
 

Zápisnica  zo zasadnutia 

 

VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 
uskutočneného dňa 4. júla 2016 v priestoroch Centra seniorov na Sihoti  

v Trenčíne 
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Garant komisie : Soňa Baránková 

Ostatní prítomní : Mgr. Zdeno Marousek – zástupca náčelníka mestskej polície 

   Ing. Gabriela Vanková – vedúca útvaru majetku mesta 

pri bode č. 6  Ing. Jaroslav Pagáč – prednosta MsÚ 

   Ing. Benjamín Lisáček – vedúci útvaru interných služieb 

   Ing. Iveta Marčeková – TPS, a. s. 

pri bode č. 4  Ing. Miloš Minárech – referent útvaru dopravy 

   Milan Kadlecaj – SAD Trenčín 

 

Program: (po schválení) 

1. Úvod.  

2. Majetkové prevody. 

3. Informácia o novom grafikone MHD Trenčín po zapracovaní pripomienok. 

4. Odpovede na požiadavky VMČ Sever z júna 2016. 

5. Základné informácie o výstavbe nového futbalového štadióna. 

6. Informácia o návrhu nového VZN č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín.   

7. Informácia o investičných akciách v mestskej časti SEVER. 

8. Rozpočtové opatrenia. 

9. Rôzne. 

10. 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 spolu s prílohami. 

 Ing. Mičega konštatoval, že VMČ SEVER je uznášaniaschopný, prítomní sú siedmi členovia. 

Miloslav Baco sa vopred ospravedlnil z neúčasti. 

 Ing. Mičega navrhol zmenu programu nasledovne :  

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
 

Predseda výboru     

Ing. Miloš Mičega   

Členovia výboru : 

Ing. Ladislav Matejka 

Bc. Kamil Bystrický 

JUDr. Martin Smolka 

Mgr. Martin Petrík 

Mgr. Juraj Bakoš 

Ľubomír Horný 

 
 

Neprítomný člen VMČ SEVER : 

Miloslav Baco - ospravedlnený 
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1. Zmena programu sa týka preloženia bodu č. 4 o novom grafikone za bod č. 3 z dôvodu 

kolízie prezentácie grafikonu aj na MČ Juh, ktorý sa koná v ten istý deň o 18.00 h. 

2. Zmena sa týka doplnenia bodu č. 8 o rozpočtové opatrenia návrhu investícií v MČ SEVER 

na rok 2016.   

 

Uznesenie : VMČ súhlasí s preložením bodu č. 4 za bod č. 3 a doplnením bodu č. 8 o rozpočtových 

opatreniach v MČ SEVER na rok 2016.  

HLASOVANIE :  

Za : 7  Proti : 0   Zdržal sa : 0 

Uznesenie bolo schválené.  

 

 Mgr. Petrík navrhol zmenu programu nasledovne :  

Zmena programu sa týka vypustenia bodu č. 5 o výstavbe futbalového štadióna z programu 

rokovania z dôvodu, že investor to vníma, že spochybňujeme jeho legitimitu, je to zmätočné, 

informácie o výstavbe podal osobne manažér futbalového klubu na zasadnutí MsZ a nikto 

z prítomných poslancov sa nevyjadril k predmetnej téme.  

 Ing. Mičega k tomu uviedol, že výstavba futbalového štadióna sa týka výsostne našej MČ 

SEVER, konkrétne Sihote. Prístup k stavenisku bude zatiaľ len zo Sihote. Pôvodná informácia 

od primátora v roku 2015 pri schvaľovaní štadiónu bola, že na jar 2016 sa bude stavať nový 

futbalový štadión. Teraz nie je vydané ešte ani rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré 

predchádza stavebnému povoleniu. Keď mesto Trenčín dalo do tohto projektu plochu cca 

36 000 m
2
 a cca 260 000,-- EUR investorovi na výstavbu a iné, tak máme právo sa pýtať, 

v akom stave je výstavba futbalového štadióna. K zasadnutiu MsZ uviedol, že predmetný bod 

o výstavbe futbalového štadióna bol zahrnutý len v bode rôzne, kde sa nedá prijať uznesenie.  

 Ing. Mičega dal o návrhu Mgr. Petríka hlasovať.  

Uznesenie : VMČ navrhuje vypustiť bod č. 5 s názvom Základné informácie o výstavbe nového 

futbalového štadióna z programu rokovania MČ SEVER. 

HLASOVANIE :  

Za : 2 (Petrík, Smolka) Proti : 4 (Mičega, Matejka, Bystrický, Bakoš) Zdržal sa : 1 (Horný) 

Uznesenie nebolo schválené.  

 

 Za zapisovateľku bola navrhnutá Soňa Baránková. Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe.  

 

Uznesenie : VMČ schvaľuje program zasadnutia vrátane zmien k bodom č. 3, 4 a 8..  

HLASOVANIE :  

Za : 7  Proti : 0   Zdržal sa : 0 

Uznesenie bolo schválené.  

 

2. MAJETKOVÉ PREVODY:  

 Ing. Vanková ozrejmila predkladaný materiál nasledovne : 

1/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k zámene nehnuteľnosti – lesného pozemku na parc. č. 

1675/132 v k.ú. Trenčín vo výmere cca 311 m
2 
na Partizánskej ulici, za pozemky parc. č. 1414/8 

o výmere 76 m
2 

a parc. č. 1414/7 o výmere 235 m
2 

 pri areáli výstaviska TMM a zároveň 

pozemky parc. 629/70, 629/71 v k. ú. Kubra vo vlastníctve Ing. Erika Pavlisa, kde má Mesto 

Trenčín zámer realizovať „Prístupovú komunikáciu z Opatovskej ulice na Armádnu“. Mgr. 

Bakoš sa ešte opýtal, či ide o ten istý predaj, ktorý bol predmetom rokovania na MČ SEVER 

pred tromi mesiacmi, kde Ing. Pavlis má vo vlastníctve časť pozemku až po Armádnu ulicu. Síce 

sa odkrojí časť pozemku z Breziny a nahradí pozemkami pri výstavisku, ale pre 

verejnoprospešný záujem je to nevyhnutná zámena pozemku.  
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Uznesenie : VMČ SEVER odporúča schváliť MsZ zámenu podľa predloženého návrhu.  

HLASOVANIE :  

Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

3. INFORMÁCIA O  NOVOM GRAFIKONE MHD TRENČÍN 

PO ZAPRACOVANÍ PRIPOMIENOK:  
 

 Ing. Mičega informoval prítomných, že do nového grafikonu MHD Trenčín boli zapracované 

takmer všetky požiadavky k pôvodne predloženému návrhu. Nový návrh mesto plánuje uviesť 

do platnosti od 1. 8.2016 a vyzval p. Kadlecaja, aby ozrejmil prítomným nový grafikon MHD. 

Následne mu odovzdal slovo.  

 Milan Kadlecaj sa najskôr opýtal, ku ktorým konkrétnym zmenám by sa mal vyjadriť, nakoľko 

všetci prítomní sú zo Sihote. Priblížil najvýznamnejšie spoje na Sihoti – linku č. 8, ktorá bude 

častejšie premávať – každých 15 minút a následne linku č. 2, 6 a novú linku č. 4, ktorá bude 

zlúčená s linkou č. 4,18 a 21, ktorá začína na Juhu a končí až v Opatovej. Linka č. 24 zostáva 

nezmenená.  

 p. Kákoš sa opýtal, či sú linky nastavené tak, aby stíhal vlakové spojenia zo stanice, uviedol, že 

je tam malá časová rezerva. Pán Kadlecaj uviedol, že v tomto prípade sa snažili linky 

prispôsobiť, avšak vlakový grafikon sa mení omnoho častejšie ako mestský grafikon, nedajú sa 

všetky spoje nastaviť tak, aby bolo vyhovené všetkým.  

 Ing. Mičega sa opýtal na spoj pri družstve v Opatovej, tento spoj bol ponechaný s tým, že 

zostáva jeden spoj a to 7.17 odchod a 14.45 h príchod. 

 Ing. Mičega sa ešte opýtal na školský autobus č. 6, ktorý ide ráno o 7.10 a druhý o 7.20 bez 

stanice za mosty a späť o 13.22, 14.22 až do Opatovej. 

 Poslanec Horný sa opýtal na spoj č. 4 – linka od Radegastu, ktorá zostáva obojsmerne 

zachovaná. 

 pani upozornila na fakt zo strany šoférov, ktorí nerešpektujú presné odchody svojich autobusov 

a majú často meškanie, p. Kadlecaj vysvetlil, že sú to konkrétne prípady, ak má pani dôkaz 

priamo z kúpy lístkov, nech sa priamo obráti na SAD-ku, tí to budú riešiť.  

 Ing. Mičega sa ešte opýtal, aká je vyťaženosť liniek, aká je približná úspora v km, p. Kadlecaj 

uviedol, že na súčasný stav 1,9 mil. km je úspora 26 %.  

 Ing. Mičega sa na záver spýtal, aká linka ide zo Sihote na cintorín na Juh – je to linka č. 4, 

ktorá ide každú hodinu, na Východnú ulicu ide linka č. 28 a vyzval prítomných poslancov 

k hlasovaniu a poďakoval p. Kadlecajovi.  

 

Uznesenie: VMČ SEVER odporúča MsZ schváliť nový grafikon MHD Trenčín tak, ako bol 

predložený na rokovanie VMČ SEVER.  

HLASOVANIE : 

Za : 7   Proti : 0  Zdržal sa : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

4. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY VMČ SEVER Z JÚNA 2016 :  

 Ing. Mičega informoval prítomných o vybavených požiadavkách, ktoré boli poslancom zaslané 

elektronicky. K požiadavke č. 87/16, ohľadom upozornenia šoférov, aby využívali otoč pri 

bývalom Výskumnom ústave ovčiarskom uviedol zástupca náčelníka Mgr. Marousek, že 
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uvedené kontrolovali a jeden vodič bude pokutovaný za to, že opakovane stál na ceste so 

svojím autobusom.  

 Bc. Bystrický poďakoval p. Baluščíkovi z MHSL za odstránenie kmeňa na Vodárenskej ulici, 

bola to požiadavka č. 96/16.  

 Ing. Mičega opätovne upozornil na doteraz nevybavenú požiadavku č. 92/16, ktorá nie je od 

minulého roka vybavená, a ktorú podľa odpovedí idú stále obhliadať. Pritom obhliadka je 

v tomto prípade irelevantná. Preto bude opakovane táto požiadavka zverejňovaná každý mesiac, 

až kým sa to neodstráni. Podobne na tom je aj požiadavka č. 95/16 ohľadom revitalizácie 

detského ihriska M. Turkovej, ktorá doteraz nie je splnená. V ďalšej požiadavke  č. 102/16, už 

po druhýkrát uviedli,  že to idú obhliadať. Záverom Ing. Mičega uviedol fakt, že k nevybavenej 

požiadavke pod č. 8/16, kde bola chybná odpoveď, dostal prísľub, že nedorobená časť chodníka 

- krajnica oproti bývalom Výskumnom ústave ovčiarskom sa dokončí čo najskôr a prešiel ďalší 

mesiac a stále nič.  

  

Uznesenie: VMČ SEVER berie na vedomie informácie ohľadom vypracovaných odpovedí 

na požiadavky z júna 2016 s výhradami k prerokovávaným odpovediam.  

HLASOVANIE : 

Za : 7   Proti : 0  Zdržal sa : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

5. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝSTAVBE FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA : 

 Ing. Mičega ešte raz zopakoval, čo bolo povedané na začiatku, že Mesto Trenčín participuje na 

projekte výstavby futbalového štadióna. Do tohto projektu vložilo svoje nehnuteľnosti, najmä 

budovu futbalového štadióna, pozemky o ploche cca 36 000 m
2
 a ďalšie financie vložené 

rôznou formou ako predložka sietí NN Mládežnícka ulica, kúpa nehnuteľností od Jednoty Sokol 

do vlastníctva mesta pre potreby výstavby štadióna - spolu cca 262 000,--  EUR. Výstavba 

nového futbalového štadiónu je investičný zámer AS Trenčín a.s., ale výsostne sa dotýka 

obyvateľov sídliska Sihoť i návštevníkov centra mesta. Primátor Mgr. Rybníček, pri 

schvaľovaní tohto projektu v MsZ v júli 2015 uviedol, že s výstavbou sa začne na jar 2016. Je 

predpoklad, že čochvíľa nám bude končiť výstavba železníc, ktorá trvá cca 1500 dní a my dnes 

nevieme, kedy sa začne stavebný ruch na Sihoti. Za najoptimálnejšie pokladá, keby sa so 

stavbou štadiónu začalo nie po ukončení železničnej stavby, ale ešte počas jej realizácie. Dnes 

je začatie stavby už nereálne, lebo ešte nie je vydané ani rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré 

predchádza stavebnému povoleniu. Na poslednom MsZ navrhol tento bod zaradiť do programu, 

avšak nebolo to schválené. Primátor Rybníček uviedol, že to malo prejsť procesom cez komisie 

a VMČ. Preto som pripravil návrh uznesenia o príprave rekonštrukcie futbalového štadiónu 

a vybudovaní nového štadiónu a o zistení aktuálneho stavu, lebo si myslím, že Mesto Trenčín 

by malo disponovať takýmito termínmi nielen ako akcionár AS Trenčín, ale najmä ako 

samospráva vykonávajúca svoju pôsobnosť na území mesta. Potom prečítal návrh na uznesenie 

v tomto znení: 
MsZ v Trenčíne  

1. odporúča 

primátorovi mesta Trenčín, aby poveril prednostu MsÚ v Trenčíne a zároveň člena dozornej rady AS 

Trenčín, a.s. so sídlom Mládežnícka 2313, 911 01  Trenčín, IČO: 36329509 zabezpečením 

a) aktuálneho finančného plánu rekonštrukcie futbalového štadiónu a vybudovania nového 

futbalového štadiónu od majoritného akcionára AS Trenčín, a. s., 

b) aktuálneho časového plánu rekonštrukcie futbalového štadiónu a vybudovania nového futbalového 

štadiónu od majoritného akcionára AS Trenčín, a. s., 
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c) aktuálnych informácií rekonštrukcie futbalového štadiónu a vybudovania nového futbalového 

štadiónu a  

ich predložením na najbližšie rokovanie MsZ v Trenčíne. 

 

2. odporúča 

primátorovi mesta Trenčín, aby poveril prednostu MsÚ v Trenčíne a zároveň člena dozornej rady AS 

Trenčín, a. s., so sídlom Mládežnícka 2313, 911 01  Trenčín, IČO: 36329509 vypracovaní krízového 

plánu spolu s návrhmi riešení pre prípad potreby vybudovania nového futbalového štadiónu v réžii 

Mesta Trenčín, ak AS Trenčín, a. s., nenaplní zámer rekonštrukcie futbalového štadiónu, s tým, že tento 

materiál predloží na rokovanie MsZ v Trenčíne v termíne do 30.9.2016.  

 

 JUDr. Smolka k návrhu uviedol, že predseda sám vie, prečo sa doposiaľ nezačalo výstavbou 

štadióna. Ing. Mičega odpovedal, že už dávno pominul dôvod prerušenia konania. A dnes 

máme júl a nič sa nerobí. To je presne to, že ja nedávam za vinu, že sa so stavbou nezačalo na 

jar, aj železniciam to trvá dlho, ale je tu 56 000 ľudí – Trenčanov, ktorí chcú vedieť, prečo sa 

ešte nezačalo. Že si zaslúžime, aby sme to vedeli. Do vzájomnej diskusie sa ešte pripojil Mgr. 

Petrík, že prečo sa nepýtal priamo na zastupiteľstve, keď tam vystúpil p. Róbert Rybníček za 

investora, ale teraz vysiela signál, že nie je niečo v poriadku a tým spochybňuje investora.  

 Ing. Mičega sa ešte vrátil k spochybneniu, na ktoré narážal poslanec Mgr. Petrík. Na MsZ dňa 

27.4.2016 bol predložený na schválenie dodatok k zmluve o štadióne pre nutnosť vyriešenia 

statickej dopravy – parkovania v súvislosti s rekonštrukciou futbalového štadióna. Tento 

dodatok rozšíril o ďalších takmer 1000 m
2
 pozemky pre štadión.  Lenže už v decembri 2015 bol 

vypracovaný projekt, ktorý bol vo februári predložený na schválenie na OkÚ TN, OŽP. Tento 

projekt už počítal aj s tým pozemkom, bez predchádzajúceho súhlasu poslancov, takže niekto 

iný tu niečo spochybňuje. Mgr. Bakoš privítal takéto nové informácie, poďakoval a uviedol, že 

je to dôstojné, že informuje všetkých o aktuálnom stave a ďalšia rozprava sa posunula do 

finančnej oblasti, za koľko sa štadión postaví,..... K tomuto Ing. Mičega povedal, že s konečnou 

sumou by ešte nenarábal, nakoľko treba povedať, že ešte tu nie je projekt na stavebné 

povolenie, ďalej realizačný projekt, samotná kolaudácia stavby a to všetko bude tvoriť konečnú 

sumu. Z prítomných občanov ešte zazneli podnety, že ľudia volili poslancov, tak prečo by sa 

mali urážať, keď chcú niečo vedieť, ....... Ing. Mičega vyzval na záver poslancov k hlasovaniu 

o návrhu uznesenia pre MsZ tak ako ho predložil. 

Uznesenie: VMČ SEVER odporúča predložiť a schváliť na zasadnutí MsZ dňa 26.7.2016 návrh na 

uznesenie tak, ako bol prečítaný a predložený Ing. Milošom Mičegom.   

HLASOVANIE : 

Za : 4 (Mičega, Matejka, Bakoš, Bystrický) Proti : 2 (Smolka, Petrík)  Zdržal sa : 1 (Horný) 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

6. INFORMÁCIA O NÁVRHU NOVÉHO VZN č. 10/2016 O DOČASNOM 

PARKOVANÍ MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA VYMEDZENÝCH 

ÚSEKOCH MIESTNYCH KOMUNIKÁICIÍ NA ÚZEMÍ MESTA TRENČÍN:  

 Ing. Mičega uviedol, že tento bod zaradil na rokovanie, nakoľko je to stále aktuálna téma. Od 

minulého týždňa je  známy nový návrh VZN, takže naň môžeme reagovať. Všetky pripomienky 

k regulácii parkovania sa zberali do 18.5.2016. Najviac sa parkovacia politika v našej časti 

dotkne obyvateľov Sihote I a II, centrum by malo byť spoplatnené, podobne aj parkovisko na 

Palackého ulici a Rozmarínovej ulici. Podrobné informácie „Parkujme rozumne“  boli 

zverejnené v mimoriadnom vydaní INFA dňa 21. júna 2016. Poprosil garantku, aby zavolala 

pána prednostu MsÚ v Trenčíne Ing. Pagáča, aby uvedený bod odprezentoval spolu s vedúcim 

interných služieb Ing. Lisáčkom a Ing. Marčekovou z TPS, a.s. Ujali sa slova.   
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 Ing. Pagáč v krátkosti uviedol zásady parkovacej politiky s platnosťou od 1.11.2016, 

pripomenul zmenu o zjednotení fyzických aj právnických osôb. Prevádzkovateľom bude Mesto 

Trenčín, ktoré nie je platcom DPH, občan bude mať k dispozícií viacero typov parkovacích 

kariet a vyzval prítomných na kladenie otázok : 

 p. Fiala sa opýtal Ing. Marčekovej, ktoré parkoviská bude prevádzkovať TPS – či to budú tie, 

ktoré prevádzkovala doposiaľ? 45 miest bude vytvorených pri Národnej banke Slovenska – pri 

Družbe a na parkovisku Rozmarínova je 95 parkovacích miest.  

 p. Kákoš sa opýtal, ako chcú riešiť parkovanie v uzatvorených priestoroch. Odpovedal Ing. 

Mičega, že z týchto vnútroblokov všetky autá presunú na ulicu, kde budú vyznačené parkovacie 

miesta, tu parkovanie nebude možné.  

 pán z bytovky Šoltésová 1724 sa opýtal, či bude pozdĺžne parkovanie alebo len šikmé a či tie 

lampy na parkovisku budú obídené, lebo tam zavadzajú. Odpovedala mu Ing. Marčeková, že 

bude aj pozdĺžne aj šikmé parkovanie a lampy sa prehadzovať nebudú, len sa obídu. 

Prekladanie verejného osvetlenia podlieha ďalšiemu procesu prípravy investičnej akcie. 

Mgr. Marousek ukázal fotku, kde už niekto stihol nacúvať do tejto lampy, ktorej opravu už 

nahlásili.  

 p. Fiala poukázal na nedodržanie šírky parkovacieho pruhu na Hodžovej ulici, že nie je podľa 

predpisov, lebo má 1,90 m nie 2 m. Ing. Marčeková vysvetlila, že parkovací pruh tam môže 

byť, my zachovávame parkovacie miesta, nenavyšujeme, necháme to tak, ako to je.  

 Ing. Mičega sa spýtal, či ponechali chodník na Gagarinovej ulici pred materskou školou, ktorý 

mal byť v prvotnom návrhu zabratý na parkovacie miesta. Chodník zostáva, odpovedala 

Ing. Marčeková. Ďalej poukázal na parkovanie pred penziónom ACOM, kde by mohli 

vyčleniť miesta, aby tam tzv. cezpoľní nemohli stáť ako doposiaľ. Ing. Marčeková 

odpovedala, že nešli sme týmto štýlom vyčlenenia oblasti pre rezidentov. Pásma upravíme 

potom neskôr. Tak ako ste to vyregulovali? spýtal sa Ing. Mičega. Prečo tam nie je prihliadnuté 

na špecifickú situáciu? Tak isto dopadla aj Považská ulica, kde sa po 16.00 h neplatí.  

 Ing. Mičega povedal, že od začiatku poukazuje na to, že celá stará Sihoť – Smetanova, 

Hurbanova, Nábrežná, nie je vyregulovaná. Vy ste spravili reguláciu do 18.00 h – a potom tam 

môže parkovať kto chce. Ale ja som poukazoval na to, aby sme uprednostnili tých, ktorí tam 

celý život bývajú, ale my ich ideme vyhodiť z vnútroblokov na cestu a nové parkovacie miesta 

nevytvárame a jestvujúce neregulujeme. .  

 Ing. Matejka poukázal na zlý stavebnotechnický stav celej ulice Golianova, s ktorou nič 

nespravili. Namiesto chodníkov tam máme park, prečo najskôr neupravíme Golianovu ulicu 

a až potom ju spoplatníme? Ing. Marčeková vysvetlila, že tento problém je všade. Nielen na 

Sihoti. Ešte prebehla diskusia ohľadom zisku, koľko TPS za sedem rokov fungovania vložila 

zisku do mesta a v podstate na úpravu komunikácii neboli financie. Občania v rámci voľnej 

diskusie poukázali na to, že všetku kritiku znesú len poslanci, ktorých sme si volili, nie vedenie 

mesta.  

 JUDr. Smolka predostrel prítomným, že len negatívne nastavujeme ľudí, veď tú reguláciu 

treba najskôr ľudom vysvetliť, že chceme zaviesť poriadok, preto to musíme aj spoplatniť. Na 

to poukázal Ing. Matejka, že najlepšie by bolo, keby sa spoplatnilo len centrum mesta, 

počkáme rok, veď doteraz je nárast výberu peňazí na Palackého ulici o 40 % viac odkedy sa 

častejšie vykonávali kontroly zo strany mestskej polície.  

 Ing. Mičega sa na záver opýtal, že ako chce mesto prostredníctvom exekutívy napomáhať 

parkovaniu, keď dovolí 100 % zastavanosť investorovi stavby pri Lídli na Kvetnej, ktorý si 10 

parkovacích miest prenajme od SEKO-DAPA, ktoré už teraz má málo parkovacích miest 

a ďalších 6 u Partizána. Prečo mesto nechráni aspoň to, čo je už vybudované. Diskusiu uzatvára 

za seba, že takéto VZN o parkovaní nepodporí a dal o návrhu hlasovať.  
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Uznesenie: VMČ SEVER odporúča schváliť návrh nového VZN č. 10/2016 o dočasnom parkovaní 

na miestnych komunikáciách tak, ako bol predložený.  

HLASOVANIE : 

Za : 3 (Horný, Smolka, Petrík)  Proti : 4 (Bystrický, Mičega, Matejka, Bakoš)  Zdržal sa:0 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

 

7. INFORMÁCIA O INVESTIČNÝCH AKCIÁCH V MČ SEVER: 
 

 Ing. Mičega informoval už o začatej realizácii Opatovského chodníka. Nakoľko p. prednosta 

úradu s vedúcim interných služieb odišli a on nedisponoval ďalšími informáciami v akom stave 

sú všetky investičné akcie v MČ SEVER, nemohol sa k tomuto bodu vyjadriť podrobne.  

 

 

8. ROZPOČTOVÉ OPATRENIA:  
 

 Ing. Matejka v krátkosti informoval o potrebe vymeniť vchodové dvere na MŠ Švermova vo 

výške 4 500,-- EUR z rozpočtu MČ SEVER.  

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje vyčleniť sumu z rozpočtu MČ SEVER na výmenu vchodových 

dverí  MŠ Švermova vo výške 4 500,-- EUR z rozpočtu MČ SEVER. 

HLASOVANIE : 

Za : 7  Proti : 0  Zdržal sa : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 Poslanec Horný informoval o potrebe vymeniť bojler a zrekonštruovať sprchy vo futbalovom 

klube Opatová, požadoval by sumu 1 500,-- EUR, ktorá zostala z financií pre časť Opatová  

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje vyčleniť sumu z rozpočtu MČ SEVER na výmenu bojlera 

a rekonštrukcie spŕch futbalového klubu Opatová  vo výške 1 500,-- EUR z financií vyčlenených 

pre časť Opatová.  

HLASOVANIE : 

Za : 7  Proti : 0  Zdržal sa : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 JUDr. Smolka navrhol osadenie ešte jedného prvku + lavičky na ihrisko pri zimnom štadióne 

vo výške 1 500,-- EUR  

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje vyčleniť sumu z rozpočtu MČ SEVER na osadenie jedného 

prvku + lavičiek na ihrisku pri zimnom štadióne vo výške 1 500,-- EUR z rozpočtu MČ SEVER. 

HLASOVANIE : 

Za : 7  Proti : 0  Zdržal sa : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 Ing. Mičega informoval o navýšení sumy z 500,-- EUR na 1 000,-- vrátane DPH na projektovú 

dokumentáciu Nábrežná ulica športový areál.  

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje navýšiť sumu z 500,-- na 1 000,-- EUR na projektovú 

dokumentáciu Nábrežná ulica – športový areál.  

HLASOVANIE : 

Za : 7  Proti : 0  Zdržal sa : 0 

Uznesenie bolo schválené. 
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9. RÔZNE:  

 požiadavky poslancov : 

104/16 Na Považskej ulici č. 89 je už vyše roka jama, ktorú požadujeme odstrániť.(Petrík). (Zodp. 

MHSL) 

105/16 Vyčistiť ihrisko pri TERMIONE  (Petrík). (Zodp. MHSL) 

106/16 Natrieť zábradlia pri ceste pri Obchodnej akadémii ako bolo uvedené v požiadavke č. 52/16 

z marca 2016. (Petrík) (Zodp. UIS) 

107/16  Vyčistiť chodníky od prerastajúcej buriny na uliciach Gen. Viesta, Smetanova, Golianova  

(Petrík). (Zodp. UIS) 

108/16  Upraviť chodník pozdĺž areálu MŠ Turkovej. (Matejka)(Zodp. UIS)  

109/16 Preveriť možnosť výstavby protihlukovej bariéry na konci Opatovskej ulice, kde končí 

autobus č. 21 (Smolka) Zodp. UIS 

110/16 Opätovná žiadosť o upravenie prepadnutej cesty – dlhodobo stojaca voda v križovatke 

Považská ul. a Osvienčimská pri rohu areálu MŠ Považská– oproti p.č. 9/3 v k.ú. Kubrá. 

Uvedená požiadavka bola zadaná v októbri 2015.  (Mičega) Zodp. UIS 

111/16 Podať informáciu, ako dopadlo rokovanie s TSK ohľadom požiadavky č. 24/16 z februára 

2016 ohľadom osadenia digitálneho displeja v autobuse prímestskej dopravy. (Ing. Mičega). 

(Zodp. UD) 

112/16 Podať informáciu, ako dopadla obhliadka zlého stavu komunikácie J. Derku, ktorá je vo 

vlastníctve TSK ohľadom opravy celého povrchu komunikácie asfaltovobetónovým povrchom. 

(Mičega) (Zodp. UD) 

113/16 Opätovná žiadosť o dorobenie časti chodníka – krajnicu oproti bývalého Výskumnému 

ústavu ovčiarskeho – viď požiadavka 8/16. (Mičega). (Zodp. UD) 

114/16 Osadiť jednu tabuľku so zákazom vyvážania smetí na konci ulice Mlynská pri železničnom 

podjazde – viď požiadavka č. 34.16. (Mičega) (Zodp. MHSL) 

 

 

10. ZÁVER: 
 

Predseda Ing. Miloš Mičega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.  

 

 

Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 20,20 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční 

dňa 4. Augusta 2016 v KS Kubrica. 

 
Zapísala: Soňa Baránková 

V Trenčíne, dňa 4.7. 2016 

 

 

Ing. Miloš Mičega 
         Predseda VMČ SEVER 


