
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.

Zasadnutie VMČ SEVER sa uskutočnilo dňa 1. júna 2017 v KS Kubrica.

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

55.17

Zvážiť formou trvalého dopravného značenia (napr. žltá čiara) nevhodné parkovanie vozidiel v úzkych uličkách na 
Kukučinovej 37, nakoľko všetci parkujúci nedodržiavajú predmetný zákon a vyhlášku. (Matejka)  UD

Dňa 10.6.2017 bola spravená obhliadka. Situácia je naozaj alarmujúca. Dopravný inšpektorát už raz 

umiestnenie zákazov státia nepovolil z dôvodu, že státie na tejto ulici nie je povolené zo všeobecných 

predpisov a umiestnenie značiek by bolo zduplovanie zákazu. Pokúsime sa teda vyrokovať aspoň žltú čiaru. 

Pokiaľ však obyvatelia budú zákaz aj naďalej porušovať, útvar dopravy už nemá ďalšie páky situáciu riešiť, a 

je potrebné volať políciu – čo môžu obyvatelia ulice urobiť už teraz. 1.6.2017



56.17 Opatovne urgujem dlhodobú požiadavku vo veci riešenia umiestnenia kamier pri MŠ Opatovská/hrádze, resp. pri VII. 
ZŠ/OD Rozkvet - viď požiadavka z januára 2016 č. 20/16. (Mičega) MsP

Mesto Trenčín má na realizáciu umiestnenia kamier všetko pripravené len čakáme na podpis zmluvy od 

príslušného bytového družstva. Náčelník MsP Trenčín je v kontakte so zástupcom spoločenstva vlastníkov 

bytov a po podpise zmluvy môže prísť k samotnej realizácii montáže kamerového systému. 1.6.2017

57.17
Požadujeme vyčistiť podchod pre peších pri hoteli Elizabeth, nakoľko je dlhodobo znečistený, špinavá a polepená dlažba, 
obklady sú neudržiavané, nové presklenie je špinavé, neumyté. (Matejka) UD Očistenie podchodu má útvar dopravy naplánovaný na leto 1.6.2017

58.17 Požadujem opraviť lavičky na hrádzi od zimného štadiónu po Sibírsku ulicu. (Matejka) MHSL Požiadavka opravy lavičiek na hrádzi od ZŠ po Sibírsku ulicu je splnená. 1.6.2017

59.17
Chodník pri Opatovskej ulici v časti od garáži pri kurtoch po Radegast realizovať  v rámci investičnej akcie VMČ Sever 
odsuhlasenej 23.9.2016 a následne aj v MsZ -  v rozpočte na rok 2017. (Mičega) UIS

Vzhľadom k aktuálnemu finančnému zostatku je možné ešte v rámci IA Chodník Hodžova zrealizovať 

rekonštrukciu chodníka od ul. Pod Skalkou po vyústenie zo slepej Považskej ul. 1.6.2017

60.17
Požadujem osadiť v smere jazdy na kruháč za odbočkou na ul. Tichú dopravné značenie, ktorým sa zamedzí státie áut na 
chodníku (Mičega)

UD

Naša legislatíva neumožňuje zakázať dopravnými značkami státie na chodníku. Sme jediná krajina na svete, 

kde je takéto státie povolené zo všeobecných predpisov. Viedenský dohovor o dopravnom značení a 

bohužiaľ ani naša vyhláška nepozná značku zákaz zastavenia na chodníku. Značka B34 – zákaz zastavenia sa 

vzťahuje len na cestu. Túto otázku otvoríme na spoločnom rokovaní s okresným dopravným inšpektorátom. 

Čiastočným riešením je vyznačenie žltej čiary, ktorá sa vzťahuje aj na chodník, avšak túto je dovolené 

vyznačovať len na lokálnych miestach a nie v celých medzikrižovatkových úsekoch. 1.6.2017


