Odpovede na otázky z Výboru mestskej časti SEVER
konanej dňa 15. mája 2013 v KS Kubra v Trenčíne
Nekvalitné zametanie MČ Sever
Odpoveď: Kontrola zametania je zabezpečená v pravidelných intervaloch. Prípadné zistené
nedostatky sú okamžite reklamované a následne odstraňované. Nekvalitne vykonané práce
nie sú dodávateľovi uznané a nie sú ani zaplatené. Po skončení celoplošného zametania –
začiatkom júna budú nedorobky odstránené.
Náhradná výsadba zelene koordinovať s poslancami zodpovednými za dané časti
MČ Sever
Odpoveď: Výruby, ktoré mesto (orgán ochrany prírody – na základe §2 písm.f) zákona
č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a §69
z. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ) rieši v rámci
verejnej zelene sú všetky, t.z. oznámenia o začatí konania i samotné rozhodnutia
zverejňované na úradnej tabuli (elektronicky i vo výveske). Povinnosť náhradnej výsadby
vyplýva z §48 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov. Prioritou je lokalizovanie náhradnej výsadby na miesta kde sa uskutočnil výrub,
a to s ohľadom na priestorové pomery a trasy inžinierskych sietí. Sortiment drevín je
vyberaný na základe odborných vedomostí a poznania jednotlivých nárokov rastlinného
materiálu. Taktiež sú uprednostňované geograficky pôvodné a tradičné druhy (domáce
druhy, vzniknuté na mieste svojho terajšieho výskytu a dlhodobo sa uplatňujúce v
drevinovej skladbe záujmovej oblasti). Nakoľko výruby sa uskutočňujú v rámci celého
Trenčína, je i náhradná výsadba realizovaná celoplošne, preto nie je možné za výruby napr.
na Juhu realizovať výsadbu na Sihoti (alebo naopak). Na výsadbu sú navrhované nie
základné druhy drevín (ako v minulosti cca pred 30-50 rokmi) ale ich kultivary – teda
umelo vyšľachtené alebo vyselektované formy s osobitnými znakmi – menší vzrast,
kompaktnejší rast, farebnosť listov a plodov a rôzne tvary korún. Taktiež sa v zmysle
platnej STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie vysádzajú do
verejnej zelene tzv. vyrastené jedince – dreviny požadovanej veľkosti (kmenné tvary
s bázou nasadenia koruny min vo výške 2,2 m - podchodná výška), t.z. stromy niekoľko
rokov (10 r.) pestované a presádzané v okrasnej škôlke (a to najmä z dôvodu minimalizácie
poškodenia vandalizmom).
-

Upozorniť majiteľa J. Derku 6-8 zabezpečiť starostlivosť o pozemok
Odpoveď: Vlastník pozemku bude USŽPDI vyzvaný na úpravu pozemku.
Ul. Hodžova 2 - 4, spílený strom, zostal neporiadok na ceste
Odpoveď: V tejto časti bol výrub realizovaný zač. marca 2013, firma mala na bioodpad
pristavený kontajner a všetko za sebou upratala.
Zabezpečiť kontrolu zametania ciest
Odpoveď: Kontrola zametania je zabezpečená v pravidelných intervaloch. Prípadné zistené
nedostatky sú okamžite reklamované a následne odstraňované. Nekvalitne vykonané práce
nie sú dodávateľovi uznané a nie sú ani zaplatené. Po skončení celoplošného zametania –
začiatkom júna budú nedorobky odstránené.
Výtlky - Opatovská, Mníšna, Potočná, Mlynská, Niva
Odpoveď: Väčšina Opatovskej ul. – časť Sihoť je opravená. Ostatné lokality budú opravené
v rámci harmonogramu počas mesiaca júl.

Upozorniť majiteľa na silné zatekanie strechy KS
Odpoveď: Majiteľ budovy COOP Jednota, kde sa nachádza KS Opatová, bol na túto
skutočnosť upozornený.
Prechod pri KS Opatová - sľúbené primátorom 9.5.2013 na mimoriadnej schôdzi
Odpoveď: V rámci Modernizácie železničnej trate budú premiestnené zástavky MHD.
Prístrešok, ktorý sa nachádza oproti KS Opatová bude premiestnený na druhú stranu ku
budove. Pri Kultúrnom stredisku bude vyznačená zástavka MHD. Priechod pre chodcov
pred KS nie je možné vyznačiť, pretože priechod nemôže byť umiestnený pred zástavkou
MHD, a pretože pred KS sa nachádza parkovisko, ktorého výjazd by šiel priamo cez
priechod pre chodcov a to nie je možné.
Upozorniť Povodie Váhu - kosenie potôčika Niva
Čistenie potoka v Kubrej - otvorenej časti
Odpoveď: Údržbu koryta, brehov a brehových porastov predmetných drobných vodných
tokov zabezpečuje správca vodného toku – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., závod
Piešťany. Každoročne, najmä na základe požiadaviek vznesených na jednotlivých VMČ,
vyzývame správcu na údržbu niektorých vodných tokov a ich ucelených úsekov, Zajarský
potok (Niva) a Kubranský potok listami č.j. ÚSŽPDI/ŽP-2012/14401/4325 a ÚSŽPDI/ŽP2012/58033/91651. Správca vodných tokov bude listom opätovne vyzvaný na údržbu
uvedených vodných tokov.
Dôležité je však pripomenúť situáciu na úseku Kubranského potoka v časti od kyselky
v smere toku v oblasti záhrad/záhradkárskych kolónií, kde je správcovi vodného toku
mimoriadne sťažená, ak nie znemožnená možnosť údržby vodného toku vzhľadom
k oploteniam jednotlivých záhrad a spôsobu ich obrábania v niektorých prípadoch až po
brehovú čiaru prirodzeného koryta. Naviac v koryte odkrytého úseku Kubranského potoka
od kyselky po kostol často vznikajú najmä nedisciplinovanosťou občanov skládky
biologického odpadu, ktoré sú potom pri rozkolísanej hladine splavované do nižších polôh
s ďalšími možnými následkami.
Kedy bude dokončené kompletné odkanalizovanie v Kubrej
Odpoveď: Na dobudovanie kanalizácie nemá mesto schválené finančné prostriedky
v rozpočte na rok 2013. Nakoľko realizácia kanalizácie je finančne náročná z finančných
prostriedkov určených v rozpočte na investičné akcie mesta sa prioritne financujú
nevyhnutné opravy a rekonštrukcie ciest, križovatiek a budov v majetku mesta
Do konca júla opraviť plot na KS Kubra
Odpoveď: Tento rok sa na KS Kubrá vymieňali poškodené odkvapové rúry, doplnila sa
ručná pumpa.
Momentálne MHSL nedisponuje finančnými prostriedkami potrebnými na opravu plota.
Pred Poľom pri Citroene - bilboard bez povolenia
Odpoveď: ÚSŽPDI vykoná obhliadku, zistí vlastníka zariadenia a vyzve ho na predloženie
dokladov podľa stavebného zákona.
Pred poľom - kosenie zelene
Odpoveď: Vzhľadom na nepriaznivé počasie práce v rámci kosenia meškajú. Ak bude
vyhovujúce počasie (nie daždivo), do 7.6.2013 by malo byť ukončené kosenie mestských
trávnatých plôch.

Detské ihrisko Pod Sokolice - doplniť prvky
Odpoveď: Mesto v súčasnom rozpočte nemá finančné prostriedky na zakúpenie nových
herných prvkov, vykonávajú sa iba ich opravy.
Kontrola prebratých prác - rozkopávky, kosenie, výtlky, zametanie
Odpoveď: Rozkopávky sa preberajú až po splnení podmienok v rozhodnutí ÚSŽPDI.
Kosenie, zametanie a oprava výtlkov sa kontroluje priebežne.
Kosenie časti Kubra
Odpoveď: Táto časť bude dokosená za vhodného počasia do 7.6.2013.
Ekonomický útvar - vysvetliť ako sa prerozdeľujú dane
Odpoveď: Daňové príjmy mesta Trenčín sú rozdelené v rámci výdavkov rozpočtovaných
v rozpočte Mesta Trenčín na daný rozpočtový rok.
Prioritne sú financované tie činnosti a služby, ktoré vyplývajú Mestu Trenčín napr. zo
zákona o obecnom zriadení a ostatných právnych noriem (vývoz odpadu, údržba
komunikácií, mestská hromadná doprava, verejná zeleň, materské školy, školské jedálne,
školské kluby detí, detské jasle, kluby dôchodcov a pod.). Značnú časť výdavkov rozpočtu
tvoria výdavky na splácanie záväzkov mesta Trenčín z minulých rokov. V prípade, že
zostanú voľné finančné zdroje, podporovaná je kultúra, šport a pod..
Rozpočet Mesta Trenčín schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne.
Označenie ul. Kubranská a Súvoz
Odpoveď: ÚSŽPDI požiada zmluvného partnera o doplnenie označenia ulíc v informačnom
systéme mesta.
Na ul. Železničnej rozbitý chodník
Odpoveď: Požiadavku zaraďujeme do poradovníka opráv
Parkovisko pred škôlkou Kubra - opraviť
Odpoveď: Požiadavku zaraďujeme do poradovníka opráv

