
 

Odpovede na požiadavky občanov zo zasadnutia 
VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 

uskutočneného dňa 5. novembra 2015   
 
Požiadavky poslancov: 

Ing. Miloš Mičega  
� Zabezpečiť prenosným dopravným značením situáciu v čase pohrebu v Opatovej, kde má autobus MHD 

problém prejsť okolo kostola. (Zodp. doprava) 
Odpoveď: Od času, čo má prednosta MsÚ pod kontrolu zasielanie odpovedí na požiadavky, bola táto 
požiadavka vznesená už dvakrát a aj dvakrát na ňu bolo odpovedané. Z tohto dôvodu považujeme opätovné 
zadanie požiadavky na prenosné dopravné značenie za bezpredmetné. Útvar dopravy vykonal obhliadku 
predmetnej časti ulice Potočnej pri kostole s tým, že bude spracovaný návrh dopravného značenia (ZÁKAZ 
STÁTIA) v smere jazdy : cintorín - podjazd pod I/61 a tento bude postúpený k odsúhlaseniu na ODI v Trenčíne.  
� Pre potreby svojpomocnej opravy a údržby detských ihrísk v MČ SEVER zabezpečiť farby vo všetkých 

používaných odtieňoch v množstve min. po 50 kg vrátane riedidla a ochranných pracovných pomôcok. 
(Zodp. MHSL)  

Odpoveď: MHSL môže farby nakúpiť, ale nie v  takýchto množstvách, ktoré pán poslanec požaduje. Ďalej si 
myslíme, že nie je vhodné maľovať v období, keď sú nočné teploty v mínusoch a tým by farba nemala šancu 
vyzrieť a zmrzla by. 
 
Požiadavky občanov: 
 
� p. Baginová požaduje čistiť chodník na ulici Štefánikova v miestach, kde sa nachádza strom ginko 

a upozornila, že pod stromom na popadaných plodoch sa šmýka a miesto treba dať vyčistiť. Na to 
reagoval prítomný riaditeľ MHSL p. Buchel, že uvedené miesto bolo už raz vyčistené pracovníkmi VPP, 
majiteľ pozemku bude znova vyzvaný na vyčistenie, čiže sa to bude riešiť. (Zodp. MHSL)  

Odpoveď: Chodník bol vyčistený aktivačnými pracovníkmi už dvakrát a to v dňoch 10.11 a 16.11.2015. V 
prípade potreby bude vyčistený opäť.  
� p. Baginová ďalej upozornila, že pred múzeom kolies na chodníku je osvetlenie v lištách, na ktorých sa 

tiež šmýka a pýta, či by sa z hľadiska bezpečnosti nedali lišty odstrániť. V prípade napadnutia snehu 
v minulých zimných obdobiach sa nahromadený sneh ukladal na autobusových zastávkach tak, že bránil 
nastupujúcim do autobusu, zhrnutý sneh treba vyvážať alebo nechať na miestach, kde nebude prekážať.  

Odpoveď: Vec bola postúpená na preverenie správcovi miestnej komunikácie.. Správca komunikácie 
preveril opodstatnenosť  požiadavky a na mieste bolo zistené, že v prípade dažďa a snehu môže byť 
priehľadný kryt svetla v chodníku šmykľavý. Nakoľko sa jedná sa o vlastníctvo stavby Múzeum kolies, bola 
pracovníčka múzea  ihneď vyzvaná , aby boli kryty na svetlách vymenené za protišmykové, alebo, aby bola 
nane nalepená priehľadná protišmyková fólia. Nad realizáciou dohliadne správca komunikácie. 
Ohľadom nahromadeného snehu na autobusových zastávkach berie útvar dopravy požiadavku na vedomie. 
Požiadavka bude zabezpečená v zmysle zimného operačného plánu údržby mestských komunikácií. 

� P. Baginová ďalej poukázala na nutnosť vyspravenia prepadnutých miest na chodníku na Štefánikovej 
ulici, Ing. Mičega odpovedal priamo, že aspoň výtlky pred zimou sa budú snažiť vyspraviť. (Zodp. 
doprava). Napriek uvedeného požaduje aj stanovisko mesta k požiadavke opravy výtlkov na chodníku 
na Štefánikovej ulici v kritických miestach. (Zodp. doprava) 

Odpoveď: Oprava poškodeného chodníka  na ulici Gen.M.R.Štefánika (cca do 40 m2) , ktorý patrí do správy  
Mestu Trenčín, bude realizovaná do konca roka 2015. Avšak vozovka ulice Štefánikovej, ako cesta I/61, patrí 
do správy Slovenskej správy ciest - zodpovedný pán Jaroslav GABRIŠ, ktorému bola požiadavka mailom 
zaslaná a telefonicky odkonzultovaná.     
� Pán poukázal na doriešenie liniek MHD priamo od OC Max do Laugarícia tak ako je to na Juhu autobusmi 

obchodných reťazcov. (Zodp. MsÚ doprava) 
Odpoveď: Podnet občana v zmysle MHD -  MAX - LAUGARÍCIO bol zaradený medzi zapracovávané podnety. 
Návrh GRAFIKONU bude zverejnený ku konzultácii s občanmi. 
 
Zapísala: Soňa Baránková  

V Trenčíne, dňa 30.11.2015IKY A BYTOVÉ DRUŽSTVÁ 


