Odpovede na otázky z Výboru mestskej časti SEVER
konanej dňa 13. februára 2013 v KS Opatová Trenčín
-

osadenie dopravného značenia Trenčín časť Opatová
Odpoveď: Záležitosť sa zatiaľ preveruje v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR.
O výsledku budeme členov VMČ informovať.

-

občania nie sú spokojný so zametaním ulíc v Opatovej, zametajú iba jednu časť cesty, okolo
okien áno, okolo potoka nie
Odpoveď: Ulice budú pozametané obojstranne

-

občania nie sú spokojný vývozom odpadu, s platením za množstevný zber, smeti sú drahé
Odpoveď: Potrebovali by sme konkretizovať, s čím v oblasti vývozov odpadu nie sú občania
spokojní . Ak niekomu nie je zrealizovaný vývoz v súlade s tým, na čo má nárok, môže
nás informovať na Útvare stavebnom, životného prostredia, dopravy a investícií., alebo
prostredníctvom Klientskeho centra.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad upravuje Všeobecne záväzné
nariadenie č. 11/2012, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom . Výška poplatku
sa pre rok 2013 nemenila.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa určuje v závislosti
od reálnych nákladov, ktorú sú vynaložené na odpadové hospodárstvo.
Náklady na odpadové hospodárstvo za rok 2012 (január až december)boli :
Náklady za zber a odvoz komunálneho odpadu, uloženie odpadu na skládku, vývozy
pouličných kastlíkov, zabezpečenie triedenia odpadu = 2 240 453 €
Náklady na prevádzku zberných dvorov vrátane vývozov odpadu z cintorínov =
347 562 €
Náklady na spracovanie bioodpadu na kompostárni = 22 530 €
Náklady na jarné upratovanie a jesenné upratovanie = 44 550 €
Príjem za predaj druhotných surovín zo spoločnosti Marius Pedersen = + 17 379 €
Príjem za vytriedené množstvá odpadov z Recyklačného fondu, ktoré prišli v roku 2012
ale za množstvá z roku 2011 = + 40 859 €
Každý rok sa platí splátka aj za rekultiváciu starej skládky na Zámosti vo výške 65 060 € a
monitoring zrekultivovanej skládky,ktorý každý rok musíme robiť v dvoch etapách vo
výške 3 265 €.

-

kedy sa uskutoční rekonštrukcia mostu v Opatovej na ceste I/61
Odpoveď:Na uvedenú požiadavku nám na Slovenskej správe ciest v súčasnej dobe nevedeli
odpovedať. Termín ešte nie je stanovený.

občania sa sťažujú na arogantné správanie vodičov SAD, nezastavujú na predpísaných
zastávkach
Odpoveď:SAD a.s. Trenčín bola upozornená na problémy so správaním vodičov MHD.
Riešenie je v ich kompetencii, nakoľko vodiči sú zamestnancami SAD Trenčín.
-

miestny rozhlas v Opatovej je pokazený
Odpoveď: V súčasnosti je už opravený

kultúrny dom - kanalizáciu opravovali, v suteréne preteká žumpa, zateká strecha - urýchlené
riešenie nevyhovujúceho stavu
Odpoveď:MHSL má na starosti všetky KS ale iba čo sa týka opráv a údržby. Rokovanie
s predstaviteľmi COOP Jednota inicioval niekoľkokrát prednosta MsÚ spolu s pani Sedláčkovou
vedúcou útvaru KIS, za účelom vyjasnenia všetkých otázok týkajúcich sa nutných investícií do
opráv budovy, nakoľko budova nie je majetkom mesta.

-

Odbočka v Opatovej na družstvo - neodhŕňajú sneh, nie sú tam chodníky ani verejné
osvetlenie, samé výtlky
Odpoveď: Uvedená cesta je zaradená do 3 poradia dôležitosti. Vzhľadom k tomu, že ju
doposiaľ odhŕňalo družstvo, mesto odhrnutie nevykonávalo. V prípade, že občania budú
požadovať dodatočné odhrnutie, treba zavolať správcovi miestnych komunikácií, ktorý ho
zabezpečí t. č. 0902 924 974. Oprava výtlkov bude zaradená do poradovníka opráv.
Požiadavka na doplnenie verejného osvetlenia bude zaradená do investičných akcií
súčasného príp. budúceho roka.

-

Orez stromov na Potočnej v dolnej časti, konáre zasahujú do el. vedenia
Odpoveď: Situácia bude preverená správcom mestskej zelene a v prípade, ak sa jedná
o stromy na mestských pozemkoch, tak bude objednaný ich orez. Ak sa jedná o stromy na
cudzích pozemkoch ÚSŽPDI vyzve ich vlastníka k orezu.

-

Orez stromov na Sihoti 4, stromy zasahujú do verejného osvetlenia
Odpoveď: Situácia bude obhliadnutá a orez objednaný (predpokladaný termín realizácie
apríl 2013)

-

Ako to bude s Mníšnou ulicou, keď bude vybudovaná nová kanalizácia, čerpacia stanica, aká
bude organizácia dopravy, občania žiadajú skoordinovať tieto veľké stavby
Odpoveď: TVK a.s. Trenčín, ktorá je investorom stavby kanalizácie nemá zatiaľ podpísanú
zmluvu s dodávateľom stavby. Z toho dôvodu nie je spracovaný ani harmonogram prác
a plán organizácie dopravy, ktoré spracováva dodávateľ stavby. Mesto zabezpečí
v pravidelných intervaloch koordinačné stretnutia investorov a dodávateľov týchto stavieb.

-

-

Info nedostávajú občania na Mníšnej ulici
Odpoveď: distribútor bol upozornený, aby túto ulicu zaradil do distribučného plánu

-

sťažnosť občanov Kubrej po zime nebývajú chodníky včas pozametané, nedostatočný orez
stromov a kríkov, kosenie, riešenie parkovania
Odpoveď: za čistotu chodníka je zodpovedný užívateľ priľahlej nehnuteľnosti, mestské
chodníky budú pozametané za vhodného počasia podľa priorít mestských chodníkov.
Správca verejnej zelene pri obhliadke Kubrej zhodnotí nutnosť orezov kríkov a stromov na
mestských pozemkoch a objedná ich realizáciu. V prípade požiadavky na konkrétny orez ho
treba priamo kontaktovať t. č. 0902 925 003.

-

-

chodník v Opatovej smerom na zastávku (Potočná smerom k majáku) nebol túto zimu ani
raz odhrnutý
Odpoveď: napriek tomu, že za čistou chodníkov je zodpovedný užívateľ priľahlej
nehnuteľnosti MHSL prisľúbilo prostredníctvom aktivačných pracovníkov pomoc. Sneh bol
odhrnutý a chodník posypaný. V prípade budúcej potreby ich možno kontaktovať na t. č.
0902 911 051

-

čistenie potoka ul. Potočná
Odpoveď: za čistenie potoka nezodpovedá Mesto Trenčín, ale správca daného potoka, príp.
užívateľ. ÚSŽPDI ich vyzve k náprave.

-

občania žiadajú o finančnú pomoc pri oslavách 770. výročia Opatovej
Odpoveď: nakoľko je to je otázka rozpočtu, pán primátor sa bude touto témou zaoberať na
zasadnutí Finančnej a majetkovej komisii a prerokuje túto záležitosť s poslancami

- sťažnosť občanov na prímestské autobusy - nezastavujú v Opatovej, občania žiadajú účasť
zástupcu SAD na zasadnutí VMČ Sever
- Odpoveď: V máji 2013 bude s obyvateľmi Opatovej prerokované riešenie trasovania MHD
z dôvodu uzavretia súčasného úrovňového železničného priecestia. Na uvedené
prerokovanie budú prizvaní aj zástupcovia SAD Trenčín, a.s.
-

spomaľovače (merače rýchlostí) v Opatovej
Odpoveď:V súčasnej dobe sa v časti Opatová realizuje stavba „Modernizácia železničnej
trate Nové Mesto n/Váhom – Púchov“, v rámci ktorej bude zmenený dopravný režim na ul.
Opatovská. Po zrealizovaní stavby cestný správny orgán posúdi vhodnosť osadenia meračov
rýchlosti.

-

riešenie parkovania Pod Sokolice
Odpoveď:V súčasnej dobe Mesto Trenčín pripravuje podklady pre vyhlásenie súťaže na
spoločnosť, ktorá bude riešiť statickú dopravu v celom meste. Po vyhlásení výsledkov
súťaže, úspešná spoločnosť bude riešiť parkovanie v centre mesta a aj na sídliskách.

-

kedy bude verejné korčuľovanie na zimnom štadióne
Odpoveď: Verejné korčuľovanie býva každý štvrtok večer, plus v nedeľu ak sa nehrá
extraliga. Počas jarných prázdnin bolo verejné korčuľovanie skoro každý deň.

