Odpovede z Výboru mestskej časti SEVER konanej
dňa 13. marca 2013 v Centre seniorov na Sihoti
v Trenčíne
Výtlky hlavne na Opatovskej ul.
Odpoveď: výtlky na MK v Meste Trenčín priebežne opravujeme (tzv. studenou asfaltovou zmesou)
podľa stupňa poškodenia a poradia dôležitosti.
Po zlepšení klimatických podmienok a po spustení prevádzky na výrobu teplej asfaltovej zmesi
(predpoklad po 10.4) zahájime postupné opravy výtlkov vo väčšom rozsahu na všetkých našich MK
už touto metódou.
Zametanie ciest po zime
Odpoveď: – zametanie ciest a chodníkov po zimnej údržbe sme už postupne začali realizovať od
4.3.2013.
Kto zrezal jasene na Opatovskej ul. a ul. Pred polom, kto dal povolenie
Ako je riešený výrub stromov a výsadba náhradnej zelene pri modernizácii žel. trate
Odpoveď: Výrub drevín na ul. Pred poľom a na Opatovskej ulici súvisiaci s MŽT a vyvolanými
investíciami bol povolený rozhodnutím orgánu ochrany prírody a cestným správnym orgánom
v roku 2008. Za vyrúbané dreviny v tejto lokalite sa uskutoční náhradná výsadba a to pri „novej“
Opatovskej ceste v počte 55 ks javorov (Acer platanoides „Schvedlerii“) a na ul. Pred poľom
v počte 18 ks stromov (lipa, jarabina, javor mliečny) a 70 ks krov.
Podstatná časť náhrady za vyrúbané dreviny v súvislosti s MŽT bola realizovaná formou finančnej
náhrady, ktorú Železnice SR uhradili v minulosti mestu Trenčín.
Orez stromov a kríkov - celý Sever + nová výsadba
Odpoveď: Realizujú sa orezy drevín zasahujúcich do komunikácií, el.vedenia, zlomené, poškodené,
tieniace dop. značenia. Orezané boli celtisy pri cestách na Sihoti I.. Na orez všetkých drevín nebol
schválený dostatočný rozpočet pri dodržaní dodávateľskej firmy a jej cenových relácií. Náhradná
výsadba bude zahájená, len čo budú na to vhodné pôdne a klimatické podmienky.

čistenie potoka v Opatovej ul. Potočná a v Kubrej otvorená časť potoka
Odpoveď: – čistenie vodných tokov zabezpečujú ich správcovia. Mesto Trenčín nie je vlastníkom ani
správcom uvedených potokov. Požiadavku sme poslali príslušnému správcovi - Povodie Váhu
Piešťany.
zametanie všetkých ulíc celej časti Sever
Odpoveď: – zametanie ciest a chodníkov po zimnej údržbe sme už postupne začali realizovať od
4.3.2013.
upravovanie zelene Sihoť
Odpoveď: v roku 2013 bude úprava zelene na Sihoti pozostávať z kosenia, orezov, výrubov
stromov a náhradnej výsadby, príp. zberu lístia v rámci pridelených finančných prostriedkov.

- odstrániť čiernu skládku ul. Pred poľom - pred garážami
Odpoveď:Vo veci nelegálnej skládky na ul. K zábraniu bolo vykonané šetrenie Mestskou políciou.
Mestská polícia vypočula majiteľov garáži, ale pôvodcu skládky sa bohužiaľ nepodarilo
identifikovať. Nelegálna skládka odpadu sa však nachádza na súkromnom pozemku parc. číslo
1226/73, ktorého vlastníkom je spoločnosť FORESPO TN, a.s., so sídlom Karloveská 34, Bratislava.
Vlastníkovi pozemku bola zaslaná výzva na odstránenie nelegálnej skládky a vyčistenie svojho
pozemku.
Nelegálna skládka sa v tejto lokalite opakuje pravidelne, pravidelne ju mesto rieši a niekoľkokrát
zabezpečilo aj je odstránenie.

Ul. Považská, občania si mali odkúpiť pozemky na parkovacie miesta pri domoch, parkujú
s autami na chodníku, ktorý je v zlom stave, prečo mesto nevybuduje parkovacie miesta, tak ako aj
v iných častiach mesta
Odpoveď: Mesto Trenčín v súčasnej dobe nepripravuje investičnú akciu na realizáciu parkovacích
miest na žiadnom území mesta. Pripravuje sa prevod parkovacích služieb na súkromnú spoločnosť,
ktorá bude riešiť parkovanie takmer na celom území mesta vrátane celého sídliska Sihoť. V časti
Považskej ulice v roku 2012 MsÚ v Trenčíne navrhol obyvateľom časti Považskej ulice odkúpenie
niektorých mestských pozemkov, aby si mohli vyriešiť problémy s parkovaním. Títo obyvatelia
uvedenú možnosť nevyužili, tzn. nezabezpečili si parkovanie k svojim rodinným domom. Parkovať
na komunikácii môžu len v rámci pravidiel cestnej premávky. Ak ich porušujú, je možné
upovedomiť Mestskú políciu.
Termion požiadal o odkúpenie detského ihriska na Šoltésovej ul., v akom stave je to, či
bude detské ihrisko zachované
Odpoveď: Útvar hlaného architekta vydalo k prístavbe objektu Termion súhlasné predbežné
stanovisko v novembri 2012 – s podmienkou schválenia nového územného plánu (úpn schválený
v decembri 2012), prístavba je z časti na pozemku Termionu, z časti na mestskom pozemku,
v priebehu apríla prebehne rokovanie medzi úha + úmm a Termionom, s cieľom definovania
architektonických aj investičných podmienok, za akých môže byť pozemok mesta odpredaný
z pohľadu MsÚ – vybudovanie parkoviska, ihriska a plôch zelene za účelom vytvorenia
plnohodnotného a atraktívneho prostredia v celom priestore za objektom Termionu
Na minulom VMČ na Sihoti bola požiadavka na odstránenie sochy z roxorov na Hožovej ul.,
dodnes to nebolo odstránené
Odpoveď: autori inštalácie telefonicky sľúbili odstrániť inštaláciu z roxorov do 15.4.2013
Orez stromov na Opatovskej ul. - zasahujú do el. vedenia
Odpoveď: Orez bol už zrealizovaný, vyrúbaný bol 1 strom – borovica a rezom upravené ponechané
stromy.
Požiadavka p. Fialu - aby boli občania informovaní o rozsiahlej stavbe, ktorá vznikne na
železničnej stanici a aby mesto prizvalo investora na rokovanie s občanmi a mohli vyjadriť svoje
stanovisko na danú investíciu
problém s prístupom k súkromným pozemkom na žel. stanici, mesto odpredalo pozemky ale nezabezpečilo prístup majiteľom k nehnuteľnostiam
Odpoveď: Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií na základe podnetu p. Fialu na
webovej stránke Mesta Trenčín k doriešeniu prístupu k nehnuteľnostiam na železničnej stanici dňa
07.02.2013 zvolal rokovanie za účasti vlastníkov a zástupcov vlastníkov nehnuteľnosti na
železničnej stanici p. Fialu a p. Kučíka. Na základe výsledkov rokovania zvolal Útvar stavebný,
životného prostredia, dopravy a investícií dňa 19.02.2013 opätovne rokovanie s vlastníkmi
nehnuteľnosti za účasti zástupcu spoločnosti S.I.R.S. a.s. (vlastníkom odpredaných parciel). Na
rokovaní Mesta Trenčín so spoločnosť S.I.R.S. a.s., spoločnosť prejavila vôľu dohodnúť sa s
vlastníkmi pozemkov na prístupe k nehnuteľnostiam do doby rekonštrukcie železničnej stanici.
Zástupca spoločnosti S.I.R.S. a.s., pozval vlastníkov susedných nehnuteľností priamo do priestorov
spoločnosti S.I.R.S. a.s. v Žiline na stretnutie, na ktorom sa dohodnú o ďalšom spoločnom postupe
ohľadne zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam a aj riešení projektovej dokumentácie výstavby
autobusovej a železničnej stanice

