Odpovede na otázky z Výboru mestskej časti SEVER
konanej dňa 12. septembra 2012 v SOŠ Pod Sokolice,
Trenčín
Požiadavky poslancov:
p. Koronczi
- Ul. Nábrežná - je vyčistená iba časť vpustí po č. 1636 UIS
V jesenných mesiacoch (september – november) postupne realizujeme čistenie uličných dažďových
vpustí v jednotlivých častiach mesta. Práce budú pokračovať aj v MČ Sihoť a jej jednotlivých
uliciach.
- detské ihrisko - na nábrežnej ul. - nalomené konáre - treba odstrániť UIS
Konáre drevín budú do 15.12.2012 orezané.
- Sihoť I - v úseku od ul. Študentskej až po zimný štadión - či by nemohli byť zriadené potraviny
COOP Jednota - útvar ekonomický - obchod a služby
Podľa súčasnej právnej úpravy mesto nemá právomoc nariadiť fyzickej alebo právnickej osobe
zriadenie prevádzky. Súčasná legislatíva umožňuje obciam iba určovať pravidlá času predaja
v obchode a času prevádzky služieb pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v prevádzkarňach
podnikateľov. V tejto súvislosti vydalo mesto Trenčín VZN č. 6/2011, ktoré upravuje túto oblasť na
území mesta Trenčín.
p. Kaščáková
- Kubrická Kyselka - neporiadok okolo kyselky UIS
Prostredníctvom VPP, príp. zamestnancom mesta bude 1 raz /mesiac mestský pozemok kyselky
vyčistený. Posledné čistenie bolo 9. 10.
- Sihoť - pri zimnom štadióne - premnožené potkany USŽPDI
Deratizácia v meste Trenčín bude prebiehať v mesiacoch október - november 2012. V termíne od
15.10.-19.10.2012 vykoná Mesto Trenčín deratizáciu verejných plôch zelene (110 ha)
prostredníctvom firmy Peter Beták – ASANA, ktorá sa stala víťazom elektronickej aukcie. V tom
istom termíne Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., vykoná deratizáciu verejnej
kanalizácie, ktorú má v správe, a to v lokalitách na pravom brehu Váhu, t. j. na Zámostí (v apríli
vykonali deratizáciu verejnej kanalizácie v lokalitách na ľavom brehu). Z dôvodu zvýšeného
výskytu hlodavcov na území mesta sme požiadali aj Regionálny úrad verejného zdravotníctvo
o spoluprácu, nakoľko do kompetencie tohto úradu patrí nariaďovanie celoplošnej deratizácie
a následná kontrola plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia . RÚVZ preto vydal výzvu na vykonanie celoplošnej deratizácie
pre fyzické osoby – občanov, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, aby v termíne od
01.10.-15.11.2012 vykonali deratizáciu vo svojich objektoch. Oznamy o vykonávaní deratizácie aj
výzva RÚVZ sú uverejnené na webovej stránke mesta www.trencin.sk, www.ruvztn.sk,
v mestských novinách INFO, ECHO a vo výveskách.
p. Paška
- ul. Nábrežná (pri garážach) - volné plochy - neorezané kríky, neporiadok UIS
Na základe obhliadky budú vytipované stromy a kry na orez a ten bude zrealizovaný do
15.12.2012.
p. Kužela
- zastávka pri Mikone - neporiadok UIS
Zastávka bude obhliadnutá a následne prostr. spol. Marius Pedersen, ktorá je zodpovedná za
čistotu zastáviek vyčistená

- vjazd od Jánošíka (ul. Želeničná) - v ceste diera UIS
V tomto prípade ide o dutinu pod povrchom príjazdovej komunikácie do obchodu Jánošík z ul.
Železničná. Táto príjazdová cesta nie je súčasťou našej cesty – ul. Železničná ale ide o komunikáciu
na súkromnom pozemku, vybudovanú súkromnou firmou pre súkromné potreby resp. návštevníkov
obchodov. Pokúsime sa zistiť vlastníka resp. správcu uvedeného pozemku a upozorniť ho na daný
stav.
- bytovka pri kruháči (Pod Sokolice)- neodvezené konáre UIS
Plochy verejnej zelene boli pokosené a aj kopy bioodpadu riadne odvezené. Väčšina plôch tejto
lokality nepatrí do VZ, ale do súkromného vlastníctva.

p. Kudla
- na hrádzi treba orezať konáre - nie je vidno na kanál UIS
Pravdepodobne sa jedná o porasty vysokých topoľov. Tieto nie sú v správe VZ. Tieto stromy by
mali byť vo výrubovom období (1.10.2012-31.3.2013) asanované. S tým súvisí aj demontáž
a opätovná montáž časti verejného osvetlenia z dôvodu zabráneniu možného poškodenia, na ktorú
sa momentálne vystavuje objednávka.

Občania sú nespokojní s neprítomnosťou p. poslanca Lifku na zasadnutiach VMČ Sever
Viď príloha.

bytovka Pod Sokolice (19, 21) - súkromná komunikácia, znemožnený prejazd, ako je možné aby
bola komunikácia súkromná, treba preveriť či je komunikácia súkromná, alebo mestská, čo sa dá
v prípade, že je súkromná, urobiť aby bola prejazdná USŽPDI
Pri realizácii nového bytového domu na Ul. Pod sokolice bola vybudovaná aj prístupová
komunikácia, ktorú vybudoval investor stavby na svojom pozemku. Vlastnícke právo k pozemku
a ku komunikácii po jej výstavbe a kolaudácii nebolo prevedené na Mesto Trenčín, tzn. komunikácia
zostala v majetku vlastníkov bytových jednotiek uvedeného bytového domu. Komunikácia sa tak
nestala verejnou miestnou komunikáciou, ale je len účelovou pre potreby bytového domu. V roku
2008 vlastníci komunikácie osadili zábrany tak, aby znemožnili jej sprejazdnenie. Mesto Trenčín sa
pokúsilo o dohodu na odstránenie zábran, ale vlastníci s jej sprejazdnením nesúhlasili.

občania trvajú na riešení dopravnej situácie, po vybudovaní kruhového objazdu zostala jediná
príjazdová a výjazdová komunikácia, aby sa vybudovala výjazdová komunikácia na kruhový objazd,
alebo na ul. K výstavisku USŽPDI
Kruhový objazd pri OC MAX bol schválený všetkými príslušnými zložkami. Dané napojenie nebolo
schválené pri návrhu kruhového objazdu. Nie je možné do zrealizovaného kruhového objazdu
napojiť nový výjazd.

zjednosmerniť Pod Sokolice USŽPDI
Na zjednosmernenie lokality Pod Sokolice je potrebné dať vypracovať projektovú dokumentáciu,
ktorú treba zaradiť do rozpočtu mesta Trenčín.
Chýbajúci chodník na ul. K výstavisku – od zastávky MHD na ul. Gen. M.R.Štefánika po predajňu
COOP Jednota USŽPDI
Mesto momentálne neuvažuje s uvedenou investičnou akciou z dôvodu finančnej situácie mesta.

pri Maxe bol zrušený priechod pre chodcov v mieste výťahov– na ul. Gen. M.R.Štefánika, problém
pri prechádzaní cez komunikáciu, výťah v Maxe aby bol na oboch stranách vonku, aby ľudia mohli
prechádzať cez cestu v čase keď je Max zavretý USŽPDI
Výťah pri MAXE je v súkromnom vlastníctve, bol zrealizovaný z dôvodu vybudovania hypermarketu
MAX. Pre peších je umožnené prechádzanie ponad cestu schodiskom, alebo najbližším priechodom
pre chodcov, ktorý je na križovatke ul. M.R. Štefánika s ul. Kukučínova.

rekonštrukcia ul. Dolná Kukučínova USŽPDI
Mesto momentálne neuvažuje s uvedenou investičnou akciou z dôvodu finančnej situácie. V danej
lokalite však mesto plánuje v roku 2013 investičnú akciu cestnej svetelnej signalizácie na
„Kukučínke“.

výveska pri Jednote je v dezolátnom stave, (vymeniť, poprípade iné miesto) UIS
Prosíme presnejšie špecifikovať miesto vývesky. MHSL má v pláne v mesiaci október zrealizovať
komplexnú rekonštrukciu a nevyhnutné opravy všetkých poškodených vývesiek v meste.

jesenné upratovanie aby bolo v sobotu (až po opadaní lístia) USŽPDI
Harmonogram jesenného upratovania bol riadne odsúhlasený a schválený. V tomto roku na jar sme
prvý krát upratovanie zorganizovali počas sobôt a nakoľko odozva občanov bola pozitívna,
zorganizovali sme upratovanie počas sobôt opäť na jeseň. Aby sme dokázali zabezpečiť všetky
obvyklé stanovištia v jednotlivých mestských častiach, musí upratovanie prebiehať počas 8 sobôt
v 4 hodinových intervaloch. K návrhu občana môžeme len skonštatovať, že nie je možné
technicky, časovo, ani personálne zabezpečiť upratovanie celého mesta v termíne, keď opadne
všetko lístie a do doby napadnutia prvého snehu.

betónové parkovisko pri TOS múre, treba orezať vysoké kríky UIS
Lokalitu obhliadneme, ak sa jedná o dreviny na plochách VZ, tieto budú do 15.12.2012 orezané.
chýbajúce osvetlenie na ul. K výstavisku a Pod Sokolice USŽPDI
Mesto momentálne neuvažuje s uvedenou investičnou akciou z dôvodu finančnej situácie

po akciách v Piane zostáva po celom sídlisku Pod Sokolicami neporiadok, špina, fľaše aby po
akciách usporiadatelia zabezpečili upratovanie USŽPDI
Mesto Trenčín vyzve vlastníka nehnuteľnosti, aby v zmysle VZN č. 7/2004 o dodržiavaní čistoty
a poriadku v meste Trenčín zabezpečil vyčistenie okolia prevádzky po ukončení kultúrnych
a spoločenský akcií.

problém s parkovaním, pri výstavách na Výstavisku a pri akciách a školeniach v Piane, ulice
sídliska Pod Sokolice sú zahatané autami, domáci obyvatelia nemajú kde parkovať USŽPDI
Mesto Trenčín v súčasnosti neplánuje investičné akcie za účelom realizácie nových parkovacích
miest. Miestne komunikácie a mestské parkoviská sú verejné s rovnakými podmienkami ich
využívania pre všetkých účastníkov cestnej premávky. V prípade, že má niekto záujem o vyhradenie
parkovacieho miesta, môže o to požiadať. Za vyhradenie parkovacieho miesta sa uhrádza miestna
daň v zmysle VZN. Mesto Trenčín v súčasnosti ale pripravuje verejnú súťaž na riešenie regulovania
parkovania na území mesta. Parkovacie služby na verejných parkoviskách a miestnych
komunikáciách pre celé územie mesta bude následne riešené súkromnou parkovacou spoločnosťou.

chýbajúce detské ihrisko Pod Sokolicami (je požadovaná investícia) USŽPDI
Mesto uvažuje v roku 2013 obnoviť, resp. zrekonštruovať viaceré detské ihriská, ale zatiaľ
podrobne mapujeme a zvažujeme, ktoré to potrebujú najviac.

doplniť prvky na detskom ihrisku v Kubrici UIS
Detské ihrisko v Kubrici je na pozemku patriacemu urbariátu. Mesto neplánuje do uvedeného
ihriska v súčasnom roku investovať. Stav detského ihriska sme prejednávali aj so súčasným
majiteľom občerstvenia, ktorému bolo vysvetlené, že momentálne nemáme financie ani na opravu
a doplnenie nových herných prvkov na prioritnejších detských ihriskách. V súčasnom návrhu
rozpočtu požadujeme zvýšenú sumu na starostlivosť o detské ihriská, v prípade jej schválenia a po
oprave prioritnejších detských ihrísk sa pokúsime dohodou s urbariátom preniesť starostlivosť
o dané detské ihrisko na mesto a vykonať opravy, príp. doplnenie.
niektorí obyvatelia prejavili nespokojnosť s dotáciou 70.000 Eur pre Duklu Trenčín kancelária
primátora

Na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 30.7.2012 pri
prerokovaní bodu 3 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 vystúpil
poslanec MsZ PaedDr. Daniel Beníček s pozmeňujúcim návrhom, aby Dukle Trenčín boli poskytnuté
finančné prostriedky vo výške 70.000,- €. Po diskusii poslanci MsZ hlasovaním 15 za a 4 proti
schválili tento pozmeňujúci návrh. Všetky podrobnosti k hlasovaniu a k diskusii o tomto návrhu sú
zverejnené na webovej stránke mesta

nevyhovujúce spoje MHD - nový cestovný poriadok (treba riešiť nadväznosť spojov) USŽPDI
K 3.11.2012 dochádza k úprave cestovného poriadku MHD Trenčín podľa požiadaviek cestujúcich.
Nakoľko z dôvodu šetrenia verejných finančných prostriedkov bola potrebná redukcia spojov MHD,
nie je možné zabezpečiť nadväznosť spojov na všetky smery. V upravenom cestovnom poriadku
bolo ale zohľadnených maximum pripomienok cestujúcich, ktoré sa z dôvodu nasadenia vozidiel
akceptovať dali.

problém s kosením, orezávaním konárov a odpratávaním lístia Pod Sokolice (je nedostatočné) UIS
Plochy VZ v tejto lokalite boli riadne pokosené a aj bioodpad odvezený. O údržbu súkromných
pozemkov (väčšina plôch) sa musí postarať jej majiteľ.

Opatovská cesta od Radegastu po otoč - stromy zasahujú do el. vedenia - treba orezať UIS
Na oreze drevín sa už pracuje. Nakoľko niektoré priamo zasahujú do el.vedenia, musí sa vybaviť
povolenie na ZSE na odstrávku el.prúdu (tento proces je časovo náročný) a preto budeme riešiť
orez, príp. výrub v spolupráci zo ZSE.

Budovanie nových parkovísk, je požadované riešenie statickej dopravy USŽPDI
Mesto Trenčín v súčasnosti neplánuje investičné akcie za účelom realizácie nových parkovacích
miest. Mesto Trenčín v súčasnosti ale pripravuje verejnú súťaž na riešenie parkovania na území
mesta. Parkovacie služby na verejných parkoviskách a miestnych komunikáciách pre celé územie
mesta bude následne riešené súkromnou parkovacou spoločnosťou. Podmienku výberu parkovacej
spoločnosti budú aj jej plánované investície na riešenie parkovania na území mesta.

Bytovka Pod sokolice 2 - pred vchodom parkujú 2 vozidlá a obmedzujú prístup do bytovky, majú
vyznačené nepovolené vyhradené parkovacie miesto USŽPDI
Vyznačovanie dopravného značenia bez povolenia cestného správneho orgánu sa podľa cestného
zákona považuje za priestupok. V prípade zistenia porušovania cestného zákona, je potrebné
zavolať Mestskú políciu. AK by obyvatelia bytovky chceli, aby bolo pred bytovým domom umiestené
dopravné značenie zákaz státia je potrebné podať na MsÚ Útvar stavebný, životného prostredia,
dopravy a investícií žiadosť od Spoločenstva bytového domu so zápisnicou z domovej schôdze,
v ktorej bude odsúhlasené dopravné značenie nadpolovičnou väčšinou obyvateľov bytového domu.

Oprava klampiarskych výrobkov (rýny) na KS Kubrica UIS
Všetky problematické body na dažďových zvodoch nachádzajúcich sa na KS Kubrica boli vymenené
a opravené.

Vyčistenie potoka na ul. Potočná (majetok štátnych lesov, je vo výpožičke) USŽPDI
Predmetný úsek vodného toku Opatovský potok spravuje spoločnosť Trellis a.s., Rybárska 5,
Trenčín na základe výpožičky od Lesov Slovenskej republiky š.p. Z povodňovej prehliadky
vykonanej na tomto úseku dňa 07.06.2012 vyplynula pre správcu vodného toku úloha priebežne
odstraňovať brehové porasty a zabezpečiť odstránenie nepovolených lávok, ktoré v prípade väčších
prietokov môžu byť strhnuté a môžu spôsobiť zahatanie vodného toku a jeho vybreženie.
Znečistenie vodného toku a zmenšovanie jeho prietoku bolo zistené taktiež pretrvávajúcou
nedisciplinovanosťou občanov ukladajúcich bioodpad do koryta vodného toku a na pobrežné
pozemky. Po identifikácii jednotlivých občanov, ktorí sa týmto dopúšťajú priestupku v zmysle
vodného zákona, budú títo vyzvaní na odstránenie odpadu, prípadne budú riešení v priestupkovom
konaní.

