
Č.POŽ. POŽIADAVKA ZODPOVEDNÝ ODPOVEĎ DÁTUM
TERMÍN 

SPLNENIA

Zasadnutie VMČ SEVER sa uskutočnilo dňa 12. januára 2017 v Centre seniorov na Sihoti v Trenčíne.

Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa bude konať v KS Opatová dňa 2. februára 2017.

1.17 Opätovne posúdiť možnosť osadenia dopravného značenia - zrkadlá, resp. inej alternatívy zbezpečnenia pri výjazde z Ul. M. Turkovej 

na Považskú ulicu (oproti detskému ihrisku) (Ing. Mičega) UD

Požiadavku prerokujeme s dopravným inšpektorátom. Dopravný inžinier je však dlhodobo PN, takže časový 

horizont momentálne nevieme odhadnúť. 12.1.2017

2.17 Opätovne opraviť niektoré poškodené mriežky na parkovisku pred Centrom seniorov na Sihoti na Osvienčimskej ulici č. 3, ktoré boli 

minulý rok vymenené za nové. (Ing. Mičega) UD Uvedenú požiadavku vybavíme formou reklamácie 12.1.2017

3.17 Doplniť dopravné značenie pre imobilných na jedno parkovné miesto pred UNICENTROM na Kraskovej ulici, ktoré bolo odcudzené. 

(Ing. Mičega) UD Značku doplníme. Momentálne prebieha súťaž na dodávateľa zvislého značenia na rok 2017. 12.1.2017

4.17 Skontrolovať metskou políciou nezákonné parkovanie pred Domom smútku v Kubrej, kde si pri plote pravidelne stoja autá - je v 

blízkosti autoservis Krajčo. (Bc. Baco) MsP

Na uvedenom podnete intenzívne pracujeme. Majiteľ  osobných motorových vozidiel bol vyzvaný, aby 

motorové vozidlá odstránil k 3.2.2017. Po uvedenom termíne plánujeme opätovnú kontrolu. 12.1.2017

5.17
Dokončiť orez drevín zasahujúcich/tienacich do verejného osvetlenia na hrádzi na Sihoti IV. medzi Žilinskou a Kraskovou ul. (Ing. 

Mičega) UIS, MHSL

ZA UIS: Uvedená požiadavka bola ihneď po obhliadkach absolvovaných za prítomnosti Ing. Mičegu  zaslaná 

na MHSL. Momentálne sa  realizujú výruby. Za MHSL: Žilinskú pri VO ostriháme v 5.týždni ostatne v marci 

až apríli podľa poveternostných podmienok 12.1.2017

6.17
Opraviť dieru na ceste na Kubranskej č. 221 (Ing. Matejka) UD Požiadavku sme zaradili do zásobníka opráv miestnych komunikácií 12.1.2017

7.17
Osadiť zrkadlo na výjazde z cesty pri Opatovskom moste smerom na hlavnú cestu smer Trenčín.   (Bc. Baco) UD

Požiadavku prerokujeme s dopravným inšpektorátom. Dopravný inžinier je však dlhodobo PN, takže časový 

horizont momentálne nevieme odhadnúť. 12.1.2017

8.17
Skontrolovať poklopy a šupáky na ul. Pod Čerešňami UD Obhliadka/kontrola je dohodnutá s realizátorom a bude vykonaná za vhodných klimatických podmienok. 12.1.2017

Zasadnutie VMČ SEVER sa uskutočnilo dňa 2. februára 2017 v KS Opatová.

Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa bude konať dňa 2. marca 2017 v KS Kubrá.

9.17
Žiadame, aby bola prostrednítvom správcu toku - Lesy vykonaná kontrola Opatovského potoka, z dôvodu topenia snehu ako 

preventívne opatrenie kvôli možným povodniam.(Ing.Mičega) USaŽP

Odpoveď správcu toku :Kontrolu vodných tokov vykonávajú popri svojej práci príslušní správcovia lesných 

obvodov – lesníci. Momentálny stav Opatovského potoka neohrozuje Opatovú povodňou. Potok je 

zamrznutý v extraviláne a pomaly dochádza k rozmŕzaniu a tak isto sneh sa topí postupne. 2.2.2017

10.17
Urýchlene osadiť odcudzenú značku pre imobilných pred UNICENTROM, stĺpik je zachovaný. UD Osadíme, len čo skončí súťaž na dodávateľa ZDZ a podpíše sa zmluva. 2.2.2017

11.17
Osloviť stavebníka rekonštrukcie mosta I/61 Opatová – Most 061, aby zabezpečilo úpravu verejného priestranstva v blízkosti  domu 

p. Gavendovej v Opatovej do pôvodného stavu (kamene na roli, stavebný neporiadok) UD

Dňa 16.2.2017 bola za prítomnosti zástupcov zhotoviteľa - fi. Strabag a mesta Trenčín uskutočnená 

obhliadka verejných priestorov v okolí domu p. Gavendovej. Na mieste nebol zistený žiadny odpad 

pochádzajúci zo stavby - rekonštrukcia mosta I/61 Opatová - Most 061. Na mieste bola zistená len jedna 

drevená skriňa, ktorá určite zo stavby nepochádzala. 2.2.2017

12.17
Odrezať jednu polovicu lipy, ktorá je už suchá pri požiarnej zbrojnici v Opatovej UIS, MHSL

Orez predmetného stromu bol zadaný na MHSL,m.r.o. v r. 2016 pod č. 68 (20.5.2016). Najvhodnejší čas 

realizácie je vo vegetačnom období, kedy MHSL orez zrealizuje. 2.2.2017

Zasadnutie VMČ SEVER sa uskutočnilo dňa 2. marca 2017 v KS Kubrá.

Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa bude konať dňa 6. apríla 2017 v Centre seniorov na Sihoti v Trenčíne.

13.17

Žiadame zabezpečiť orez brezy na Žilinskej č. 6. (Ing.Mičega) UIS, MHSL

Za MHSL: Orezy drevín v MČ Sever začali od marca 2017 (celtisy -Razusova, Nábrežná) a budú pokračovať 

do konca apríla, podľa podkladov z UIS od Ing. Omachelovej (vrátane ulice Žilinská) Za UIS: Na základe 

výstupov z obhliadky bolo MHSL požiadané o zabezpečenie orezu.  2.3.2017

14.17

Žiadame zabezpečiť orez stromov na Žilinskej č. 16. (Ing.Mičega) UIS, MHSL

Za MHSL: Orezy drevín v MČ Sever začali od marca 2017 (celtisy -Razusova, Nábrežná) a budú pokračovať 

do konca apríla, podľa podkladov z UIS od Ing. Omachelovej (vrátane ulice Žilinská) Za UIS: Na základe 

výstupov z obhliadky bolo MHSL požiadané o zabezpečenie orezu.  2.3.2017

15.17

Opätovne žiadame zabezpečiť výrub drevín na Clementisovej ulici, ktoré clonia verejnému osvetleniu. (Dlhodobo) (Ing.Mičega) USaŽP

Za MHSL: Orez drevín cloniacich verejné osvetlenie na Clementisovej ulici bude vykonaný v mesiaci apríl 

2017. Za USaŽP: V súčasnosti je na UIS podaná žiadosť na výrub smreka rastúceho na ul. Clementisova, v 

tesnej blízkosti vodovodnej šachty. 2.3.2017



16.17

Opätovne žiadame zabezpečiť orez drevín na Sibírskej ulici, ktoré clonia verejnému osvetleniu. (Dlhodobo) (Ing.Mičega) UIS, MHSL

Za MHSL: Orezy drevín v MČ Sever začali od marca 2017 (celtisy -Razusova, Nábrežná) a budú pokračovať 

do konca apríla, podľa podkladov z UIS od Ing. Omachelovej (vrátane Sibírskej ulice) Za UIS: Na základe 

výstupov z obhliadky bolo MHSL požiadané o zabezpečenie orezu. 2.3.2017

17.17 Žiadame zhotoviť drevený altánok pri športovom a detskom ihrisku ul. Clementisova/Kraskova, na ktorý bol zakúpený materiál v 

roku 2015 a poslanci VMČ SEVER ho uznesením žiadali zhotoviť. (Ing. Mičega) MHSL

MHSL nebude zatiaľ altánok zhotovovať z dôvodu nepripravenosti tejto investičnej akcie. Na požiadavku 

bolo komplexnejšie odpovedané poslancom mailom zo dňa 7.3. 2017. 2.3.2017

18.17

Upozorňujem na zlé a nebezpečné dopravné značenie na Sihoti v rozhľadových poliach. (Ing. Mičega) UD

Na Sihoti je cez 100 križovatiek. Niektoré už boli preverované niektoré nie. V križovatkách kde rozhľad 

nezodpovedá STN 73 6102 sa rozhľadové polia upravujú strihaním zelene alebo zákazmi zastavenia (čo však 

niektorí vodiči ignorujú pod zámienkou, že sme ich obrali o parkovacie miesta). Pokiaľ to situácia vyžaduje v 

spolupráci s dopravným inšpektorátom konkrétne miesta vždy na mieste preverujeme. V súčasnosti 

napríklad pripravujeme osadenie dopravných zrkadiel na Žilinskej ulici, kde je uhol napojenia ciest príliš 

ostrý, čo znižuje viditeľnosť. 2.3.2017

19.17

Kto a na koho príkaz bol zrealizovaný asfaltový chodník na Jiráskovej ulici pri Holubyho námestí v rozpore uznesením komisie 

životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania a aj uznesením poslancov VMČ SEVER? (malo byť zo zámkovej 

dlažby) (Ing. Mičega) UD

Chodník pri Holubyho námestí, -došlo tu k oprave výtlkov na chodníku celoplošným preplátovaním, keďže 

výtlky tvorili viac ako 50 % plochy chodníka, a zalátanie jednotlivých výtlkov by bolo finančne náročnejšie 

ako celoplošné preplátovanie. Takýto postup bol zvolený na príkaz vedúceho útvaru dopravy po obhliadke 

priamo na mieste. Oprava bola zrealizovaná z bežných výdavkov 2.3.2017

20.17

Žiadame zabezpečiť náhradnú výsadbu stromov pred bytovým domom Pod Sokolice 528.  (Ing. Mičega) MHSL

Náhradná výsadba bude tento rok realizovaná v jarnom a jesennom termíne, v lokalitách v zmysle 

rozhodnutí o výruboch z rokov 2013, 2014, 2015. Výsadba v lokalite Pod Sokolice 528 bude vykonaná v 

rámci jesenného termínu. 2.3.2017

21.17 Požadujeme preveriť na TVK, či majú v rozpočte na tento rok riešenie kanalizácie na ulici Kukučínova, kde dlhodobo pretrváva 

problém so zatopením ulice v období dažďov. (Ing. Mičega) KPRIM V rozpočte TVK je vyčlenená suma na riešenie kanalizácie na ulici Kukučínova. 2.3.2017

22.17 Dosledovať zhotovenie odvodňovacieho rigolu, resp. Iných opatrení na dolnej Kukučínovej ulici. (Ing.Mičega) 
UD

Opatrenia s odvodom vody na dolnej Kukučínovej ulici by mali podľa vyjadrenia vedenia mesta zrealizovať v 

tomto roku Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 2.3.2017

23.17 Akým spôsobom sú zaznamenané a následne monitorované opravené výtlky na miestnych komunikáciách? (Ing. Mičega)
UD

Výtlky sa zaznamenávajú od minulého roka fotograficky pred opravou. Po oprave sa kontrolujú vizuálne 

správcom komunikácie. 2.3.2017

24.17
Urgujem doplnenie dopravnej značky na nosič - vyhradené miesto pre imobilných pri Unicentre na parkovisku od hrádze. 

(Ing.Mičega) UD Osadenie už bolo zadané dodávateľovi 2.3.2017

25.17

V roku 2015 bol zhotovený priechod pre chodcov na Žilinskej ulici , hrádze. Dodnes nie je dorobený chodník podľa súpisu prevzatých 

prác, za ktoré už bolo zaplatené. Zároveň upozorňujem na technicky nedoriešené odvodnenie odvodňovacieho rigolu (pásiky) pri 

nástupe na priechod z oboch strán. (Ing.Mičega)

UIS

K prvej časti otázky: Uvedená akcia bola dokončená v zmysle PD a rozpočtu s jediným rozdielom - asfaltový 

pás o výmere 0,8m2 mal byť položený na rozkopanej časti chodníka pri VO, realizátor po dohode s 

investorom ho vzhľadom na celkovo rozbitý stav chodníka namiesto zaasfaltovania zabetónoval. K druhej 

časti otázky: Správca komunikácií má zaradenú túto požiadavku do harmonogramu svojich prác. 2.3.2017

26.17 Upozorňujem na vypadnutý asfalt v opravenom výtlku na priechode ulice Pod Skalkou pri odbočení z Opatovskej ulice. Foto v 

prílohe. (Ing. Mičega) MHSL Oprava predmetného výtlku bola vykonaná v mesiaci marec 2017. 2.3.2017

27.17
Urgujem riešenie zamedzenia prejazdu áut z parkovacej plochy pri OD Radegst cez chodník a priechod pre chodcov. Foto v prílohe. 

(Ing.Mičega)
UD

Dané miesto je stále v správe stavby MŽT. Prvé tohotoročné rokovanie so zástupcami modernizácie 

železnice, bude vo štvrtok 30.3.2017. Prerokujeme s nimi túto požiadavku. Po ich súhlase dáme stĺpiky 

osadiť 2.3.2017

28.17

Požadujeme preveriť na Marius Pedersen, ktoré lokality by vyžadovali doplnenie kontajnerov - napr. pri Rozkvete, kde dlhodobo 

pretrváva stav, že sú pomerne rýchlo zaplnené, poprípade zvýšiť frekvenciu ich vývozu (Smolka) USaŽP

Nádoby na komunálny odpad sa občanom prideľujú podľa počtu poplatníkov v zmysle schváleného VZN o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO, prevádzkam podľa toho aký objem nádoby a frekvenciu vývozu si 

prihlásia. Ak prevádzke nestačí objem nádoby a frekvencia vývozu, ktorú si prihlási, môže kedykoľvek v roku 

požiadať o zmenu a prihlásiť si väčší objem nádoby, či častejšiu frekvenciu vývozu. K počtu občanov sú 

nádoby na sídliskách vo väčšine prípradov pridelené určite aj nad rámec VZN. Ak má konkrétne bytový dom 

pocit, že objem nádoby nemá v súlade s VZN, môže sa prostredníctvom svojho správcu alebo zástupcu 

vlastníkov bytov obrátiť na útvar stavebný a životného prostredia a požiadať o preverenie počtu 

prihlásených osôb na danej adrese.

2.3.2017

29.17 Opätovne žiadame o orezanie kríkov popri chodníku na ulici Kubranská. (Bc.Baco)
UIS Orezanie kríkov na Kubranskej ulici sa realizovalo koncom marca. 2.3.2017

30.17 Žiadame o vypracovanie návrhu riešenia vjazdu do ZŠ Kubranská. Zabezpečiť situáciu tak, aby neprichádzali deti do nebezpečného 

styku s autami. Navrhujem osobné stretnutie na mieste. (Bc.Baco) UD Zástupca útvaru dopravy sa spojí s poslancom Bacom a dohodne si stretnutie priamo na mieste. 2.3.2017



31.17
Prosím o zrealizovanie blikajúceho priechodu pre chodcov pred ZŠ Kubranská (Bc.Baco) UIS

Uvedený priechod je súčasťou 9tich priechodou, na ktorých sa budú v r. 2017 osádzať bezpečnostné prvky 

"blikačky". 2.3.2017

32.17 Prosím o kontrolu nového chodníka na ulici Opatovská v smere z Opatovej na Sihoť. V blízkosti prečerpávačky by mal byť chodník 

prepadnutý. (Bc.Baco) UIS

Chodník bol obhliadnutý a bolo zistené jeho poškodenie vo Vami udanej lokalite. Poškodenie bude 

reklamované u zhotoviteľa. 2.3.2017

33.17
Prosím o zaslanie projektu, ktorý bol podaný na mesto a týka sa udalosti DNI SIHOTE 2017. (Bc.Baco) UKIS Projekt je v samostatnej prílohe. 2.3.2017

34.17
Žiadame o opravu výtlku na ceste Opatovská ulica - na konci pri RD - foto v prílohe. (Ing. Matejka) UD

Výtlkov je po tejto zime veľké množstvo a bude trvať ešte mesiace, kým sa všetky opravia. Zaraďujeme 

požiadavku do zásobníka práv. 2.3.2017

35.17

Požadujeme doplniť kontajner na papier pred bytovým domom na ulici Pred poľom 370. USaŽP

Nádoby na triedený odpad od 1.7.2016 financujú organizácie zodpovednosti výrobcov. Na sídlisku Pred 

poľom a  celkovo v celom meste je objem nádob na papier presahujúci zákonný štandard k počtu 

obyvateľov, ktorý je stanovený už pre rok 2020. Papier treba do nádob ukladať rozložený a roztrhaný na čo 

najmenší objem, aby sa neefektívne nevyvážali poloprázdne nádoby. Na sídlisku Pred poľom je dokonca 

umiestnený aj 5m³ polopodzemný kontajner na papier. Problémom je, že nádoby na triedený odpad 

zapĺňajú prevádzky, ktorým tieto nádoby nie sú určené. Preto treba vyvinúť od občanov tlak na prevádzky, 

upozorniť ich, keď vyhadzujú odpad do nádob občanov a hlásiť to príp. na MsP, resp. na útvar stavebný a 

životného prostredia s nejakou fotodokumentáciou alebo uvedením ŠPZ vozidla.

2.3.2017

36.17

Požadujeme vedieť, v akom stave sa nachádza projekt - rozšírenie cintorína Kubrá a kedy sa začne so samotnou realizáciou 

investičnej akcie? UIS

Za UMM: Útvar majetku mesta v rokoch 1995 až 1998 majetkovoprávne vysporiadaval spoluvlastnícke 

podiely od jednotlivých členov urbárskeho spoločenstva Kubrá do majetku Mesta Trenčín, za účelom 

rozšírenia cintorína Kubrá.  Za UIS: V rozpočte mesta na rok 2017 neevidujeme na takúto akciu alokáciu 

finančných prostriedkov. Investičné oddelenie takúto stavbu nepripravuje, takže termín začatia nie je 

možné stanoviť. 2.3.2017

37.17
Prosíme zvýrazniť vyšedivelý nápis na lavičke Janka Zacharu pri lekárni v Kubrej neďaleko kostola. MHSL Nápis na lavičke sa pokúsime obnoviť v termíne do 28.4.2017 2.3.2017

Zasadnutie VMČ SEVER sa uskutočnilo dňa 6. apríla 2017 v priestoroch Centra seniorov na Sihoti v Trenčíne.
VMČ SEVER nebol uznášaniaschopný. 

Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa bude konať dňa 4. mája 2017 v SOŠ Pod Sokolice.

38.17
Požadujeme opraviť polámané lavičky na Pádivého 6 - 8 (Ing. Matejka) MHSL Lavičky budú opravené do konca mája. MHSL 6.4.2017


