
 

Odpovede na požiadavky občanov zo zasadnutia 
VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 

uskutočneného dňa 7. mája 2015   
 
požiadavky poslancov 
 

Ing. Miloš Mičega  
� Požaduje zabezpečiť odstránenie nebezpečných častí na oplotení detského ihriska pri tenisovom kurte na 

Považskej ulici, tak ako to požadoval člen VMČ JUDr. Smolka na ostatnom zasadnutí VMČ, vrátane 
odstránenia ostnatého drôtu z bránky detského ihriska, napriek tomu, že časť už bola odstránená. (Zodp. 
MsÚ)  

Odpoveď: Dňa 21.5.2015 odišiel list z útvaru majetku mesta na pána Martišku, aby odstránil aj zvyšnú časť 
ostnatého drôtu.  
� Požaduje zabezpečiť označenie tohto ihriska veľkou tabuľou Mesta Trenčín vrátane informácie 

o prevádzkovom čase. Z tabule by malo byť zrejmé, že sa jedná o ihrisko vo vlastníctve mesta, ktoré je 
verejné prístupné. (Zodp. MsÚ) 

Odpoveď: Na základe vyjadrenia MHSL nie je ihrisko v passporte ihrísk, čo znamená, že nemôže mesto 
zabezpečiť označenie ihriska o prevádzkovom čase. Je potrebné, aby poslanci VMČ Sever prijali uznesenie 
na vypracovanie dodatku ku kúpnej zmluve č. 1/2008 s vlastníkom  tenisových kurtov p. Gabrielom Martiškom.  

 
Miloslav Baco  

� požiadal o osadenie smerovej šípky na jestvujúcom stĺpiku pri križovatke ulíc Opatovská a Potočná 
s nápisom „Kostol sv. Stanislava". (Zodp. MsÚ) 

Odpoveď: Smerová šípka bude objednaná u Alfa reklamy a následne osadená. 
� Žiadame dokončenie povrchu na chodníku nachádzajúceho sa na ulici Mlýnska (vedľa detského ihriska 

v Opatovej). Plocha cca 8 m2. 
Odpoveď: Dokončenie bude prehodnotené s realizátorom kanalizácie.  
� Na ulici Niva a Mníšna požadujeme urýchlené vyčistenie kanalizačného žľabu z dôvodu jeho 

nepriepustnosti. Uvedený žľab je plne zanesený a pri daždi prichádza k vytápaniu blízkej materskej 
škôlky. 

Odpoveď: Zanesený zľab bol už vyčistený. 

požiadavky občanov 
 
� p. Langerová poukázala na dlhodobo zlé osvetlenie oproti bytovke  na ul. K Výstavisku č.2  
Odpoveď: Nakoľko sa jedná o veľmi zložitú a finančne náročnú operáciu cca 20 000 €, je na zvážení poslancov 
na jej zaradení do zásobníka investičných akcií. 
� rozkopané miesto pri stavbe s popisným číslom 2834 trafostanica č. 155, výkop bol realizovaný pre účely 

zistenia polohy inžinierskych sietí a doteraz nie je miesto uvedené do pôvodného stavu, hrozí riziko 
ublíženia na zdraví.  

Odpoveď: Pozemok je vo vlastníctve súkromnej spoločnosti, ktorá realizovala výkop pre účely zistenia polohy 
inžinierskych sietí. Nakoľko cez tento pozemok vedie verejne využívaný chodník (ktorého ponechanie na využívanie 
obyvateľmi je len na dobrej vôli vlastníka pozemku), bolo miesto výkopu po ukončení prác zabezpečené lávkou pre 
peších s ochranným zábradlím. Nariadenie uvedenia súkromného pozemku do pôvodného stavu nie je v kompetencii 
Mesta Trenčín.  
 

� Pán poukázal na opravu skratky chodníka smerom k učilišťu z hlavnej cesty, kde počas dažďov sú na 
dvoch miestach rozsiahle kaluže vody a opravu výtlku pri bytovke K výstavisku 2, kde počas prejazdu 
áut je zle opravená cesta po výkope 

Odpoveď: Súvislá oprava cesty a priľahlých chodníkov na ul. k Výstavisku sa v r. 2015 realizovať nebude z dôvodu jej 
neschválenia v súčasnom rozpočte. Poškodenia budú opravené iba lokálne za predpokladu dostatku financií 
a zrealizovania opráv všetkých prioritnejších miestnych komunikácií. 
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� Pani má požiadavku na orez topoľov pri bytovke K výstavisku 4, treba zistiť vlastníka a vyzvať ho 
na orez drevín, nakoľko predstavujú riziko pri nepriaznivých poveternostným podmienkach. ( 

Odpoveď: Pracovníkmi USŽP bude vykonaná obhliadka topoľov, o ďalšom postupe budeme informovať.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala : Soňa Baránková  
V Trenčíne, dňa 4.6.2015 

PODNIKY A BYTOVÉ DRUŽSTVÁ 
 
 
 
 
 


