
 

Odpovede na požiadavky občanov zo zasadnutia 
VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 

uskutočneného dňa 6. augusta 2015   
 
požiadavky poslancov: 
 

Ing. Miloš Mičega 
� požaduje aj stanovisko mesta k požiadavke označenia Opatovej ako samostatnej mestskej časti trvalým 

dopravným značením.  

Odpoveď: Označením miestnych častí sa zaoberala Komisia ŽPDIaÚP v roku 2014. Zápis zo zasadnutia 
komisie z 13.3.2014 tvorí prílohu č. 1 týchto odpovedí.  
 
� Upozorňuje na to, že realizáciu opravy povrchu Opatovskej ulice riešiť až po ukončení stavebných prác na 
kruhovom prejazde, resp. po odsúhlasení – lokalizácie poškodených častí povrchov.   (Zodp. MsÚ) 
Odpoveď: Kancelária primátora (investičné) berie na vedomie.  
 
� Požadujem, aby sa začali bezodkladné rokovania o oprave asfaltového povrchu Ul. Odbojárov a Pod 
čerešňami s príslušnými subjektmi zodpovednými za rozkopanie (zvláštne užívanie). Tieto ulice sú za 
posledné 2 roky viackrát rozkopané, lokálne sú prepadnuté obrubníky  a vizuálne sa javia viaceré deštrukčné 
znaky poškodenia majetku mesta. (Zodp. MsÚ) 
Odpoveď: Vedúci útvaru interných služieb spolu so správcom miestnych komunikácií a zástupcom spoločnosti 
TSS grade si začiatkom augusta uvedené ulice prešli a na mieste si zadefinovali poškodenia MK, ktoré musia 
byť zo strany uvedenej spoločnosti opravené. 
 

Miloslav Baco 
� Požiadal o radikálne orezanie stromov na cintoríne v Opatovej z dôvodu poškodzovania a znečisťovania 

cintorína. (Zodp. MsÚ) 
Odpoveď: Za posledné roky boli na danom cintoríne všetky potrebné orezy zrealizované. Na základe 
poslednej tohtoročnej obhliadky nie sú ďalšie dodatočné orezy potrebné. Opadávanie lístia a medovice 
zo stromov nie je dôvodom na orezy, príp. výruby.  

 
� Požiadal o kontrolu  nastavenia osvetlenia podchodu pod železničnou traťou v Opatovej. (Zodp. MsÚ) 

Odpoveď: Uvedený podchod v Opatovej nie je zatiaľ v správe mesta Trenčín, z čoho vyplýva, že 
uskutočnenie kontroly nastavenia osvetlenia nie je možné.  

 
� Požiadal o osadenie bezpečnostných zrkadiel do rohov podchodu pod železničnou traťou v Opatovej 

z dôvodu bezpečnosti chodcov a cyklistov. (Zodp. MsÚ) 
Odpoveď: Podchod pod železničnou traťou v Opatovej patrí do správy ŽSR, rozhodnutie o umiestnení  
zrkadiel je kompetencii správcu podchodu.  

 
� Na ulici Mlynská od odbočenia z Opatovskej ulice smerom k železničnej trati osadiť trvalé dopravné 

značenie Slepá ulica. (Zodp. MsÚ) 
      Odpoveď: Trvalé dopravné značenie bude zabezpečené. 
 
� Požiadal o vyčistenie potoka v časti Opatová z dôvodu vysokého zarastenia. (Zodp. MsÚ) 
      Odpoveď: Potok v Opatovej je v správe SVP Piešťany a jeho čistenie je v kompetencii správcu potoka.  
 
� V čase pohrebu má autobus MHD problém prejsť okolo kostola. Vyriešilo by to dopravné značenie zákaz 
        zastavenia, alebo iná forma, aj prenosného dopravného značenia.  (Zodp. MsÚ) 
       Odpoveď: Miestna komunikácia je určená pre pohyb vozidiel.  
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Kamil Bystrický   
� Riešiť situáciu s detským ihriskom medzi ul. Gagarinovou a Považskou - rozbitý altánok, zdržiavanie sa 

mládeže, ktorá ruší podľa vyjadrenia občanov  nočný pokoj. (Zodp. MsÚ) 
Odpoveď: Samotní občania nech rozhodnú, či chcú rozbitý altánok ponechať, v prípade, že ho budú chcieť 
natrvalo odstrániť, zdemontovanie bude vykonané v priebehu mesiaca september 2015, v prípade 
ponechania je opravu celého detského ihriska nutné zaradiť do poradovníka opráv.  

� Riešiť situáciu so stromami, ktoré neprežili výsadbu v tejto lokalite pri osádzaní - podľa informácii 
občanov boli osádzané cca 2 roky dozadu. (Zodp. MsÚ) 
Odpoveď: Pracovníkmi MHSL bude postupne náprava vykonaná a staré stromy odstránené. 

� Riešiť situáciu so psími exkrementami, ktoré sa nachádzajú v parčíku medzi ul. Kpt. Nálepku a Gen. Viesta 
za účasti MsP Trenčín, prípadne osadenie nádob. (Zodp. MsÚ) 

       Odpoveď: Čo sa týka nádob na psie exkrementy, môžeme urobiť obhliadku uvedenej lokality. Ak majú  
občania tip na konkrétne miesto, kde by bolo vhodné nádobu na psie exkrementy osadiť, nech nám dajú 
vedieť. Ale ak sú v tejto lokalite bežné uličné nádoby na komunálny odpad, je možné aj do nich psie 
exkrementy vyhodiť, a v takom prípade, by asi  ani osadenie nádoby na psie exkrementy situáciu 
nevyriešilo.  

 
� Navrhujem doplnenie nádob na bioodpady v lokalite medzi ul. Kpt. Nálepku a ul. gen. Viesta. (Zodp. 

MsÚ) 
Odpoveď: Do budúcna má mesto záujem rozšíriť zber bioodpadu prostredníctvom nádob, ale tento rok   
na to nie sú finančné prostriedky. 

� Otázka: Je možné na mestskom pozemku v tejto lokalite vybudovať detské ihrisko z vôle občanov a ak 
áno, aké kroky treba realizovať? (Zodp. MsÚ) 

Odpoveď: Vybudovanie detského ihriska – sú možné dva spôsoby:  
• Občania podajú žiadosť o prenájom pozemku v súlade s čl. 8  bod 9 písm. b) VZN č. 12/2011 o určovaní 

cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, kde cena za celý predmet nájmu 
počas celej doby užívania pozemku je 1,00 €, prevádzkovanie a bežnú údržbu bude zabezpečovať 
nájomca na vlastné náklady. 

• Náklady na vybudovanie detského ihriska v súlade s technickými normami budú hradiť  občania a 
následne ho darujú Mestu Trenčín, ktoré bude zabezpečovať jeho prevádzku a údržbu.  

Ing. Ladislav Matejka 
� Vymeniť piesok v areáli MŠ Turkovej. Jedná sa o posledné požadované pieskovisko v predškolskom 

zariadení  v MČ SEVER na rok 2015, takže na výmenu požadujem nájsť finančné prostriedky v rozpočte 
mesta, program školstvo. (Zodp. MsÚ)     
Odpoveď: Piesok v MŠ M. Turková bol vymenený, zároveň bol vymenený  aj v MŠ Opatovská a MŠ 
Kubranská. V ostatných MŠ sa výmena piesku plánuje realizovať v roku 2016. 
           

Mgr. Martin Petrík 
� Žiadam úrad, aby preveril stav ochranného betónového valu na Brezine - Kukučínová ulica. Betón je 

značne podmytý vodou. (Zodp. MsÚ) 
Odpoveď: Vzhľadom k tomu, že ešte nebola vykonaná miestna obhliadka a z dôvodu čerpania dovolenky 
riaditeľa MHSL bude odpoveď zverejnená na budúcom zasadnutí VMČ.  

� Žiadam úrad, aby zabezpečil vyčistenie odtokového rigola po celej dĺžke na ulici Kukučínova, smer 
Brezina. (Zodp. MsÚ) 
Odpoveď: Odtokový rigol bol vyčistený pred oslavami SNP. 

� Žiadam úrad, aby umiestnil 3ks odpočinkových lavičiek pri chodníku medzi ul. Kpt. Nálepku a Gen. 
Viesta. (Zodp. MsÚ)     
Odpoveď: Osadenie lavičiek je zaradené do poradovníka, predpoklad osadenia je v priebehu mesiaca 
september 2015.               
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� Navrhujem Mestskému úradu, či by bola možnosť poslať ďakovný a pochvalný list obyvateľom bytového 
domu na ul. Kpt. Nálepku č. 11,13,15 za príkladnú údržbu zelene pred ich domom.  
Odpoveď: List podpísaný primátorom bude zaslaný v najbližšom období.  

� Žiadam úrad, aby zriadil nápravu umiestnenia smetných nádob na Holubyho námestí. Chodník je 
nepriechodný s kočárom. (Zodp. MsÚ) 
Odpoveď: Oba podnety boli Mestskou políciou dňa 21.8.2015 preverené. Na Holubyho námestí budú 
nádoby z chodníka presunuté buď na vedľajšiu trávnatú plochu alebo na cestu popri chodníku. 

� Žiadam úrad o presun smetných nádob na Ul. 17. novembra. Chodník je nepriechodný s kočárom. (Zodp. 
MsÚ) 
Odpoveď: Na základe toho bolo navrhnuté, aby z ul. 17. Novembra boli nádoby na papier a plasty úplne 
stiahnuté, nakoľko sa na okolí nachádza dostatok nádob na papier a plasty. 

 
• požiadavky občanov: 
� Pamätník padlým v 1. svetovej voje, ktorý stojí v strede obce, na ktorom je umiestnená aj travertínová 

pamätná tabuľa, venovaná padlým v 2. svetovej vojne je neudržiavaný. (Zodp. MsÚ) 
Odpoveď: Prevádzkovateľ pohrebísk vykoná údržbu pamätníka do 6.9.2015. 

 
� Kedy je predpoklad zmeny územného plánu mesta Trenčín? (Zodp. MsÚ) 
       Odpoveď: Aktuálne je nachystaná upravená textová aj grafická časť Zmien a doplnkov č. 1 UPN.  
       V týchto dňoch spúšťame oba procesy, ktoré s tým súvisia, t.j. oznámenie o strategickom dokumente  

(proces podľa zákona č. 24/2006 Z.z., ktorý sa rieši s Okresným úradom – odborom ŽP), a oznámenie 
o prerokovaní ZaD č. 1 (proces podľa stavebného zákona), v rámci toho bude aj verejné prerokovanie 
spojené s výkladom spracovateľa, naplánované máme na 30.9 2015. Ak všetko pôjde podľa plánu, tak 
do konca tohto roku by sme chceli Zmeny a doplnky schvaľovať v zastupiteľstve. 
 

� V centre Opatovej, najmä v časti pri detskom ihrisku obmedziť rýchlosť. (Zodp. MsÚ) 
Odpoveď: Danú požiadavku postúpime na dopravný inšpektorát. 

� Popri novej Opatovskej ceste nie je pokosené. Pri výjazde na nový most nad železnicu od Sihote nie je 
ani vidno. (Zodp. MsÚ) 
Odpoveď: Vyzveme  MHSL, m.r.o. o nápravu a vykosenie  mestských pozemkov. 

� Povrch MK Horeblatie, ktorý sa opravoval v roku 2014, je v niektorých miestach poškodený a treba ho 
reklamovať. (Zodp. MsÚ) 
 Odpoveď: Na miestnej komunikácii bude vykonaná tvaromiestna obhliadka, zistené poškodenia budeme   
reklamovať u zhotoviteľa prác. 

� Autobusová zastávka pri OD Radegast sa presunula, bude na nej prístrešok? (Zodp. MsÚ) 
Odpoveď: Prístrešok na presunutej zastávke OD Radegast zabezpečuje  útvar interných služieb (na 
rokovaní z 18.8. 2015 bolo povedané, že bude zabezpečená). 

� Pri detskom ihrisku v Opatovej, prakticky v jeho areáli je umiestnená tabuľa pohrebnej služby. Je to so 
súhlasom MsÚ a je to v súlade s morálnymi pravidlami? (Zodp. MsÚ) 
Odpoveď: Pohrebníctvo DVONČ, spol. s r.o., Partizánske požiadalo Mesto Trenčín o súhlas vlastníka 
pozemku nachádzajúceho sa  v k.ú. Opatová s umiestnením vývesnej skrinky na smútočné oznamy (parte). 
Odborné útvary – útvar stavebný a životného prostredia a útvar hlavného architekta umiestnenie vývesnej 
skrinky na danom pozemku odporučili. Následne im bol vydaný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.  
 

� Požiadavka na riešenie trasy linky MHD č. 21 okolo nemocnice. (Zodp. MsÚ) 
Odpoveď: Pri súčasnom cestovnom poriadku zmena trasovania linky č. 21  nebude vykonaná . V rámci nového 
riešenia MHD bude vyhodnotená. ( linka.č 21 bola prerokovaná ešte 03.06.2015) 
 

� Pán Nagy poukázal na neznesiteľný smrad od pozemkov družstva v Opatovej, čo je cítiť najmä na Sihoti 
IV. Požaduje zistiť pôvodcu. Ing. Miloš Mičega informoval, že sa na vec informoval. Podľa jeho 
informácií by to mal byť zápach od hnojiva aplikovaného súkromnými  hospodármi, ale taktiež žiada vec 
preveriť. (Zodp. MsÚ) 
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Odpoveď: Vzhľadom na to, že kompetentné osoby čerpali v minulých dňoch dovolenky, vec bude 
preverená a odpoveď bude zverejnená na najbližšom zasadnutí VMČ. 

� Pán Nagy poukázal na nepokosené pozemky hneď za bytovými domami na Armádnej ulici smerom na 
Opatovú. Požaduje, aby boli vlastníci vyzvaní na ich pokosenie.  (Zodp. MsÚ) 
Odpoveď: USaŽP zašle výzvu vlastníkom pozemkov na pokosenie.  

� Pán Nagy upozornil na poškodené koše na psie exkrementy a požiadal o ich doplnenie. Ing. Mičega 
uviedol, že takáto požiadavka už je vznesená. Na poškodené koše bolo taktiež zo strany VMČ  poukázané. 
Taktiež požaduje informáciu o umiestnení nových košov na psie exkrementy. (Zodp. MsÚ) 
Odpoveď: Nové nádoby na psie exkrementy na hrádzi v mestskej časti SEVER od Armádnej ulice po zimný 
štadión budú osadené v priebehu septembra. Ak je niekde poškodená nádoba, treba konkretizovať adresu 
umiestnenia.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala : Soňa Baránková  
V Trenčíne, dňa 3.9.2015 

PODNIKY A BYTOVÉ DRUŽSTVÁ 
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Príloha č. 1 k odpovediam na požiadavky VMČ Sever konaného dňa 6. augusta 2015 

 
Z Á Z N A M   Z O   Z A S A D N U T I A  

 
Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a  územného plánovania pri MsZ v Tren číne, 

konaného dňa 13.03.2014 o 17:00 h v sobášnej miestnosti MsÚ v Trenčíne 

 
Program zasadnutia komisie je nasledovný: 

1. Otvorenie  
2. Informácia o projekte označenie miestnych častí Trenčíne 
3. Rôzne 
4. Záver  

Ad. 1.  Otvorenie 
Zasadnutie komisie otvoril a prítomných privítal Ing. Emil Košút. 

Hlasovanie k programu: 

Prítomní: ............. 4 členovia 

Za  ...................... 4 hlasy 

Proti .................... 0 hlasov 

Zdržal sa ............. 0 hlasov 
Ad. 2. Informácia o projekte ozna čenie miestnych častí Tren číne 
Ing. Jarmila Maslová oboznámila členov komisie s pracovnou verziou projektu dopravného značenia, vyznačujúceho 
územia jednotlivých častí Trenčína. Ide o dopravné značenie, ktoré na pozemných komunikáciách určuje začiatky 
a konce všetkých katastrálnych území v meste.  
Vypracovanie projektovej dokumentácie bolo zadané na základe požiadaviek, vyplývajúcich zo zasadnutí VMČ Sever 
a zasadnutí MsZ v Trenčíne. Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť GETOS, s.r.o.  
Ing. Maslová požiadala prítomných členov komisie o jeho preštudovanie a pripomienky. 
Členovia komisie ako problematické vidia množstvo dopravného značenia, ktoré je nevyhnutné na realizáciu označenia 
jednotlivých miestnych častí. Toto množstvo ešte viac zneprehľadní a skomplikuje už aj tak veľké množstvo značiek na 
pozemných komunikáciách v Trenčíne. Okrem toho tieto dopravné značky si vyžiadajú doplnenie už existujúcich 
značiek, ktorých platnosť sa značkami koniec/začiatok obce zruší. Ako problémom vidia tiež nejednoznačné označenie 
katastrálnych území, ktorých hranice vedú stredom niektorých ulíc (napr. Ul. Chotárna je hranicou k.ú. Istebník 
a Orechové). 
Na základe uvedeného komisia predložený materiál berie na vedomie a neodporúča v pokračovaní projektu označenia 
jednotlivých miestnych častí Trenčíne. 

Prítomní: ............. 4 členovia 

Za  ...................... 3 hlasy 
Proti .................... 0 hlasov 

Zdržal sa ............. 1 hlasov 
Ad. 3. Rôzne 
Ing. Emil Košút informoval prítomných, že sa na neho obrátili obyvatelia ulíc Beckovská a Dlhé Hony s požiadavkou 
realizácie parkoviska na pozemku za Perlou. V minulom roku mal o predmetný pozemok záujem súkromný investor, 
ktorý tu mal zámer realizovať radové garáže. V projektu mali byť vybudované aj verejné parkovacie miesta. Nakoľko aj 
na základe nesúhlasu obyvateľov oblasti voči realizácii radových garáží od realizácie zámeru upustil, na pozemku 
zostáva parkovisko, ktoré ale nemá zrealizovanú povrchovú úpravu. Preto navrhuje zaradiť do investičných akcií mesta 
pre rok 2015 opravu uvedeného parkoviska. 
Komisia odporúča zaradiť do investícií Mesta Trenčín v roku 2015 akciu „Opravu parkoviska za Perlou“. 

Prítomní: ............. 4 členovia 
Za  ...................... 4 hlasy 

Proti .................... 0 hlasov 

Zdržal sa ............. 0 hlasov 
Ad. 4. Záver 
Ing. Emil Košút poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie. 
 

V Trenčíne 13.03.2014, Zapísala: Ing. Jarmila Maslová, garant komisie 
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