
 

Odpovede na požiadavky občanov zo zasadnutia 
VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 

uskutočneného dňa 3. decembra 2015   
 
Požiadavky poslancov: 
� Ing. Mičega požaduje vyžiadanie informácie o aktuálnom stave ohľadom výmeny pozemku s Ing. 

Pavlisom za účelom vybudovania prístupu na Armádnu ulicu cez pozemok okolo bývalého ovčiarskeho 
ústavu, ktorý vlastní. (Zodp. UMM)  

Odpoveď: Na základe spoločného rokovania poslancov za VMČ Sever a viceprimátora so žiadateľom o 
výmenu pozemkov, bude po doložení nových podkladov k žiadosti o zámenu pozemkov predložený nový návrh 
zámeny pozemkov na rokovanie VMČ Sever. 
 
� Predseda VMČ Sever požaduje opraviť výtlk na ceste v križovatke Nivy - Opatovská. (Zodp.UD) 

Odpoveď: Požiadavka bola zaradená do poradovníka opráv miestnych komunikácií. 
 
� VMČ požaduje prehodnotiť riešenie statickej a dynamickej dopravy pred a za kruhovým prejazdom v 

časti oproti Radegastu pri nových prevádzkach a pred  penziónom Magnólia formou mininálne zákazu 
státia s návrhom ponechania možnosti zastavenia.  (Zodp.: UD) 

Odpoveď: Dňa 10.12.2015 bola vykonaná obhliadka daného úseku útvarom dopravy MsÚ , pričom boli prijaté 
nasledovné opatrenia : cca 70m pred kruhovým objazdom v smere jazdy od BILLY a cca 70m pred kruhovým 
objazdom v smere jazdy od OPATOVEJ, vždy na pravej strane bude pripravený a odoslaný na ODI návrh na 
určenie dopravného značenia "B33" ZÁKAZ STÁTIA. Úseky v smere jazdy od kruhového objazdu k 
MAGNÓLII a od kruhového objazdu ku RADEGASTU budú prehodnotené naraz súčasne s ODI priamo na 
mieste, nakoľko v týchto úsekoch sa nachádzajú autobusové zástavky. Vec je aktuálna , pracuje sa na nej. 
 
� VMČ Sever požaduje vyvolať rokovania s mestom vo veci majetkovo-právneho vysporiadania vo veci 

nehnuteľnosti  KS Opatová verzus pozemok pod objektom COOP Jednota Pod Sokolicami. (Zodp.: 
UMM) 

Odpoveď: Na základe niekoľkých vzájomných rokovaní s COOP Jednota, s.d. Trenčín bol následne 
uzatvorená Nájomná zmluva č. 42/2013 zo dňa 27.12.2013 - pozemky pod objektom potravín a Nájomná 
zmluva č. 43/2013 zo dňa 27.12.2013 - nebytové priestory v kultúrnom dome Opatová. K iným dohodám 
nedošlo.   
 
� Poslanci požadujú  prehodnotiť možnosť umiestnenia cyklopruhov na Opatovskej ulici po jej celkovej 

úprave povrchu. (Zodp.: UHA) 

Odpoveď: Ing. Hartmann preveril možnosť nastriekania cyklistických pruhov na opravenej časti Opatovskej 
ulice - podľa technickej mapy mesta je šírka komunikácie medzi obrubníkmi 8m. Minimálna šírka cesty, po 
ktorej premáva MHD, je medzi obrubníkmi pre vyznačenie cyklopruhov 8,5m, optimálne 9 resp. 9,5m. Bez 
rozšírenia ulice o min. 0,5m nie je možné cyklopruhy vyznačiť. 
 
� Predseda VMČ Sever požaduje zabezpečenie farieb tak ako boli v požiadavke z 1.10.2015. Tieto budú 

slúžiť pre mestskú časť Sever primárne na jar 2016 a následne. V prípade nejasností prosím kontaktovať.  
(Zodp.: MHSL) 

Odpoveď: Požiadavka z 1.10.2015 bude splnená. Požadované farby budú uskladnené v priestoroch MHSL a 
môžu byť použité pre potreby MČ Sever na jar 2016. 
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Požiadavky občanov: 
 
� Občan požaduje osadiť dopravnú značku „Daj prednosť v jazde“ bližšie ku križovatke Nivy – Opatovská. 

Pozn. bližšie informácie poskytnú poslanci VMČ sever. (Zodp.: UD) 

Odpoveď: Dopravná značka "DAJ PREDNOSŤ V JAZDE " bude posunutá 5m pred hranicu predmetnej 
križovatky ulice Opatovskej s ulicou Niva. 

 
� Občan požaduje upraviť zosypaný štrk pri podchode v Opatovej pri suchom vodnom toku. (Zodp.: UD) 

Odpoveď: Požiadavka bola zaradená do poradovníka opráv miestnych komunikácií. 
 

� Občan požaduje upraviť – spevniť krajnicu na ul. Nivy okolo materskej škôlky. (Zodp.: UD) 

Odpoveď: Požiadavka bola zaradená do poradovníka opráv miestnych komunikácií. 
 
� Pani Gavendová požaduje opraviť výtlk v časti odbočenia z cesty I/61 za motorestom Maják, kde asfalf je už značne 

porušený – prasklina. (Zodp.: UD) 

Odpoveď: Požiadavka bola zaradená do poradovníka opráv miestnych komunikácií. 
 
� Občan požaduje riešiť zbezpečnenie označenia Opatovej z križovatky Opatovská/štátna cesta I/61 vrátane 

osvetlenia – osadiť smerovú šípku prípade smerovú dodatkovú tabuľu Trenčín – časť Opatová (nie ako dopravné 

značenie - ale TDZ). (Zodp.: UD) 

Odpoveď: Túto žiadosť občana z Opatovej riešime návrhom pre určenie dopravného značenia  "IS21" 
SMEROVÁ TABUĽA KU MIESTNEMU CIEĽU, s nápisom : "OPATOVÁ" ktoré treba umiestniť na hlavnú 
cesti I/61 v smere jazdy Dobrá - Opatová, asi 20m pred pravým odbočením do Opatovej. Dopravné značenie 
bude určené Okresným úradom v Trenčíne, po odsúhlasení dopravným inšpektorátom , nakoľko dotknutá 
komunikácia je  cestou I.triedy , kde cestným správnym orgánom je Okresný úrad Trenčín.  
 
� Občan požaduje zrušiť hlasovú nahrávku v autobuse MHD, ktorý zastaví na ul. Nivy a zahlási „konečná“, 

pritom autobus ešte ide ďalej smer Potočná ulica ku kostolu. (Zodp.: UD) 

Odpoveď: Uvedená požiadavka bola prenesená ku prevereniu priamo na generálneho riaditeľa SAD Trenčín 
a.s. 
 
 
 
 
 
Zapísala: Soňa Baránková  

V Trenčíne, dňa 5.1.2016IKY A BYTOVÉ DRUŽSTVÁ 


