
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

Zasadnutie VMČ SEVER sa uskutočnilo dňa 4. mája 2017 v priestoroch SOŠ Pod Sokolice v Trenčíne.

Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa bude konať dňa 1. júna 2017 v KS Kubrica.

39.17 Opätovne žiadam o opravu 2 ks lavičiek za bytovým domom Pádivého 6 a Pádivého 8 (Matejka) MHSL Lavičky boli opravené.

40.17 Opätovne žiadam o vyriešenie prejazdu cez chodnik ako je Štefanikova ulica pred novým kruhovým objazdom ( Pred 
Poľom)  (Matejka) UD

Ešte v minulom roku sme posielali stavbe železnice požiadavku na umiestnenie zvodidla, ktoré dodnes 

nebolo osadené. Mesto dá teda z vlastných prostriedkov na stavebnú údržbu osadiť zábradlie.

41.17 Žiadam o osadenie opravenej lavičky J. Zacharu v Kubrej  (Matejka) MHSL osadená aj s opraveným nápisom



42.17

V časti Pred poľom pri prevádzke Queens Pub je už niekoľko týždňov neohradená hromada zeminy. Vzhľadom na to, že 
je voľne prístupná deťom, teda neohradená, hrozí nebezpečenstvo úrazu. Je možné vyzvať zodpovedného na 
zabezpečenie, resp. ohradenie tohto priestoru? Fotoje aktuálneho stavu je pripájam. (Bakoš)

USaŽP

Oplotená časť pozemku je dočasne prenajatá spoločnosti, ktorá robí rekonštrukciu plynovodu a chodníkov 

na Sihoti – Reprogas, Normastav a Cesty Nitra.  Firmy, čo robia pre mesto chodníky a rekonštrukciu 

prípojok potrebovali dočasne umiestniť odpad, nakoľko ho nemohli odvážať na skládku hneď a všetok naraz 

(nemali toľko vozidiel).  Odpad je priebežne a postupne odvážaný. Do piatku tohto týždňa budú všetky 

betónové zmesi odvezené na skládku. Na pozemku ostane zatiaľ piesok a štrk, ktoré slúžia na zásyp po 

rozkopávkach. Aj tie po ukončení týchto prác budú všetky odvezené. Na zvyšnej časti pozemku je uložená 

zemina, ktorá nie je problémom z hľadiska odpadov. Nie je to ani nebezpečný odpad a je to súkromný 

pozemok, takže by sa tam nemal nikto pohybovať. Konateľ bol vyzvaný aby tento pozemok minimálne 

označil, čím bude zabezpečený proti vstupu cudzích osôb.Z pohľadu odpadov tu nedochádza k porušeniu 

zákona. Sú to stavebné odpady (nie komunálne), ktoré v prípade nelegálnej skládky nespadajú do riešenia 

mestu, ale okresnému úradu. Ale toto určite zatiaľ nemožno považovať za odpad, nakoľko ide viac-menej o 

stavebné materiály na súkromnom pozemku na ktorom sa čoskoro bude stavať. Konateľ spol. Stafis 

pripomenul, že ho mrzí, že má takéto problémy a žiada občanov o trochu strpenia. Spol. Stafis počas 

modernizácie želez. trate poskytla prechod cez svoj pozemok a dokonca umožnila uloženie betónových 

panelov, aby sa občania dostali k svojim garážam. Veľmi ho mrzí, že má teraz on a jeho firma kvôli tomuto 

takýto negatívny postoj od občanov.

43.17
Na ulici Opatovská 200 ( Opatová ) je problém s kanalizáciou. Počas dažďa voda vyteká a zaplavuje ulicu. Prosím vykonať 
kontrolu v súčinnosti s TVK a.s. (Baco) UD Požiadavku preposielame TVK

44.17
Občania bývajúci v blízkosti vlakovej stanice v Opatovej žiadajú znížiť intenzitu rozhlasu, ktorý informuje 
o prichádzajúcich vlakoch. (Baco) MHSL rozhlas prevádzkujú ŽSR , nie MHSL

45.17
Na ulici Opatovská od Sihote do Opatovej žiadam vykonať kontrolu vysadených stromov. A následne stromy, ktoré sú 
vysychajúce, vymeniť za nové. Poprosím aj doplniť ďalšiu výsadbu stromov po oboch stranách cesty až po začiatok 
Opatovej tak ako to bolo v minulosti ( boli tam čerešne ) (Baco)

MHSL, USaŽP

za USaŽP: Pri starej ceste medzi Sihoťou IV. a Opatovou boli vysadené ako náhradná výsadba za diaľnicu cca 

v roku 1998 javory. Predtým tam asi rástli čerešne. Túto náhradnú výsadbu ešte dával OkÚ – RNDr. 

Holeček. Pri rekonštrukcii železnice a posune cesty sa tieto odstránili a po realizácii novej cesty do Opatovej 

cestný správny orgán určil v roku 2009 novú náhradnú výsadbu – 55 ks javorov mliečnych kultivar. Tieto 

ŽSR vysadili, nemám informáciu, že by túto zeleň z mesta niekto prevzal. Pri budovaní chodníka do 

Opatovej, cca 4-5 ks  kolidovalo s jeho trasou , tak boli minulé leto presadené na „novú letnú plaváreň“ 

(zrejme nie všetky prežili). Dosadbu ďalších stromov je možné vykonať až po preverení vlastníckych vzťahov 

v katastrálnej mape a v teréne. Za MHSL: kontrola bude vykonaná, doplnenie výsadby sa bude riešiť v roku 

2018

46.17  Požadujem, aby MHSL vybudovalo v blízkosti kostola v Opatovej stojan, do ktorého by sa osádzal 1. Máj. (Baco) MHSL zabezpečíme pre rok 2018

47.17
Žiadam mesto, aby vykonalo dôslednú kontrolu, keď sa bude preberať novo-upravené územie pri Milexe po rozkopávkach. 
(Baco) UD Dodávateľa sme upozornili už pri preberaní staveniska, že budeme veľmi dôslední.

48.17 Žiadam doplniť chýbajúcu drevinu pri Milexe. Jedná sa o tú menšiu plochu, ktorú sme minulý rok upravili. (Baco)
MHSL, USaŽP

Za USaŽP: Na ploche došlo k úhynu 1 ks tisu a k odcudzeniu 2 ks buxusov. Chýbajúce drevinu budú po 

ukončení rozkopávky (SPP - rekonštrukcia plynovodov) opätovne vysadené. Za MHSL: po ukončení prác 

plynárov bude drevina doplnená

49.17 Žiadam o pokosenie, kontrolu a úpravu detského ihriska v Opatovej. (Baco) MHSL Ihrisko je pokosené, kontrolu a prípadnú úpravu vykonáme

50.17
Žiadam o doplnenie plotu pri detskom ihrisku v Opatovej. Na mieste, kde sa nachádzala autobusová zástavka, ktorú sme 
premiestnili na druhú stranu cesty. (Baco) MHSL Doplnenie oplotenia  preveríme a zaradíme do plánu

51.17 Žiadam o osvetlenie novoupraveného mostu v Opatovej. (Baco) MHSL MHSL pripraví do konca mája technické riešenie a nacenenie na ďalšie rozhodnutie.

52.17
V Časti Kubrá plánujeme revitalizáciu a vybudovanie oddychovej zóny v blízkosti miestneho kostola. V tomto území sme 
v minulosti umiestnili lavičku Jankovi Zacharovi. Prosím mesto, aby sa lavičky, ktoré sa nachádzali na Mierovom námestí 
a boli určené športovcom, premiestnili do tejto časti. (Baco) UHA

Predmetné lavičky boli dodané sponzorsky a so súhlasom mesta bolo dohodnuté, že aj po rekonštrukcii 

námestia zostanú na verejnom priestore v centre mesta - pri ODA alebo v parku.

53.17

Žiadam, aby v každom programe zasadnutí VMČ SEVER v bode „Majetkové prevody“ boli formou prílohy zasielané aj 
kópie originálnych žiadostí fyzických a právnických osôb, ktoré prejavia záujem o riešenie majetkovo-právnych vzťahov 
voči mestu Trenčín. (Bystrický) UMM

Od nasledujúceho zasadnutia výboru metskej časti bude prílohou žiadosti o prerokovanie taktiež originál 

žiadosti občanov. 

54.17

Žiadam o vyriešenie dlhodobého stavu parkovania vozidiel v úzkých uličkách Na Kukučínovej č. 37 (prvá odbočka doľava 
smer hore na Brezinu), kde sa nemôžu dostať vozidlá Marius Pedersen, lebo autá stoja tak, že nie je možné so 
smetiarskym vozidlom nacúvať do uličky. UD

Vzhľadom na šírku cesty tam parkovanie podľa zákona 8/2009 a vyhlášky MV 9/2009 nie je povolené. Všetci 

parkujúci teda porušujú zákon. V prípade zistenia porušenia zákona je toto potrebné hlásiť štátnej 

príp.mestskej polícii.


