
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. 
Č. 

POŽ.
POŽIADAVKA

ZODPO - 

VEDNÝ
ODPOVEĎ DÁTUM

TERMÍN 

SPLNENIA

1
Zabezpečiť k nahliadnutiu projektovú dokumentáciu kubranského cintorína 

UIS Projektová dokumentácia je k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii vedúceho ÚIS

2
Informovať MČ SEVER, kto má v správe cintorín v Opatovej a Kubrej 

UIS Pohrebníctvo Dvonč s. r. o.

3
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.

4

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 16.12.2016 schválilo bezodplatný prevod nehnuteľnosti do 

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

Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

5
Reklamovať rozkopávku pri výmene potrubia na parkovisku UNICECENTRUM.

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.

6
Vymeniť piesok v MŠ Švermova

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

doplní, po dohode s MHSL m.r.o. 

7
Vyregulovať radiátory v MŠ Švermova

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

funkčný a regulovateľný. Info riaditeľka MŠ.

8
Vymeniť šmýkajúcu dlažbu vo všetkých novovybudovaných podchodoch (MŽT).  

UD Požiadavka bola predostretá na stavbu MŽT.

9
Zabezpečiť výrub stromu pri vstupe do KS Kubrá 

UIS Stav stromu bol posúdený. Namiesto výrubu bol navrhnutý orez za účelom zredukovania 

koruny pod káblami. Podklady k orezu boli MHSL odovzdané 19.2.2016

10

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.

11

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

MHSL

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.

12
Vybudovať priechod pre chodcov na Kubranskej ulici s. č. 279  oproti Slovexu.

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

túto požiadavku zaradiť ako investíciu pre ÚIS. 



13
Ako to bude s odpredajom kultúrnych stredísk v MČ SEVER?

KPRI
Odpredaje kultúrnych stredísk v MČ Sever nie sú zatiaľ aktuálne.

14

Zabezpečiť lepšie umiestnenie smetných nádob na ceste pri Kubranskom cintoríne

USaŽP

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.

15

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.

16
Zabezpečiť zábranu na ul. Žilinská za kruhovým objazdom

UD
Táto požiadakvka je v štádiu riešenia. 

17
Zabezpečiť osadenie lavičky na autobusovej zástavke pri Bille pri pneuservise

MHSL
Lavička bude osadená v priebehu mesiaca apríl

18 Zabezpečiť natieračské práce na zábradliach na uliciach MČ SEVER aktiv.pracovn. Foto 

poskytne Mgr. Marousek
UIS Aktivační pracovníci v spolupráci s MHSL uvedené práce zrealizujú.

19

Zabezpečiť osvetlenie na prvý prechod pre chodcov na začiatku Hodžovej ulice, resp. 

presunúť ho viac do vnútra Hodžovej ulice. Bližšie informácie u garantky MČ SEVER.
UIS

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. 

20
Doplniť zrkadlá pri výjazdoch z bočných ulíc na Rázusovu v smere od stanice. Bližšie 

informácie u garantky MČ SEVER. UD
Táto požiadavka je v štádiu riešenia.  
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