
 
Zápisnica zo zasadnutia 

VÝBORU  MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 
uskutočneného dňa 6. júla 2017  

v Centre 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 
  Ing. Róbert Hartmann – vedúci útvaru dopravy 
      

Program: (po jeho doplnení a schválení) 
 
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. Športový areál  na Nábrežnej ulici – informácia o termíne realizácie. 
4. Projekt križovatky ciest Gagarinova / Považská – informácia o aktuálnom stave. 
5. Projekt prepojenia ulíc Opatovská / Armádna – informácia o aktuálnom stave. 
6. Projekt rekonštrukcie Námestia Rozkvet – informácia o aktuálnom stave. 
7. Projekt Lávka cez Nosický kanál – informácia o aktuálnom stave. 
8. DNI SIHOTE 2017 – ďalšie informácie o podujatí. 
9. Kropenie miestnych komunikácií v mestskej časti SEVER. 
10. Aktuálna správa o stave zavedenia alebo nezavedenia plateného parkovania v celej 

mestskej časti SEVER. 
11. Odpovede na požiadavky VMČ SEVER z júna 2017. 
12. Rôzne. 
13. Záver. 

 
K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 
 

1. ÚVOD :  
• Predseda VMČ SEVER Ing. Miloš Mi čega privítal členov výboru a ostatných prítomných. 

Uviedol, že pozvánka spolu s prílohami na zasadnutie bola zverejnená na webovej stránke Mesta 
Trenčín a vývesných tabuliach mestskej časti, pričom členom výboru bola zaslaná v stanovenej 
lehote elektronicky 8 dní pred rokovaním. 

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
Predseda výboru     

Ing. Miloš Mičega   
Členovia výboru : 

Ing. Ladislav Matejka 
Bc. Miloslav Baco 
JUDr. Martin Smolka 
Mgr. Juraj Bakoš 
Mgr. Martin Petrík 
Bc. Kamil Bystrický 
 

Neprítomný člen VMČ SEVER : 

Ľubomír Horný – ospravedlnený 
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• Ing. Mi čega konštatoval, že výbor je uznášaniaschopný, prítomní sú šiesti členovia. Poslanec 
Horný vopred ospravedlnil svoju neúčasť mailom. Poslanec Petrík vopred mailom oznámil 
neskorší príchod. 

• Ing. Mi čega vyzval prítomných členov výboru na prípadné doplnenie programu. Bc. Bystrický  
navrhol zmenu programu nasledovne : doplniť nový bod č. 9 – Kropenie miestnych komunikácií 
vo VMČ SEVER. 

• Ing. Mi čega spresnil, že k bodu č. 6 – projekt rekonštrukcie Námestia Rozkvet sa má dostaviť 
osobne Ing. arch. Bruch a v čase jeho príchodu, by mu rád umožnil odprezentovať tento projekt, 
teda tento bod zaradiť vtedy do rokovania výboru. 
 

Uznesenie 65/17 : VMČ súhlasí s doplnením nového bodu  č. 9 o kropení miestnych komunikácií 
v mestskej časti SEVER. 
HLASOVANIE :  
Za : 6   Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

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

celku. 
Uznesenie 66/17: VMČ schvaľuje program zasadnutia vrátane doplneného bodu č. 9 s tým, že ďalšie 
sa následne prečíslujú.  
HLASOVANIE :  
Za : 6   Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
• Za zapisovateľku bola navrhnutá Soňa Baránková. Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe ako 

celku. 
 
2. MAJETKOVÉ PREVODY:  

• Ing. Vanková ozrejmila predkladaný materiál nasledovne: 
1/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju pozemku na parc. č. 1523 v k.ú. Kubrá  o 

výmere 35 m2 pre Vratislava Štubera. Ide o pozemok pozdĺž rodinného domu priľahlý 
k nehnuteľnosti.  

Uznesenie 67/17: VMČ SEVER odporúča predaj pozemku tak ako bol predložený materiál. 
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0  Nehlasoval: 1 (Matejka) 
Uznesenie bolo schválené. 
 
2/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľností – pozemkov na Považskej ulici  

na parc. č. 1531/223 v k.ú. Trenčín pre Pavla Kostolanského a Mgr. Zuzanu Velčkovú za účelom 
riešenia prístupu ku garážam.  Ing. Matejka  uviedol, že doteraz sa nezrealizoval prísľub mesta, 
že sa tieto vstupy do garáží najskôr zjednotia, opravia a až potom si to môžu záujemcovia odkúpiť 
a preto nesúhlasí s predajom. Ing. Mi čega na margo veci uviedol, že dnes tam riešime cyklotrasy, 
križovatku Gagarinova-Považská a skôr než to doriešime, rozpredáme pozemky. Doteraz takéto 
požiadavky neboli, jednoducho ľudia to riešia len kvôli parkovaniu – je to jeden z dôsledkov 
zavedenia parkovania od 15. marca 2017. 

Uznesenie 68/17 : VMČ SEVER odporúča odpredaj pozemkov na Považskej ulici podľa 
predloženého návrhu.  
HLASOVANIE :  
Za : 2 (Bakoš, Smolka)  Proti : 1 (Mičega) Zdržali sa : 3 (Bystrický, Baco, Matejka) 
Uznesenie nebolo schválené. 
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3/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k prenájmu nebytových priestorov pre Občianske 

združenie Alegro v kultúrnom stredisku Kubrá o výmere 52,20 m2 za účelom vytvorenia 
poobedňajšieho klubu pre deti z okolitých škôl na podporu kreativity, pohybu a tradičných 
slovenských remesiel na dobu neurčitú.   

Uznesenie 69/17 : VMČ SEVER odporúča prenájom v kultúrnom stredisku Kubrá podľa 
predloženého návrhu.  
HLASOVANIE :  
Za : 4 (Baco, Smolka, Bakoš, Petrík)  Proti : 0 Zdržali sa : 2 (Mičega, Matejka) 
Uznesenie bolo schválené. 
 
4/ÚMM žiada VMČ SEVER o opätovné vyjadrenie o prenájom obchodných stánkov v podchode pre 

peších Tatrapassage pri hoteli Elizabeth, za účelom ich zrenovovania na kultúrno-reprezentatívne 
priestory pre Michaela Hanáka, ktorý sa rokovania MČ SEVER osobne zúčastnil. Bc. Bystrický 
uviedol, že k tomuto zámeru prijala uznesenie aj komisia kultúry a cestového ruchu, .... dodal, že 
trochu mu na tom prekáža estetická stránka.   

    p. Hanák  odpovedal, že to bol pôvodne len prvotný zámer, samozrejme dá sa to upraviť,...... do 
debaty vstúpil ešte jeden záujemca o prenájom týchto stánkov, ..... Ing. Mi čega dodal, že 
v minulosti sa k tomuto prenájmu nikto neprihlásil,.... doplnila Ing. Vanková, že v minulosti tam 
boli vyhlásené ponuky, kde v týchto priestoroch bol aj jeden nájomca, ktorý však odišiel a nik iný 
sa už neprihlásil,... Ing. Mi čega mal dve otázky – a to stanovisko hotela Elizabeth, ktoré nemáme, 
preto apeloval na p. Hanáka, že by bolo dobré odkomunikovať si to do budúcna  a druhá vec, 
finančná odplata – to čo tam investujete sa odpočíta na nájom a hlavne minimálne, aby tam bol 
priestor bezodplatne určený pre mesto – doplnila Ing. Vanková, že v hodnote investície sa to 
prepočíta na nájom a doplnia na požiadanie mesta do zmluvy bezodplatný prenájom,...... pán sa 
opýtal, či ešte môže dať žiadosť aj on a podať na majetkové oddelenie – že má záujem ako 
počítačová firma, ktorá by tam zaviedla akési interaktívne plochy aktuálnych podujatí na 
meste,.....a že v priebehu budúceho pondelka podá žiadosť na meste,.... Ing. Matejka  sa opýtal, 
kto sa bude starať o tieto priestory – odpovedal p. Hanák, že údržbu priestorov budeme mať na 
starosti my,  .... Ing. Vanková požiadala p. Hanáka, aby zmenil vizualizáciu tak, aby mohla ísť 
do septembrového zastupiteľstva.  

    Na záver Ing. Mi čega uviedol, že ho mrzí, že tam nie je stanovisko hotela Elizabeth, ktorý tiež 
v minulosti prispel nemalými finančnými prostriedkami na podchod a požaduje ho doplniť,.....   

Uznesenie 70/17 : VMČ SEVER odporúča presunúť na definitívne rozhodnutie tento majetkový 
prevod na najbližšie zasadnutie VMČ SEVER.  
HLASOVANIE :  
Za : 6   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 

3. PROJEKT REKONŠTRUKCIE NÁMESTIA ROZKVET – informácia  
o aktuálnom stave:  

• Ing. Mi čega informoval, že tento rok sa v rozpočte vyčlenilo 2 000,-- € na projektovú 
dokumentáciu úpravy námestia „Rozkvet“.... malo by ísť o revitalizáciu celej plochy... myšlienka 
bola taká, že toto centrum okolo Rozkvetu by mohlo byť také „Mierové námestie Sihote“... a 
dodal, že na poslednom zastupiteľstve sme doplnili na projektovú dokumentáciu peniaze, čiže je 
tam vyčlenená suma spolu 15 000,-- €,.....  

• Ing. Mi čega dodal, že aj s ostatnými poslancami sa zhodli, že je vhodné vybudovať tam niečo, 
aby zostalo toto námestie voľné, kde sa dá žiť, sadnúť si, aj deti aj dospelý, dať tomu život,..... 
a vyzval Ing. arch. Bruchu, ktorý bol za projektanta vybratý, aby prezentoval svoju prvotnú štúdiu 
a následne mu odovzdal slovo: 
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• Ing. arch. Bruch uviedol na úvod, že na projekte robí za firmu BYTOP v spolupráci 
Ing. Karolom Hlaváčom, ktorý je toho času na dovolenke, ale je tu hlavne kvôli tomu, aby 
vypočul občanov, čo by si želali, lebo námestie má už svoj fyzický stav odžitý, ... bola tu 
požiadavka na vytvorenie pódia, za stánkami vytvoriť nejaký altánok pre deti, chceme zachovať 
výtvarné dielo, ktoré tam je – tá plastika, a chceli by sme tam dostať aj vodný prvok, ..... námet 
je taký, že práve reštaurácia Čarodej by mohla mať terasu na vodnej ploche, čím sa zabezpečí aj 
údržba, o ktorú by sa staral,....  

• Bc. Bystrický sa spýtal, či by sa nedalo využívať mobilné pódium,...... porovnať rôzne varianty, 
je to vec diskusie, dodal Ing. Mi čega – je to nová stavba, kde nie je z hľadiska financií problém 
vybudovať niečo nové, a lepšie dať pevné, je to v blízkosti školy, ktorá môžu kedykoľvek 
požiadať o pódium,... Ing. arch. Bruch povedal, že pevné pódium bude vytvárať aj akúsi 
architektúru toho námestia, kde si deti sadnú, keď budú chcieť, bude sa to využívať a strom sa 
ponechá,.... 

• JUDr. Smolka sa opýtal, či sa počíta aj s možnosťou umiestniť tam vianočný stromček, prípadne 
máj,...... odpovedal Ing. arch. Bruch, že keď sa dohodneme, tak určite,.....  

• Ing. Matejka uviedol, že treba toto brať ako pracovné stretnutie, aby ľudia ostatných upozornili, 
že také niečo tu ide, ....... doplnil Ing. Mi čega, že to bude zverejnené aj s legendou vo vývesných 
tabuliach a priebežne budeme ľudí informovať. Na námestí treba zachovať a doplniť zeleň, 
zabudovať nejaký vodný prvok, od Gagarinovej ulice ponechať zelený park s možnosťou sedenia 
priamo na trávniku (aj možnosť pikniku) a pod. Na záver poďakoval Ing. arch. Bruchovi za 
prezentáciu prvotnej štúdie.  
 

• o 17.10 h sa dostavil na rokovanie Mgr. Petrík, ktorý vopred avizoval neskorší príchod. 
 

4. ŠPORTOVÝ AREÁL NA NÁBREŽNEJ ULICI – informácia o te rmíne 
realizácie:  

• JUDr. Smolka uviedol, že stav je taký, že na meste hľadali víťaza, spraviť sa má verejné 
osvetlenie, ....... Ing. Mi čega  sa opýtal, že mailom žiadal, v akom stave je konanie na stavebnom 
úrade......... odpovedala garantka, že je vydané územné rozhodnutie, ... doplnil JUDr. Smolka, 
že v pondelok by mal byť víťaz aukcie, kým sa podpíšu zmluvy, predpokladá realizáciu 20. 
august.  

• Ing. Mi čega na záver uviedol, že toto sme schvaľovali v decembri 2015 do rozpočtu na rok 
2016, dnes je leto 2017, mrzí ma, že sa pristúpilo len k výmene asfaltu, pred dvoma mesiacmi 
som si pýtal informáciu a dnes nevieme, či sa bude meniť len workhout bez fitnes 
plochy,....  z mesta nie sú schopní prísť a podať nám informáciu priamo na zasadnutí výboru 
a pred ľuďmi ,..... osobne som požiadal garantku, či sa môže dostaviť Ing. Sádecký 
z investičného oddelenia,....  mohlo byť na tieto otázky zodpovedané,.....nedostavil sa.  

 
5. PROJEKT KRIŽOVATKY CIEST GAGARINOVA/POVAŽSKÁ – info rmácia 

o aktuálnom stave:  
• Ing. Mi čega odovzdal slovo vedúcemu dopravy Ing. Hartmannovi , ktorý vysvetlil podstatu 

projektu nasledovne :   nevhodne umiestnená zastávka sa odsunie, bude mimo cesty, spravia sa 
nové priechody pre chodcov na Považskej ulici,  vytvoria sa cyklopruhy, začína prebiehať 
územné konanie, časť stavby zasahuje na pozemok SVP Povodie Váhu, k samotnej výstavbe 
dôjde najskôr budúci rok,.... a oslovil  občanov na prípadné otázky,..... pani sa spýtala na 
parkovacie miesta, ... odpovedal Ing. Hartmann  - tie zmiznú, bude výstavba vo vnútroblokoch 
na Považskej ulici budúci rok,...... 

• pán sa opýtal, či sa plánuje nejaký kruhový objazd v tomto mieste, lebo Gagarinova ulica je tam 
problém vyjsť,.... .... odpovedané mu bolo:  určite nie, ale keď niekto z občanov podá podnet na 
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zjednosmernenie Gagarinovej ulice a príde hromadná žiadosť od obyvateľov tak nemá problém 
spraviť jednosmerku, odpovedal Ing. Hartmann ,......  

• Ing. Mi čega sa opýtal, či je spracovaná projektová dokumentácia pre územné konanie – 
odpovedal Ing. Hartmann , že aj pre stavebné konanie,  projekt odovzdal ešte na konci mája 
2017 na mesto, či je podaná žiadosť na stavebnom úrade povedať nevedel,...... keď by som chcel 
nahliadnuť do projektu – je to možné? opýtal sa Ing. Mi čega, ...... a situáciu si overí,..... 
a poďakoval za poskytnuté informácie,..... 

 
6. PROJEKT PREPOJENIA ULÍC OPATOVSKÁ/ARMÁDNA – info rmácia   

o aktuálnom stave: 
• Ing. Hartmann uviedol, že čaká na projektanta s verejným osvetlením, keď mu dodá túto časť 

tak odovzdáva projekt na investičné oddelenie mesta,.....  
• Ing. Mi čega v rámci tohto bodu apeloval na kolegov poslancov, že v decembri 2015 sa dali 

peniaze do rozpočtu na tento projekt, bolo vyčlenené na realizáciu, vtedy sa to neminulo, dnes 
je 2017 a na zastupiteľstve sa presunula časť peňazí na iný projekt, lebo sa to tento rok robiť 
nebude........ tak sa opýtal, kolegov, ktorí za to hlasovali, že prečo sa k tomu priklonili?..........,  
nevieme sa po dvoch rokoch dopracovať k projektu,..... je to verejnoprospešná stavba a územné 
rozhodnutie môžeme dostať hneď,....... koľko územných konaní prešlo na Juhu v rámci 
parkovacej politiky a tu nevieme spraviť 150 m cesty,........ toto by som chcel, aby kolegovia 
vysvetlili ľuďom,...... z hľadiska realizácie len môžem konštatovať, že sme nezrealizovali 
nič,........ ale viem posúdiť jednu vec, ak pol Trenčína sa robia nové stavby tak na Sihoti sa nové 
stavby nerobili,..... už v roku 1995 mesto povolilo (súhlasilo) stavbu prvej bytovky, ktorú stavalo 
BARMO (Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany), len zabudli na cestu a preto je tento 
negatívny stav maslom na hlave Mesta....tento problém, ktorý spôsobilo aj Mesto má od roku 
2014 poslancov so záujmom riešiť to, ale už druhý rok pre to takmer nič nerobí.   

• pán sa spýtal, či nie je možnosť odpustenia dane pred jeho prevádzkou, z dôvodu rozkopávky 
plynu a tým obmedzenia užívania terasy.......spoločnosť SPP a.s. má vydané rozhodnutie 
o povolení rozkopávky – odpovedal Ing. Mi čega, že najskôr je Mestom vydané rozhodnutie na 
užívanie verejného priestranstva s podmienkami a potom následne je vydané rozhodnutie - 
daňový výmer. Treba sa pozrieť na podmienky užívania verejného priestranstva a následne 
požiadať o úpravu daňových povinností, lebo rozhodnutie na užívanie verejného priestranstva 
nie je vykonateľné z vady na strane Mesta a nie jeho ako prevádzkara. .... do debaty vstúpil pán, 
že vie, že na inom mieste v meste, kde sú rozkopávky boli podnikatelia zvýhodnení – na 
Mierovom námestí spresnil Ing. Mi čega,  majú odpustené dane, na základe rozhodnutia 
poslancov...... ako postupovať v tejto veci, aby bola daň odpustená? - treba osloviť Ing. 
Margetína z oddelenia daní a poplatkov, odpovedal Ing. Mi čega,.....  

• pani sa opýtala na zastávku pri Magnólii, či tam bude prístrešok, odpovedal Ing. Hartmann , že 
bude osadená, máme zmluvu so spoločnosťou EUROAVK, ktorá tieto prístrešky osádza,.....  Ing. 
Mi čega ukončil debatu Opatovská/Armádna, z ktorej sa zobrali peniaze,.... uvidíme, čo bude 
budúci rok,....   
 
7. PROJEKT LÁVKA CEZ NOSICKÝ KANÁL – informácia o aktu álnom stave: 

• Ing. Mi čega sa opýtal, či niekto z kolegov vie podať informáciu, nakoľko z mesta opätovne 
neposkytli k tomu na dnes nič,.... ja som videl nejakú štúdiu, ktorú zadalo Mesto, ale projektant 
to zle umiestnil – projektant dostal zlé zadanie...... Bolo to ešte minulý rok, tak som nechal pre 
to čas na prerobenie, ale dnes nie je k tomu nič, .... ja už v tomto momente neočakávam od tejto 
exekutívy nič iné, ....... pani poukázala, že je to škoda,...... doplnil ju Ing. Mi čega, veď preto sa 
to snažíme takto pýtať prostredníctvom zadávania bodov do pozvánky a nedostali sme z mesta  
žiadnu odpoveď, Radnica ignoruje poslancov........  
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8. DNI SIHOTE 2017 – ďalšie informácie o podujatí: 
• Ing. Mi čega uviedol, že predpokladaný termín hlavného programu tento rok, ak to vyjde bude 

30. september 2017 – posledný septembrový víkend pred Rozkvetom.  
• Ing. Mi čega na začiatok uviedol, že 10. mája 2017 boli schválené financie na túto akciu,  

nakoľko to bolo pomerne neskoro, aby sa niektoré aktivity v rámci tejto akcie robili skôr. Minulý 
rok sme začali tu v Centre seniorov na Sihoti s týmito aktivitami už v apríli, keď sme to 
pripravovali,...... nakoľko tieto priestory stratili pre nás význam sú nepoužiteľné z hľadiska 
logistiky, ..... uvediem, že prvá aktivita bola trojkráľový punč v januári, druhá bola vďaka práci 
pedagógov 2. júna pre deti a zároveň im poďakoval....... bolo to spojenie školských klubov, škôl, 
škôlok doplnil Ing. Matejka, že približne 400 detí tu malo program, zastrešovala to p. Pádivá 
zo ŠKD Sedmička, bolo to voľné pokračovanie z minulého roka,........ Ing. Mi čega doplnil, že 
aj tento rok to nebudú mať DNI SIHOTE 2017 charakter komercionalizácie...... budeme si to 
opäť robiť väčšinou sami pre seba, také komunitné aktivity, ...... Takže predpokladaný termín 
hlavného programu bude 30. september 2017 – vyzval aj kolegov, ak majú nejaký námet, môžu 
prispieť,.......   

• pán sa opýtal, prečo sa tu nedá už vystavovať obrazy ako minulý rok – staré fotky Sihote,.... 
odpovedal mu Ing. Mi čega, že veľmi jednoducho, nemá to kto vystavovať,.... na stránke www. 
dnisihote.sk tam budú zverejnené fotky, ktoré tam dám,.....  

• Bc. Bystrický  navrhol, aby sme si od mesta vyžiadali správu, ako sa zmenilo fungovanie 
v centre seniorov -  prevádzkový systém  v tomto centre, či tu bude viac podujatí, menej podujatí, 
o čo mesto prišlo odchodom p. Matejkovej a čo mu to prinieslo?  a navrhol to dať do 
požiadaviek.  

• pán sa opýtal, či poslanci poslúchajú exekutívu alebo opačne? odpovedal Ing. Mi čega, že to je 
tá hlavná myšlienka fungovania samosprávy, poslanci majú zastupovať Vás a nie primátora. A tí, 
čo zastupujú Vás – toto je politika – pokiaľ poslanec dvíha ruky ako exekutíva chce, tak je dobrý 
poslanec, ak sa vzprieči, nemusíme mať rovnaký názor, z tadeto sú výstupy, ktoré sú ignorované, 
tu bol primátor pozývaný a tu neprišiel,.....   

 
 

9. KROPENIE MESTSKÝCH KOMUNIKÁCII V CELEJ MESTKEJ ČASTI 
SEVER: 

• Bc. Bystrický navrhol zaradiť tento bod do rokovania výboru. 
• Ing. Hartmann informoval, že Marius Pedersen, nemá kropiace stroje a jediný, kto by to mohol 

robiť, sú dobrovoľní hasiči,..... Ing. Mi čega určite majú tieto vozidlá stavebné firmy, je tam táto 
možnosť i keď netvrdím, že sú voľné kapacity, .... Bc. Bystrický dodal, ... je leto, takže si 
myslím, že je to oprávnená požiadavka – keď to môže ísť v iných mestách, tak prečo tu nie, 
a nech mi to zdôvodnia, prečo nie,.... a navrhol uznesenie:   

Uznesenie 71/17 : VMČ SEVER odporúča mestu TN, aby zabezpečilo kropenie mestských 
komunikácií v čase zvýšených teplôt v letnom období. 
HLASOVANIE :  
Za : 6   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

10. AKTUÁLNA SPRÁVA O STAVE ZAVEDENIA ALEBO NEZAVEDENIA  
PLATENÉHO PARKOVANIA V CELEJ MESTKEJ ČASTI SEVER: 

• Ing. Mi čega uviedol, že podľa dostupných informácií sa nebude tento rok zavádzať platené 
parkovanie na Juhu a ani na Sihoti III. a IV. ,.....  vysvetlil Ing. Hartmann  – tento rok je to 
nereálne, budúci rok je to Sihoť IV a Juh,  ďalej v budúcnosti Predpolie, určite sa nebude 
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parkovanie zavádzať Kubrá, Kubrica a Opatová. Na Sihoti sa ide robiť tento rok parkovisko 
Pádivého/Clementisova, v ďalšom roku parkovisko Žilinská, Sibírska,......Ing. Matejka  uviedol, 
že tieto projekty sa budú síce robiť až teraz, ale s parkovacou politikou ich netreba spájať, alebo 
požiadavky na ich realizáciu nemajú s ňou nič spoločné.... Ing. Mi čega potvrdil, že do rozpočtu 
boli zaradené už v decembri 2015.    

• pán Barčák sa opýtal na parkovanie vo vnútrobloku Považská 1707 a 1708 na parkoviská, ktoré 
sme si svojvoľne vybudovali s pomocou mesta – a keďže to nie sú parkovné miesta, tak ich 
nemôžeme využívať, doposiaľ sme to využívali ako parkovisko, ale teraz nám bolo povedané, 
že to nie sú parkoviská, .... Ing. Hartmann  vysvetlil, že parkovanie na štrkových plochách 
dopravný inšpektorát nepovolí, preto sa tam parkovať nesmie,.... z pohľadu dnešného zákona je 
to parkovisko nelegálne,..... Ing. Mi čega doplnil, že presne pred rokom 6. júla 2016 som na 
mestskom zastupiteľstve upozorňoval na stav – vyriešme najskôr vnútrobloky a až potom 
zaveďme parkovanie,.... tie vnútrobloky stavali svojho času ľudia s pomocou mesta – v tom čase 
MNV – teda už je to stavba, má to štatút stavby, ale my sme zaviedli parkovanie, deklarovali 
sme ľudom, že im zabezpečíme službu a dnes tu riešime odpredaje pozemkov pred garážami, 
vyháňame ich z vnútroblokov, dostávame ľudí do neriešiteľnej situácie,.......... ten vnútroblok by 
sa mohol dať riešiť napríklad ukončením zóny (IP 27b) a zabezpečiť to tak, aby tam nechodili 
iní, len domáci,..... zamedziť cudzím a poďme hľadať ako – spravme vjazd iba vlastníkom 
bytov,....  

• Ing. Mi čega upozornil na stav, ktorý nastal pri zimnom štadióne, keď tam bola akcia, že 
návštevníkov vyselektujeme do modrých boxov, tak to sa stalo realitou, ale takou, že radovo tam 
bolo 100 a viac áut, ktorí stáli na trávniku, hocikde a stále sa hovorí, že aké je to dobré,....... do 
debaty vstúpil Mgr. Marousek, že tento stav bol aj v minulosti pred zavedením parkovacej 
politiky, keď tu boli Alexandrovci tak to bol extrém, v okolí celého štadióna sa riešilo okolo 40 
až 50 priestupkov, ..... Ing. Mi čega nespochybnil, že negatívny stav počas hokeja nebol aj 
predtým, ale teraz sme deklarovali, že parkovať sa môže a bude len  na parkovacích miestach 
a to počas akcie na Zimáku neplatí.....v tom je rozdiel. 

• Ing. Mi čega sa opýtal, či bol už niekto odstúpený na dopravný inšpektorát?  Čiastočne by tomuto 
vedelo dať nejaký punc rozhodnutie polície,.......  

• pani z Gagarinovej 1714 tam kapacitne parkovisko nestačí, z Považskej sa tlačia k nám,.... 
odpovedal Ing. Hartmann, že dvakrát v noci si to prešiel – na základe toho sa rozhodlo, kde sa 
vyznačia parkovacie miesta a nevnímal to ako kapacitný problém,..... p. Bakoš dodal, že sa pýtal 
primátora, či sa neuvažuje s zvýhodnením ľudí, čo si kúpili karty na Sihoti I, II na budúci rok 
dať im kartu zadarmo ako protihodnotu za tie problémy, ktoré tu stále odznievajú, ...... možno, 
že ešte bude možnosť, uvidíme,.......p. primátor uviedol, že za diskriminačné považuje tých, ktorí 
neplatia,.......    

• 19.10 h odišiel z rokovania vedúci dopravy Ing. Hartmann 
 

11. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY VM Č SEVER Z JÚNA 2017: 
• Ing. Mi čega sa opýtal, či niekto z poslancov má nejakú otázku k vypracovaným odpovediam na 

požiadavky z júna 2017, ktoré boli zaslané poslancom elektronicky a sú aj zverejnené na webovej 
stránke mesta. Zásadné pripomienky neboli.  

 
12. RÔZNE: 

• Ing. Mi čega uviedol, že ešte v apríli 2015 sme požiadali pri obnove detských ihrísk o obyčajný 
drevený altánok na Clementisovej ulici – bavíme sa tu o materiáli, ktorý sa na to už  kúpil, tretíkrát 
by som chcel navrhnúť uznesenie, ktorým odporúčame, aby mesto zrealizovalo akýmkoľvek 
spôsobom altánok pri detskom ihrisku medzi Clementisovou a Kraskovou ulicou. Teraz v tejto 
páľave sa rodičia nemajú ani kde sa skryť a navrhol prijať uznesenie nasledovne: 
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Uznesenie 72/17 : VMČ SEVER odporúča mestu TN, aby akýmkoľvek spôsobom zrealizovalo altánok 
medzi Clementisovou a Kraskovou ulicou.  
HLASOVANIE :  
Za : 6   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
• Mgr. Petrík  odovzdal garantke list od občana Rudolfa Mošku, Švermova 29, Trenčín o prístupe 

k pozemkom v k. ú. Kubrá, ktorý žiada zapracovať do zápisnice zo zasadania VMČ SEVER, kde 
uvedený problém predostrel.  

• pán poďakoval poslancom za to, že sa stále pokračuje v rekonštrukcii povrchu hrádze a požiadal, 
či by sa nedali spraviť problematickejšie úseky, než sa teraz robia, ... bolo mu vysvetlené Ing. 
Matejkom,  že sa to robí postupne, aj budúci rok, keď sa bude kreovať rozpočet, budú sa snažiť 
znova vyčleniť aspoň tých 10 000,-- € na opravy ako tomu bolo doposiaľ, ..... doplnil Ing. Mi čega 
že mesto je povinné hrádzu aj udržiavať, ak ju chce užívať,......  

• pán sa spýtal na participačné programy – vysvetlil Ing. Mi čega, že vyhodnotilo sa osem 
projektov, ktoré prišli, požiadali mesto, aby ich ocenili a že sa to spraví všetko,.... nastal zlom, 
keď sa kreoval rozpočet na rok 2017 a v rozpočte zostalo  9 000,-- € a nemôžete predsa robiť 
niečo, keď na to nie sú peniaze,..... a nebola snaha ani peniaze na to nájsť, je to vec poslancov, 
ktorí hlasovali za rozpočet a tam to skončilo, v rozpočte sa našli peniaze na všetko iné – politicky 
je dôležitejšie robiť parkovanie, ale vysporiadať sa s tým, že to bolo sľúbené, sa musia poslanci, 
ktorí hlasovali za rozpočet, ..... doplnil Ing. Matejka,  že už rok tu máme 9 000,-- a ani tých sa 
neminulo, aspoň tri z nich sme mohli mať hotové,... p. Baco vstúpil do rozpravy, že v rámci 
investičných akcií pripravujeme revitalizáciu a vybudovanie oddychovej zóny pri kostole 
v Kubrej, našli sme architekta, ktorý nám to spraví grátis, taktiež sponzorsky hľadáme 
peniaze,.......  

• pán Križan Viliam sa spýtal, či je jeho akcia v participačnom programe stále živá a poslanec 
Mgr. Petrík  navrhol, aby sme vybrali niektoré a potom budeme žiadať o zmenu rozpočtu,....  
v rámci debaty odznelo ešte niekoľko návrhov a Ing. Mi čega navrhol, že tí, čo sú tu prítomní za 
participačné programy – traja a to Turková, Žilinská 14, K výstavisku - dajme tam všetky tri nech 
ich na Radnici vysúťažia, aby sme sa aspoň pohli ďalej,... a navrhol prijať uznesenie:  

 
Uznesenie 73/17: VMČ SEVER žiada mesto TN, aby začali realizovať projekty v rámci 
participačných projektov s občanmi a to nasledovne:  
-  SVB Spoločenstvo K výstavisku 527/4 – stavebné úpravy parkovacej plochy pri bytovom dome 
- Alena Papierniková – návrh na umiestnenie lavičiek pred bytovým domom 1732 M. Turkovej 
- Viliam Križan – úprava prístupovej cesty k bytovke Žilinská 649/14  
HLASOVANIE :  
Za : 6   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 

 
Uznesenie 74/17 : VMČ SEVER požaduje k ďalšiemu zasadnutiu v auguste 2017 určiť špecifikáciu 
– ocenenie zvyšných projektov participačného programu s predpokladanou hodnotou zákazky.   
HLASOVANIE :  
Za : 6   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
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• požiadavky poslancov : 
61/17 Opätovne žiadam zhotoviť drevený altánok na ihrisku medzi ul. Clementisova/Kraskova, na 

ktorý bol zakúpený materiál v roku 2015. Prvá požiadavka bola už v 04/2015. V 07/2017 je táto 
požiadavka opätovne potvrdená  uznesením VMČ SEVER č. 72/17 všetkými prítomnými 
poslancami v počte 6 prítomných. Špecifikáciu spresním s pracovníkom úradu.  (viď pož. 17.17) 
(Mi čega) 

62/17 Opätovne žiadam o vyriešenie prejazdu cez chodník ako je Štefánikova ulica pred novým 
kruhovým objazdom - Pred Poľom (viď pož. 40.17) (Matejka)   

63/17 Opätovne žiadam o osvetlenie pod novoupraveným mostom v Opatovej. (viď pož. 51.17)  
(Baco)  

64/17  Komu patrí komunikácia smerom na Zábranie, kde bol vyasfaltovaný povrch?  (Mi čega)  
65/17 Požadujeme oficiálne stanovisko mesta, aká bude budúcnosť KS Opatová, keďže prebiehajú 

nejaké rokovania. (Bystrický)   
66/17 Ako sa zmenil prevádzkový poriadok v Centre seniorov na Sihoti v Trenčíne, kde niektoré 

aktivity boli zrušené a naopak, čo tam pribudlo? (Bystrický) 
67/17 Požadujeme, aby detské  ihrisko Hríbik, na ktoré sme dali farby sa konečne zrealizovalo. 

Požiadavka ešte z roku 2015. (všetci poslanci)  
68/17 Požadujem opraviť lavičky na hrádzi v časti, ako je budova rybárov na Nábrežnej ulici – v časti 

medzi Komenského a Smetanovou ulicou.  (Mi čega) 
69/17 Opätovne urgujem riešenie zamedzenia prejazdu áut z parkovacej plochy OD Radegast pri 

vyústení oboch priechodov pre chodcov pri kruhovom objazde a to osadením zábrany alebo inej 
prekážky. Aj pri vyústení na novú asfaltovú plochu oproti Radegastu pri vybúranom múriku na 
kontajnery. (viď pož. 27.17) (Mi čega)  

70/17 Je možné zhotovovať audiovizuálne záznamy zo zasadnutí VMČ v zmysle Zmluvy o 
poskytovaní služieb zo dna 6.2.2017 medzi Mestom Trenčín a Peter Peťovský - PEKY 
PRODUCTION AGENTÚRA? (Bystrický) 

 
• požiadavky občanov : 
71/17 Žiadam o pokosenie trávnatej plochy pri Tepličke na Sibírskej ulici – to čo patrí urbáru v 

Kubrej, aby to pokosili. Je to len úzky pás, ktorý je na začiatku skosený a ďalej dlhodobo je stav 
pozemku zanedbaný. 

72/17 Žiadame o posúdenie orezu drevín na M. Turkovej 1732. 
73/17 Žiadam o orez topoľa v areáli škôlky M. Turkovej. Požiadavka ešte z roku 2015. 
 

13. ZÁVER: 
Predseda Ing. Miloš Mi čega na záver vyslovil poľutovanie nad informovanosťou akýchkoľvek 
aktivít z našej mestskej časti v mestskom mesačníku INFO . V poslednom nie je nič, pričom 
z ostatných častí sú tam informácie. Poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ 
SEVER.  
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 20,10 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční dňa 
3. augusta 2017 v KS Opatová. 
 
Zapísala :  Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 6.7. 2017 

Ing. Miloš Mi čega 
         Predseda VMČ SEVER 


