončila 

v koryte potoka. USaŽP

Požiadavka bola zaslaná mailom na odborné vyjadrenie správcovi vodného toku, pričom 

mesto Trenčín doposiaľ  nedostalo odpoveď. Podľa našich informácií bola predmetná lokalita 

pokosená ale tráva nebola z pozemku odvezená. Uvedenú skutočnosť sme požadovali vysvetliť 

od správcu toku. Po obdržaní odpovede k danej veci budeme VMČ Sever podrobne 

informovať.

90.16

Žiadame vykonať kontrolu miestneho rozhlasu nachádzajúceho sa v blízkosti 

križovatky ciest Opatovská a ulice 10.apríla. Podľa dostupných informácií nefunguje. 

Zároveň prosíme o pokosenie trávy v tomto úseku. MHSL

Kontrolu vykonáme a tráva je už pokosená.

91.16
Žiadame o obhliadku a následnú opravu dažďového žľabu pred domom pani 

Podperovej. Uvedený žľab sa nachádza na ulici Opatovská 200. UD

Ďakujeme za upozornenie. Vykonáme obhliadku a ak to bude potrebné zaradíme do 

poradovníka opráv MK.

92.16 Žiadame odstrániť stojatu vodu v križovatke rohu ulíc Považská a Osvienčimská 
UIS

Ďakujeme za upozornenie. Vykonáme obhliadku a ak to bude potrebné zaradíme do 

poradovníka opráv MK.

93.16
Žiadame o opravu chodníka na ulici Potočná. Uvedená jama sa nachádza vedľa domu - 

Potočná 8. UIS
Ďakujeme za upozornenie. Vykonáme obhliadku a ak to bude potrebné zaradíme do 

poradovníka opráv MK.

94.16 Opätovne požadujeme doplniť miestny rozhlas na ulici Mníšna v časti Opatová, prosíme o 

približné cenové rozpätie, aby sme vedeli nájsť financie v rozpočte. MHSL

Rozhlas doplníme do konca augusta z posledných zdrojov v schválenom rozpočte (cca 500-

600€) a  až následne pri prípadných ďalších požiadavkách budeme hľadať nové zdroje.

95.16

V 22. kalendárnom týždni bola vykonaná zálievka spojov na ceste na ulici Horeblatie 

v Opatovej. Chceme sa informovať, či náš správca komunikácie vykonal aj obhliadku, 

ako sa previedli práce a či aj prevzal tieto opravy ? V prílohe posielam fotky ako boli 

vykonané priečne zálievky. Zároveň touto cestou žiadam firmu Inpek o odstránenie a 

nápravu prevedených prác na ulici Horeblatie. UD

Zálievka bola riešená v rámci reklamácie. Ano, správca vykonal obhliadku a zitil, že oprava 

bola vykonaná neodborne, a preto bola opäť reklamovaná. Firma Inpek chybu priznala a 

vykoná nápravu. Ďakujeme za upozornenie.

96.16 Odstrániť a zabezpečiť odvoz kmeňa na ul. Vodárenská 1700/15 (foto v prilohe) MHSL Obhliadka bola vykonaná, peň bude vybratý a  odvezený do 1.7.2016.

97.16

Revitalizovat /očistiť, pripadne povrchovo upraviť/ detske ihriska na ul. M. Turkovej - 2 ks. 

Preveriť možnosť osadenia basketbalových košov, ktorými disponuje MHSL, a po odbornej 

konzultacii zabezpečiť namaľovanie "ihriskovych čiar"  za účelom vymedzenia hracej plochy - 

basketbal, minifutbal a pod. MHSL

Preveríme možnosti osadenia basketbalových košov a rozmerov ihriska pre namaľovanie čiar.

98.16

Preveriť možnosť výsadby stromov na ul. Smetanova /foto v prilohe/, USaŽP

Náhradná výsadba za vyrúbané stromy na ul. Smetanova bola stanovená v rozhodnutí mesta 

Trenčín, termín výsadby závisí od finančných prostriedkov určených na zeleň, schválených v 

rozpočte mesta a kapacít MHSL. Výsadba nie je plánovaná v roku 2016.

99.16
Preveriť možnosť výsadby dvoch stromov /nie brezy a topole/ na ul. 

Nábrežná 1635 na mieste výrubov /foto v prilohe/ 

USaŽP

Náhradná výsadba za vyrúbané stromy na ul. Nábrežná bola stanovená v rozhodnutí mesta 

Trenčín, termín výsadby závisí od finančných prostriedkov určených na zeleň, schválených v 

rozpočte mesta a kapacít MHSL. Výsadba nie je plánovaná v roku 2016.



100.16 Orezať kríky, ktoré zasahujú do chodníka na ul. Nabrežna /foto v prilohe/ USaŽP Podklady na orez  krov boli zaslané MHSL k realizácii.

101.16

Prosim o informáciu, na zaklade akej metodiky "kľuča", systému vyhodnocovania, 

zabezpečuje MHSL služby kosenia a čistenia verejných priestranstiev - viď. Vysoká tráva pri 

pamätníku Silbersteina. MHSL

Systém kosenia vo VMČ SEVER  prebieha v zásade postupne od Sihote I. po Sihoť IV. podľa 

vzájomnej kontrole a komunikácie s dodávateľom. MŠ, Centrum seniorov a DI Pádivec kosí 

MHSL priebežne podľa vlastných možností.

102.16
Na Kubranskej ceste s. č. 208 je poškodený povrch miestnej komunikácie. UD

Ďakujeme za upozornenie. Vykonáme obhliadku a ak to bude potrebné zaradíme do 

poradovníka opráv MK.

103.16
Žiadame premiestniť dva kontajnery na sklo umiestnené na autobusovej zastávke pred KS 

Opatová, nakoľko šírka chodníka je zabraná týmito kontajnermi a cestujúci čakajúci na 

autobus stoja často priamo na ceste. USaŽP

Lokalitu sme obhliadli, a iné vhodnejšie miesto na mestskom pozemku aj s prihliadnutím na 

technické požiadavky pre vývoz, sme pre tieto nádoby  nenašli. Ak je pre občanov toto 

umiestnenie nádob neprípustné, nádoby môžeme stiahnuť a použiť ich v inej lokalite. Resp. ak 

je nejaký návrh na iné miesto pre tieto nádoby, uvítame ho. Ale treba prihliadať aj na to, že pri 

vhadzovaní skla vzniká určitý hluk, a nie je vhodné umiestňovať tieto nádoby priamo pred 

niekoho dom.

JÚL  2016
Zasadnutie VMČ Sever sa uskutočnilo dňa  4.7.2016  v Centre seniorov na Sihoti. 
Ďalšie rokovanie VMČ Sever bude 4. augusta 2016 v KS Kubrica. 

POŽIADAVKA
ZODPO - 

VEDNÝ
ODPOVEĎ DÁTUM

TERMÍN 

SPLNENIA

104.16 Na Považskej ulici č. 89 je už vyše roka jama, ktorú požadujeme odstrániť. MHSL
105.16 Vyčistiť ihrisko pri TERMIONE UIS

106.16
Natrieť zábradlia pri ceste pri Obchodnej akadémii ako bolo uvedené v požiadavke č. 

52/16 z marca 2016. UIS

107.16
Vyčistiť chodníky od prerastajcej buriny na uliciach Gen. Viesta, Smetanova, 

Golianova. UIS

108.16 Žiadame upraviť chodník pozdĺž areálu MŠ Turkovej. UIS

109.16
Žiadame preveriť možnosť výstavby protihlukovej bariéry na konci Opatovskej ulice, 

kde končí autobus č. 21. UIS

110.16

Opätovne žiadame upraviť prepadnutie cesty - dlhodobo stojaca voda v križovatke 

Považská ulica a Osvienčimská ulica pri rohu areálu MŠ - oproti p. č. 9/3 Kubrá. Viď 

požiadavka z októbra 2015. UIS

111.16

Žiadame podať informáciu, ako dopadlo rokovanie s TSK ohľadom požiadavky č. 

24/16 z februára 2016 ohľadom osadenia digitálneho displeja v autobuse 

prímestskej dopravy UD

112.16

Žiadame podať informáciu, ako dopadla obhliadka zlého stavu komunikácie J. Derku, 

ktorá je vo vlastníctve TSK ohľadom opravy celého povrchu komunikácie 

asfaltovobetónovým povrchom. UD

113.16
Opätovne požadujeme dorobiť časť chodníka - krajnicu oproti bývalého Výskumného 

ústavu ovčiarskeho - viď požiadavka č. 8/16. UD

114.16
Požadujeme osadiť jednu tabuľku so zákazom vyvážania smetí na konci ulice 

Mlynská pri železničnom podjazde - viď požiadavka č. 34.16. MHSL


