
 
Zápisnica  zo zasadnutia 

VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 
uskutočneného dňa 3. septembra 2015  v priestoroch KS Kubra v Trenčíne. 
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Garant komisie :  Soňa Baránková 
Ostatní prítomní : Mgr. Zdeno Marousek– zástupca náčelníka Mestskej polície Trenčín (MsP) 
         Ľuboš Kusenda – Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. (MHSL) 
         Mgr. Richard Rybníček – primátor mesta Trenčín 

 
Program (po schválení):  
1. Úvod.  
2. Predbežná informácia o oprave a údržbe detských ihrísk. 
3. Odpovede na požiadavky VMČ SEVER z augusta 2015 a z predchádzajúcich zasadnutí. 
4. Informácia o príprave osláv 777. výročia prvej písomnej zmienky o Opatovej. 
5. Informácie o pripravovanej oprave mosta na ceste I/61 v časti Opatová. 
6. Rôzne. 
7. Záver. 

 
K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU : 

 
1. Úvod :  

• Predseda VMČ SEVER Ing. Miloš Mičega privítal prítomných členov VMČ a ostatných prítomných. 
Uviedol, že pozvánka spolu s prílohami na zasadnutie VMČ bola zverejnená na webovej stránke Mesta 
Trenčín a vývesných tabuliach mestskej časti, pričom členom VMČ bola zaslaná v stanovenej lehote 
elektronicky – emailom.  

• Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER je uznášaniaschopný, prítomní sú siedmi členovia. Ing. 
Ladislav Matejka oznámil neskorší príchod. 

• Ing. Miloš Mičega vyzval prítomných na prípadné doplnenie programu a následne navrhol nasledovnú 
zmenu programu :  
- Doplnenie bodu č. 5 o informácie o pripravovanej oprave mosta na ceste I/61 v časti Opatová, ktorú 

príde osobne poskytnúť primátor mesta Mgr. Richard Rybníček. 
 
Hlasovalo sa o tom, kto je za doplnenie bodu 5 do programu rokovania: 

HLASOVANIE :  
Za : 7 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER odsúhlasil doplnenie bodu 5. Informácie o  pripravovanej 
oprave mosta na ceste I/61 v časti Opatová. 

 
- Ďalšia zmena programu sa týkala preloženia pôvodného bodu č. 4 – Predbežná informácia o oprave 

a údržbe detských ihrísk ako bod č. 2., z dôvodu prednostného prezentovania zástupcom MHSL p. 
Kusendom. Hlasovalo sa o tom, kto je za preloženie bodu č. 4 ako bodu č. 2  programu rokovania : 

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
 

Predseda výboru     
Ing. Miloš Mičega   

Členovia výboru : 
Ing. Ladislav Matejka  Mgr. Juraj Bakoš  JUDr. Martin Smolka  Mgr. Martin Petrík 
Kamil Bystrický  Ľubomír Horný Miloslav Baco 
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HLASOVANIE :  
Za : 7 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER odsúhlasil preloženie bodu č. 4 ohľadom informácie o oprave 
a údržbe detských ihrísk.  
 
• Ing. Miloš Mičega dal hlasovať o programe vrátane jeho zmien po doplnení. Hlasovalo sa o schválení 

programu ako celku : 
HLASOVANIE :  

Za : 7 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že program zasadnutia bol členmi VMČ SEVER jednomyseľne schválený.  
Za zapisovateľku bola jednomyseľne schválená Soňa Baránková, za overovateľa zápisnice Ľubomír Horný.  

 
2. Predbežná informácia o oprave a údržbe detských ihrísk:  
• Ing. Miloš Mičega požiadal p. Kusendu z MHSL, aby informoval prítomných o vykonaných opravách na 

detských ihriskách patriacich územne do obvodu MČ SEVER.  
• Pracovníci MHSL vykonali opravy a údržbu na týchto ihriskách : 
Clementisova ul.  občanmi svojpomocne vykonaný nový náter hojdačiek a prevažovačiek s celkovou 

úpravou prostredia; Ing. Mičega doplnil, že mimo rozpočtu mesta zabezpečil výmenu 
piesku s úpravou pieskoviska a osadenie šmýkačky (všetko po predchádzajúcom 
súhlase Mesta Trenčín ako vlastníka); MHSL zabezpečilo obnovenie náteru hracích 
plôch na asfaltovej ploche a výmenu poškodených drevených častí lavičiek – oprava 
lavičiek začala ešte v roku 2014;  

Sibírska ul. opravené kompletne lavičky; nové sedačky osadené a nové prevažovačky 
Žilinská ul. č. 8 občanmi svojpomocne vykonaný náter hojdačiek a iných prvkov; MHSL zabezpečilo 

vybudovanie nového pieskoviska s drevenou obrubou, odstránenie poškodených 
prevažovačiek  2 ks (namiesto nich bude osadená jedna nová) a vyčistenie plôch; ešte 
sa doplní sedenie (Zodp. MHSL)  [Ing. Mičega navrhol využiť vystupujúcu konštrukciu 
základu na susednej budove vo vzdialenosti cca 2,0 m na osadenie fošne na účely 
sedenia]   

Žilinská ul. 7 – 3x na troch ihriskách nové nátery; doplnený štrk + fólia pod hojdačky; nové sedáky; treba 
opraviť odtrhnutú hojdačku; (Zodp. MHSL)  

Žilinská ul. 2     obnovený celý kolotoč; dané nové sedáky; nový piesok; občanmi svojpomocne natreté; 
Pred poľom  občanmi svojpomocne natreté; osadené a premiestnené pieskovisko s novou obrubou; 

opravené hojdačky; nové lavičky; na kolotoči vymenené ložisko; celé ihrisko nanovo 
oplotené;  

K výstavisku  občanmi svojpomocne natreté; výmena sedákov; opravené lavičky – náhrada novými 
doskami; 

Považská ul.  natreté prvky a vymenené drevené poškodené časti ihrísk a lavičiek; treba ešte dorobiť 
vyštrkovanie dopadových plôch (Zodp. MHSL)  

Gagarinova ul.  treba opraviť altánok, ktorý je poškodený vandalmi, v prípade výskytu mládeže, ktorá 
je hlučná v nočných hodinách, treba volať mestskú políciu (Zodp. MHSL) 

Hodžova ul. natreté prvky a vymenené drevené poškodené časti ihrísk a lavičiek; 
Švermova ul. ihrisko prístupné od Hurbanovej ulice – vymenený piesok; 
Nábrežná ul. – 4x natreté prvky a vymenené drevené poškodené časti ihrísk a lavičiek na všetkých štyroch 

ihriskách; vymenení piesok a opravené obruby pieskovísk    
 
Ing. Miloš Mičega navrhol v prípade ihriska na Gagarinovej ul. zvolať obhliadku na tvare miesta, a to dňa 
1. októbra 2015, kedy sa uskutoční ďalšie rokovanie VMČ SEVER na Sihoti. Občania budú mať možnosť 
vyjadriť sa na tvare miesta k danej problematike a sami navrhnúť, či altánok ponechať a opraviť alebo ho 
odstrániť. Takýto bod programu ohľadom ponechania či odstránenia altánku na ihrisku Gagarinova bude 
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zaradený do najbližšieho rokovania VMČ Sever s čím súhlasil Kamil Bystrický, ktorý túto problematiku 
predostrel na augustovom zasadnutí VMČ SEVER.  
 
• Ing. Miloš Mičega zhodnotil akciu so svojpomocnou opravou ihrísk za úspešnú. Na výzvu zo strany VMČ 

SEVER obyvatelia reagovali a k akcii sa pripojili. Uviedol, že sa obnovili všetky ihriská, pri ktorých 
občania požiadali o poskytnutie materiálu. Farby vrátane ochranných pomôcok boli poskytnuté každému. 
Výmena drevených častí hracích prvkov a lavičiek bola realizovaná prakticky všade. Požiadavky boli 
splnené určite na viac ako 90 %.  Zároveň poďakoval občanom za príkladnú spoluprácu pri obnove ihrísk. 
Pre rok 2016 sa bude hľadať ďalšia forma spolupráce jednotlivých subjektov pri oprave a obnove ihrísk.  

 
Hlasovalo sa o tom, že VMČ SEVER berie informácie ohľadom údržby a opráv ihrísk na vedomie. 

HLASOVANIE :  
Za : 7 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER zobral na vedomie informáciu ohľadom údržby a opráv 
detských ihrísk.  
 
3. Odpovede na požiadavky VMČ SEVER z augusta 2015 a z predchádzajúcich 
zasadnutí :  
• Ing. Miloš Mičega informoval prítomných, že eviduje požiadavku prednostu MsÚ Trenčín na to, aby sa 

do zápisnice uvádzala zodpovednosť za splnenie požiadavky konkrétne na jednotlivý útvar mestského 
úradu [(napr. (Zodp. USaŽP)], teda nie ako doteraz [(Zodp. MsÚ)]. Prítomných informoval, že 
zodpovednosť za útvar začal uvádzať v prvých zápisniciach od volieb v novembri 2014. Od takejto 
formulácie upustil, nakoľko sa dozvedel že, cit. „úkoluje úradníkov MsÚ“. Ďalej uviedol, že pokladá za 
nielen jednoduchšie, ale za úplne legitímne, ak sa uvedie iba zodpovednosť MsÚ ako celku a nie 
konkrétneho útvaru. Presné prerozdelenie je podľa predsedu VMČ vecou prednostu úradu. Dodal, že ak 
nie je za splnenie požiadavky zodpovedný MsÚ, tak sa v zápisnici uvádza iná organizácia, napr. [(Zodp. 
MHSL) ]. Na záver dodal, že ako predseda VMČ SEVER, vyhovie tejto požiadavke prednostu mestského 
úradu a bude uvádzať konkrétne útvary MsÚ. Za dôležitejšie však pokladá, aby sa požiadavky priebežne 
plnili.       

• Ing. Miloš Mičega prečítal najskôr vypracované odpovede na požiadavky VMČ SEVER z 1. júla 2015. 
V auguste nebola na zasadnutí VMČ SEVER prítomná garantka výboru, čiže nebolo zabezpečené 
kompletné predloženie vypracovaných odpovedí na požiadavky.  

• Členovia VMČ sa vyjadrili k niektorým nevyriešeným požiadavkám z ostatných VMČ a ich požiadavky 
sú zapracované v ďalšej časti zápisnice.  

  
Hlasovalo sa o tom, že VMČ SEVER berie informácie ohľadom vypracovaných odpovedí na požiadavky 
z júla a augusta 2015 na vedomie. 

HLASOVANIE :  
Za : 7 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER berie na vedomie informáciu ohľadom vypracovaných 
odpovedí na požiadavky z júla a augusta 2015 na vedomie.  
 
4. Informácia o príprave osláv 777. výročia prvej písomnej zmienky o Opatovej : 
• Ing. Miloš Mičega na úvod tohto bodu poďakoval prítomným kolegom, ktorí sa podieľali na príprave a 

úspešnom priebehu samotných osláv v Kubrej dňa 29.8. 2015. Uviedol, že s prípravou pomohol, ale dva 
dni pred oslavami musel odcestovať na dlhodobo plánovanú dovolenku. Osobná neúčasť ho mrzí. Mimo 
iného dodal, že skúsenosti s prípravami sa budú dať zúročiť na iných obdobných aktivitách v našej 
mestskej časti.    
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• Poslanec Miloslav Baco informoval o pripravovaných oslavách 777. výročia prvej písomnej zmienky 
o Opatovej, ktoré sa uskutočnia v dňoch 11. – 13. septembra 2015 v Opatovej. Program osláv bude 
zverejnený vo všetkých informačných výveskách VMČ SEVER. Uviedol, že ešte treba dorobiť niektoré 
veci týkajúce sa dôstojného priebehu osláv. Navrhol dorobiť nasledovné : 

- zabezpečiť veľkoobjemový kontajner, (Zodp. UIS) 
- natrieť pamätník padlým vojakom z I. a II. svetovej vojny pri kostole,  (Zodp. MHSL)  
- vyčistiť koryto potoka v Opatovej od nánosu bahna a zatrávnenia, (Zodp. UIS) 
- obnoviť nátery detského ihriska v Opatovej a dorobiť oplotenie, (Zodp. MHSL)  
- označiť ulicu Mlynská tabuľou slepá ulica, (Zodp. UHA - doprava) 
- bolo odcudzené označenie smerová šípka na jestvujúcom stĺpiku pri križovatke ulíc Opatovská a Potočná 

s nápisom:  Kostol sv. Stanislava – zabezpečiť jeho doplnenie, (Zodp. UIS) 
- vyčistiť cestu do Opatovej a priľahlé chodníky od buriny na Opatovskej ceste, (Zodp. MHSL)  
 
• Po tejto informácii sa dostavil člen VMČ SEVER Ing. Ladislav Matejka, ktorý sa ospravedlnil za 

oneskorený, ale vopred avizovaný príchod.  
 
5. Informácia o pripravovanej oprave mosta na ceste I/51 Opatová: 
• Ing. Miloš Mičega privítal primátora mesta Mgr. Rybníčka a odovzdal mu slovo. V úvode primátor 

poukázal na dlhodobé sťažnosti Opatovanov na zlý technický stav mosta na ceste pri Motoreste Maják.  
Už niekoľkokrát bolo sľúbené od SSC riešenie opravy. Uviedol, že niektorí poslanci z VMČ SEVER 
zahájili aktivitu formou písomného „dotazovania“ na SSC Bratislava a MDVaRR SR, a že veci teraz 
nabrali spád. Vyvinul sa určitý legitímny tlak na inštitúcie, ktoré sú kompetentné vec riešiť. Primátor dňa 
2. septembra 2015 od 10.00 h vyhlásil mimoriadnu situáciu na moste, zvolal krízový štáb, ktorého je 
predsedom. Po spravení obhliadky mosta, ktorú vykonali pracovníci SSC, je most zaradený už v kategórii 
č. 6. zo siedmych stupňov uvádzania technického stavu, čo je druhý najhorší stupeň, kde by už mohlo dôjsť 
k uvoľneniu podpier a hrozilo by úplné zatvorenie mosta. V priebehu niekoľkých dní dôjde k obmedzeniu 
dopravy na moste, do akej miery, primátor presne nešpecifikoval, doprava bude možno riadená aj ručne 
v prevádzke od 6.30 hod. do 18.30 hod. Mimoriadna situácia mimo iného znamená, že SSC nemusí robiť 
verejné obstarávanie na dodávateľa prác, ale môže konať okamžite a vybrať nového zhotoviteľa. Do konca 
tohto roka by mohol byť most zrekonštruovaný, ak to počasie dovolí. Celá príprava ohľadne prevádzky 
mosta spadá do kompetencie OkÚ Trenčín, odbor krízového riadenia - p. Kment. Primátor prítomným 
uviedol, že ich chcel týmto informovať o vzniknutej situácii osobne skôr, ako sa vec oznámi verejnosti.  

• Ing. Miloš Mičega poďakoval za poskytnuté informácie. Uviedol, že podpisová akcia ohľadne opravy 
mostu sa začala ešte v júli, na poslednom zasadnutí VMČ v Opatovej dňa 6.8.2015 boli o nej informovaní 
prítomní obyvatelia Opatovej.  

• Členovia VMČ a primátor pokračovali krátkou voľnou debatou o viacerých témach.  
• Ing. Miloš Mičega na záver využil prítomnosť primátora a požiadal ho, aby zabezpečil urýchlene 

vybudovanie nového priechodu pre chodcov na Žilinskej ul. v časti od hrádze k Ul. Pod Skalkou pri 
bývalom zbernom dvore Kovošrotu š.p. Tento je síce na základe predchádzajúceho vyžiadania už 
naprojektovaný, ale treba zabezpečiť proces realizácie. Primátor si operatívne zabezpečil informácie 
a členom VMČ uviedol, že sa bude realizovať v termíne do 21.9.2015.     

• Pani Brezanová (spoluorganizátorka osláv v Kubrej) využila prítomnosti p. primátora a osobne mu 
poďakovala za finančnú a inú podporu v súvislosti s oslavami 750. výročia prvej písomnej zmienky 
o Kubrej, ktoré sa konali minulý týždeň. Poďakovala aj prítomným poslancom, ktorí boli v prípravnom 
výbore, ako aj za celkové zastrešenie podujatia. Konkrétne poďakovala poslancom Bacovi, Hornému, 
Matejkovi, Mičegovi a poslancovi Bystrickému vo veci bezplatného poskytnutia stanu a pivných setov.    

Túto sprostredkovanú formu využíva aj ako poďakovanie od obyvateľov Kubrej. Vyslovila vďaku aj za 
to, že doteraz sa na túto časť mesta podľa jej slov „stále pozabúdalo“.  Na záver konštatovala, že v rámci 
príprav osláv, sa uskutočnil najväčší rozsah obdobných prác v tak krátkom časovom rozmedzí vykonaných 
v Kubrej, za posledných cca 20 rokov. Poďakovala aj za rekonštrukciu verejného rozhlasu v Kubrej, ktorý 
už niekoľko rokov nefungoval. (poznámka : rozhlas sa realizoval ako investičná akcia Mesta Trenčín po 
schválení poslancov MsZ na návrh VMČ SEVER)  
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6. Rôzne: 
Ing. Miloš Mičega dal prítomným možnosť na uplatnenie požiadaviek a námietok.  
• Požiadavky poslancov : 

Spoločné požiadavky poslancov a nevybavené požiadavky z predchádzajúcich zasadnutí : 
- Od správcu ihrísk MHSL pripraviť do budúceho rokovania VMČ SEVER návrhy na opravy ihrísk na rok 

2016 spadajúcich do MČ SEVER. (Zodp. MHSL)  
- Vypracovať finančné ohodnotenie nákladov na vykonanú údržbu detských ihrísk, ktoré sa doteraz obnovili 

v roku 2015 na MČ SEVER. (Zodp. MHSL)  
- Pripraviť návrh opravy ohľadne ponechania altánku na ihrisku Gagarinova, príp. iné variantne riešenie 

vzniknutého nepriaznivého stavu. (Zodp. MHSL)  
- Oplotiť detské ihrisko v Opatovej. (Zodp. MHSL)  
- Ponechať k dispozícii vývesnú tabuľu VMČ SEVER v priestoroch Zlatokovu. (Zodp. ÚMM a MHSL)  
- Preveriť, či osadenie smetných košov na psie exkrementy do areálu futbalového ihriska v Opatovej je, 

alebo nie je v správe, resp. kompetencii Mesta TN, kdeže tam podľa predchádzajúceho stanoviska 
nemožno osadiť tieto nádoby. (Zodp. USaŽP) 

- Osadenie vývesnej informačnej tabule MČ SEVER v lokalite Pred poľom bližšie k predajni Billa, vec 
osobne dorieši s riaditeľom MHSL poslanec JUDr. Martin Smolka. (Zodp. MHSL)  

- Kedy bude zahájený orez stromov na Hodžovej 10 v Trenčíne -  uviesť presný termín realizácie. (Zodp. 
UIS) 

- Podchod v Opatovej – nastavenie osvetlenia a osadenie zrkadiel – doteraz odpoveď, že sa dá realizovať až 
po prevzatí do majetku Mesta. Informovať VMČ SEVER o termínoch a postupe pri prevzatí podchodu do 
majetku mesta a ihneď vyčleniť peniaze na údržbu v rozpočte. (Zodp. UIS) 

- Na Ul. Mlynská smerom k železnici osadiť tabuľu slepá ulica. (Zodp. UHA - doprava) 
- Dať na vedomie od MsP všetky podnety, ktoré evidujú a týkajú sa zvýšenia hladiny Opatovského potoka 

smerom k mlynu, z dôvodu prísľubu Lesov k vyčisteniu koryta od nánosu bahna a vysokého zarastenia. 
(Zodp. MsP) Obdobne to platí aj na podnety, ktoré boli adresované priamo na mestský úrad. (Zodp. MsÚ) 

- Stále nie je doriešená situácia s drevinami neujatými pri výsadbe spred cca 2 rokmi. Niekoľkokrát bola 
požadovaná informácia o riešení tohto stavu. Ešte pred voľbami bolo na tento problém poukazované 
s informáciou, že sa to dá riešiť reklamáciou. Poslanci žiadajú poskytnúť dôkladnú informáciu so 
zónovaním zmapovaných neujatých stromov a uvedením doterajšieho a navrhovaného postupu. (Zodp. 
UIS) 

- Natrieť a osvietiť pamätník padlým z I. a II. SV pri kostole v Opatovej pri veľkej lipe, čo možno najskôr 
do začiatku osláv 777. výročia Opatová. (Zodp. MHSL)  

- V čase pohrebu v Opatovej má autobus MHD problém prejsť okolo kostola – je nutné dosledovať takúto 
situáciu a ak sa dá, krátkodobo osadiť obmedzujúce prenosné dopravné značenie zákaz zastavenia a i. 
(Zodp. UHA - doprava) 

- Popri novej Opatovskej ceste nie je pokosené. (Zodp. UIS) 
- Navrhnúť spôsob údržby - ochrany drevených častí hracích prvkov na detských ihriskách, najmä vrchy 

zvislých konštrukcií drevených stojok (napr. klobúčiky alebo špeciálny náter alebo opáskovanie a pod). 
Tieto sú nahnité a čiastočne rozpadnuté na všetkých konštrukciách ako prvé, teda jedná sa o systémovú 
chybu.   

 
Ing. Miloš Mičega  

- Od Hurbanovej ulice smerom k hydrocentrále (k hrádzi) vyčistiť chodník od prerastajúcich kríkov. (Zodp. 
MHSL)  

- Vybudovanie nového priechodu pre chodcov na Žilinskej v časti od hrádze k Ul. Pod Skalkou pri bývalom 
zbernom dvore Kovošrotu š.p. zabezpečiť v termíne do 21.9.2015 (Zodp. MsÚ) 

- Bezpodmienečne zabezpečenie opravy výtlkov pri OD Rozkvet, najmä v časti od prevádzky predaja novín 
popred mäsiarstvom a ďalej k Ul. kpt. Nálepku. (Zodp. UIS) 

- Preložiť časť chodníku z dôvodu zarastania koreňmi stromu pri bytovom dome na Ul. Kpt. Nálepku – 
spojovací chodník medzi OD Rozkvet a Ul. kpt. Nálepku. (Zodp. UIS)  

- Do zimy spraviť zábranu na oplotení ihriska Pádivec v časti, kde sa sánkujú deti od Opatovskej ulice. 
(Zodp. MHSL)  
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- Žiadam osobne prizvať k účasti na miestnej obhliadke prepadajúcich sa obrubníkov a iných technických 
poškodení na ulici Pod čerešňami a Odbojárov. Členovia VMČ žiadali o bezodkladné rokovanie o oprave 
asfaltového povrchu na Ul. Odbojárov a Pod Čerešňami s príslušnými subjektmi zodpovednými za 
rozkopanie. Do ďalšieho zasadnutia VMČ uviesť termín. (Zodp. UIS) 
 

Mgr. Martin Petrík 
- Zabezpečiť cez TVK a.s. orez konárov pri vodnom zdroji na ul. Martina Rázusa. (Zodp. UIS) 
- Zabezpečiť oplotenie pieskoviska na Nábrežnej ul. (jedno zo štyroch – to najväčšie). (Zodp. MHSL)  
- Vyzvať šoférov autobusov MHD, aby zastavovali na vyznačenej zastávke a nie pred penziónom Magnólia. 

(Zodp. UHA - doprava) 
- Umiestniť jedného policajta na Žilinskú ul. v čase ranného priechodu cesty deťmi do školy. (Zodp. MsP) 
- Na ulici M. Rázusa pred Obchodnou akadémiou sú výtlky na ceste (Zodp. UIS) 
- Zo strany Ul. kpt. Nálepku do elektrární je vyschnutý orech po ľavej strane – zabezpečiť jeho odstránenie. 

(Zodp. UIS) 
 

Miloslav Baco 
- Zabezpečiť požiadavky k 777. výročiu o Opatovej, budú zaslané aj elektronicky ešte pred zverejnením 

tejto zápisnice. (Zodp. MsÚ) 
- Preveriť právny stav, prípadne odstrániť vrak pri kostole v Opatovej. (Zodp. UIS)  
- Na Ul. Považská pri zastávkach MHD bez prechodu pre chodcov – doplniť výstražné značenie pozor deti 

v oboch smeroch jazdy, alebo iné výstražné značenie. (Zodp. UIS) 
 

• Požiadavky občanov: 
- Odstrániť staré a nefunkčné káble z bývalého rozhlasu a stĺpy bývalého ozvučenia rozhlasu (Zodp. 

MHSL)  
- Preveriť skutočnosť, že pri cintoríne v Kubrej zastavuje auto z cudzou poznávacou značkou a vykladá 

odpad do veľkoobjemového kontajnera. (Zodp. MsP) 
- Zistiť, či je možné v Kubrej umiestniť nádoby na odpad pre trafáky a kovy. (Zodp. USaŽP) 
- Či by sa nedala umiestniť lampa pri ZŠ Kubranská. (Zodp. MHSL)  
- Opravené preliezky v Kubrej pri ZŠ – natretá muchotrávka – treba vymeniť plech, je prehrdzavený 

a opraviť šmýkačky do pieskoviska. (Zodp. MHSL) 
- Občan zo Železničnej ulice požaduje preveriť situáciu zákazu prejazdu nákladných áut z dôvodu, že táto 

cesta nie je stavaná na takúto záťaž. (Zodp. UHA - doprava) 
- Občan zo Železničnej ulice žiada, či by nebolo možné odkloniť kamióny s repou na nový cestný most a nie 

cez mesto samotné. (Zodp. MsÚ) 
 
• Zástupca MsP Trenčín Mgr. Marousek informoval prítomných o dopravnej situácii na ulici Žilinská. Pred 

samotným spustením žiadali o doplnenie značenia, upozorňovali vodičov na zmenu v organizácii dopravy 
a neustále túto lokalitu monitorujú a kontrolujú hliadkami. Taktiež riešili aj odstránenie vraku v Opatovej, 
polovrak na ul. M. Rázusa pri Zlatokove, MsP upozorňuje cyklistov na skutočnosť, že nesmú chodiť po 
chodníkoch na Mierovom námestí, aby nedochádzalo k styku obsluhy na terasách s cyklistami. 

• Člen VMČ SEVER Ing. Matejka poďakoval MsP za hliadky na hrádzi, o ktoré žiadali, aby častejšie 
kontrolovali túto lokalitu.  

 
7. Záver: 
Predseda Ing. Miloš Mičega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.  
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 18,45 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa bude konať dňa 
1. októbra 2015 v Centre pre seniorov na Sihoti. Na úvod bude zaradený bod o riešení problému s detským 
ihriskom na Gagarinovej ulici spojený s obhliadkou.  
Zapísala : Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 3.9. 2015 

Ing. Miloš Mi čega 
                              Predseda VMČ SEVER 


