
 

Odpovede na otázky z Výboru mestskej časti SEVER 
konanej dňa 8. augusta 2012 v zasadačke USŽPDI 

Mestského úradu v Trenčíne 
 
Požiadavky poslancov: 
 
p. Koronczi: 
pozemok medzi Sociálnou poisťovňou a lekárňou na ul. K dolnej stanici treba zhrabať pokosené 
a odviesť  
V tejto lokalite vlastní pozemky fy Pilula NM. Mesto okrem cestnej zelene – stromov tu nemá 
v správe žiadnu zeleň. O údržbu sa musí postarať jej majiteľ.  
 
na ul. Komenského na Nábrežnú ul. pri garážach je detské ihrisko - konáre, zlomená haluz  
Na základe obhliadky pravdepodobne problematický strom – topoľ - navrhneme na výrub, nakoľko 
je starý a boli v minulosti vykonané orezy suchých konárov, no proces presychania pokračuje. 
Navrhneme iný druh dreviny (vzrastovo i esteticky) a umiestnime do dostatočnej vzdialenosti od 
herných prvkov (bezpečnosť detí).  
V prípade povolenia výrubu bude strom asanovaný v čase vegetačného pokoja (1.10.2012-
31.3.2013) firmou pre údržbu verejnej zelene mesta. Vykonáme obhliadku aj ostatných drevín 
v okolí ihrísk na tejto ulici a zrealizujeme orez, príp. navrhneme na výrub a náhradnú výsadbu.   
 
p. Kaščáková 
kyselka v Kubrej - v zlom stave - vyčistiť prameň  a okolie - aspoň raz mesačne  
                                             detské ihrisko  - či by sa mohlo obnoviť  
Detské ihrisko sa nachádza na pozemku, ktorý nepatrí Mestu. O jeho obnovu by sa mal postarať 
majiteľ. Prostredníctvom VPP pracovníkov a MHSL sa pokúsime zabezpečiť čistotu na našich 
pozemkoch, príp. opravu vývodov prameňa v mesačných intervaloch.  
                                             
p. Kužela: 
Ul. Klementisova - detské ihrisko - treba opraviť poškodené lavičky  
Zaraďujeme do poradovníka opráv mestského mobiliáru a detských ihrísk  
 
Opatovská 33 -  živý plot zasahuje do polovice chodníka  
Orezy daných živých plotov sú súčasťou  objednávky, ktorej realizáciu zabezpečí Marius 
Pedersen,a.s. v mesiaci  október/2012. 
 
Opatovská 23 (križovatka pri Radegaste) rozbitý chodník 
opravu zaraďujeme do zoznamu prác na najbližšie obdobie 
 
Chodník na Hodžovej ul. oproti č.78 - zdvihnutý asfalt   
opravu zaraďujeme do zoznamu prác na najbližšie obdobie 
 
Matúšova ul. - opraviť vyplavený štrk medzi kockami   
ulica je už opravená 
 
Medzi Reštauráciou Fatima a farskými schodmi - vyráža kanalizácia pri búrkach  
Mesto Trenčín požiada správcu verejnej kanalizácie TVS a.s. Trenčín o preskúmanie stavu 
kanalizácie a odstránenie nedostatkov. 
 
Zberače od kostola k hradu - naplavená hlina - treba vyčistiť  
zberače už boli vyčistené 
 
Chodník pred katovým domom - v dezolátnom stave  
obrubníky ako aj chodník už boli opravené 
 


