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Garant komisie : Soňa Baránková 

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

 

Program (po schválení) :  

1. Úvod. 

2. Odpovede na požiadavky VMČ SEVER z decembra 2015. 

3. Informácia o realizovaných akciách v MČ SEVER za rok 2015. 

4. Prerozdelenie finančných prostriedkov na investície na rok 2016 za MČ SEVER. 

5. Detské ihriská – návrh pre rok 2016. 

6. Informácia o príprave investičnej akcie rekonštrukcie MK Šoltésovej. 

7. Základné informácie o akcii „DNI SIHOTE“. 

8. Návrh harmonogramu zasadnutí VMČ SEVER v roku 2016. 

9. Zimná údržba miestnych komunikácií – podnety a návrhy. 

10. Bežná a stavebná údržba miestnych komunikácií – podnety a návrhy na rok 2016. 

11. Rôzne. 

12. Záver. 

 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 

 

1. Úvod :  
 Predseda VMČ SEVER Ing. Miloš Mičega privítal prítomných členov VMČ a ostatných prítomných 

a poprial všetko dobré do nového roka 2016. 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. 

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

Poslanci Ľubomír Horný a Kamil Bystrický sa vopred ospravedlnili z neúčasti. 

 Ing. Miloš Mičega vyzval prítomných na prípadné doplnenie programu. Zmena nebola navrhnutá. 

Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe.  

 

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje program zasadnutia. 

HLASOVANIE :  
Za : 6 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že program zasadnutia bol členmi VMČ SEVER jednomyseľne 

schválený.  

Za zapisovateľku bola určená Soňa Baránková. 

Prítomní členovia VMČ SEVER : 

Predseda výboru :     

Ing. Miloš Mičega   

Členovia výboru : 

Ing. Ladislav Matejka 

Mgr. Martin Petrík 

Miloslav Baco 

JUDr. Martin Smolka 

Mgr. Juraj Bakoš 

 
 

Neprítomní členovia VMČ SEVER : 

Ľubomír Horný - ospravedlnený 

Kamil Bystrický - ospravedlnený 
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2. Odpovede na požiadavky VMČ SEVER z decembra 2015: 
 Ing. Miloš Mičega oslovil ostatných poslancov, či majú nejaké otázky k vypracovaným odpovediam 

na požiadavky z decembra 2015. Podotkol, že od januára 2016 budú požiadavky spracovávané 

v prehľadnej tabuľke, pričom každá bude mať svoje nezameniteľné číslo. Číslovanie bude 

systematické od januára až po ukončenie roku. Iba tak budeme mať prehľad o podaných 

požiadavkách, ich vybavení, resp. nevybavení. Budeme sa snažiť spolupracovať s mestom tak, aby 

došlo pri ich riešení k trojstrannej spokojnosti : OBČANIA – MESTO - POSLANCI.  

 

3. Informácia o realizovaných akciách v MČ SEVER za rok 2015: 
 Ing. Mičega informoval o zrealizovaní niekoľkých investičných akcií v roku 2015 a to aj za 

súčinnosti poslancov za MČ SEVER. Dodal, že pri výbere investícií bola snaha o prerozdelenie na 

jednotlivé lokality SEVERU.   

 Najväčšou investíciou bola po viac ako 30 rokoch oprava asfaltového povrchu Opatovskej ulice. 

 Po viac ako 25 rokoch prvá oprava asfaltového povrchu hrádze. 

 Oprava asfaltového povrchu ul. Pod Sokolice. 

 Po viac ako 10 rokoch od vyrúbania stromov generálna oprava chodníku na ul. Gen. Viesta. 

 Priechod pre chodcov s prvkami pre imobilných a osvetlením na Žilinskej ulici. 

 Priechod pre chodcov s prvkami pre imobilných a osvetlením na Hodžovej ulici doplnený 

cyklostojanom. 

 Prvé priechody pre chodcov s poplastovaným povrchom na ul. M. Rázusa.  

 Trvalé dopravné značenie na Žilinskej ulici s vytvorením nových parkovacích miest.  

 Zabudovanie prvých polo podzemných kontajnerov na Žilinskej ulici ul. Pred poľom.  

 Rozšírenie parkoviska na Kraskovej ulici – I. etapa. 

 Po viac ako 20 rokoch rekonštrukcia rozhlasu v Kubrej. 

 Obnova detských ihrísk. 

 Oprava chodníku pri OD Rozkvet a  

 iné drobné investície, opravy a údržby.     

 

4. Prerozdelenie finančných prostriedkov na investície na rok 2016 za MČ SEVER: 
 Ing. Mičega informoval, že v rozpočte mesta na rok 2016 je vyčlenených pre každú mestskú časť 

100 tisíc EUR. Oznámil, že s kolegami Ing. Matejkom, Bacom, JUDr. Smolkom a Horným už 

nejaké návrhy pripravili, ale očakáva aj iniciatívu od ostatných kolegov. Vyzval prítomných na 

uplatnenie svojich požiadaviek.  

 Mgr. Petrík sa vyjadril, že by požadoval príspevok vo výške  2 000,-- EUR na rozhľadňu na Skalke 

pre neziskové spoločenstvo Beňadik, o ktorý žiadal už v októbri 2015.  

 Predseda Ing. Mičega uviedol, že požiadavky berie na vedomie s tým, že pripraví kompletný návrh. 

Dodal, že ešte treba dokončiť investičnú akciu - úpravy vjazdu a rozšírenie parkoviska na Kraskovej 

ulici. Na jar by sa mala začať aj výstavba Opatovského chodníka.  

 

5. Detské ihriská – návrh pre rok 2016: 
 Ing. Miloš Mičega by rád nadviazal na svojpomocnú údržbu a obnovu detských ihrísk v MČ SEVER, 

ktorá mala pozitívnu odozvu u obyvateľov. Zdôraznil, že touto cestou by chceli ísť aj tento rok. 

Materiál, o ktorý poslanci požiadali MHSL, je nachystaný a bude na jar 2016 k dispozícii na 

požiadanie. Dodal, že by bolo vhodné realizovať už aj  práce na doplnení hracích prvkov a pod. 

Poslanci sa medzi sebou dohodnú, ktoré detské ihrisko na Sihoti II. – III. by sa malo začať riešiť ako 

prvé.  

 Mgr. Petrík navrhol riešiť detské ihrisko na Nábrežnej ulici. Ing. Miloš Mičega k tomu uviedol, že 

touto vecou sa s kolegami zaoberá už dlhšie. Predložil aj projekt zapožičaný zo stavebného úradu. 

Tento rieši vybudovanie detského ihriska na jednej z posledných zatrávnených plôch na Sihoti. 

Konkrétne pri hrádzi medzi ulicami Komenského a Smetanova. Uviedol, že skôr si vie predstaviť 

obnovu jestvujúcich detských ihrísk, ako budovanie ďalšieho nového, najmä na úkor zatrávnenej 

plochy.  
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 Ing. Miloš Mičega uviedol, že s kolegami Ing. Matejkom, Bacom, JUDr. Smolkom a Horným sa 

zaoberali myšlienkou vybudovania športového ihriska na ploche pri hrádzi a križovatke Nábrežnej 

a Smetanovej ulice. Teraz sú tam dve ihriská s asfaltovým povrchom, ktoré už majú svoj zenit 

užívateľnosti dávno za sebou.  

 Ing. Matejka by rád vynovil ihrisko na kyselke v Kubrej. Aj keď ihrisko nie je celé na pozemku 

mesta, pre jeho vyťaženosť a návštevnosť si zaslúži opravu. K tejto myšlienke sa pripojil JUDr. 

Smolka, ktorý obnovu areálu navrhol už v roku 2015. Ing. Miloš Mičega dodal, že vlastníctvo 

pozemku nie je problémom.  
 

6. Informácia o príprave investičnej akcie rekonštrukcie MK Šoltésovej: 
 Ing. Miloš Mičega očakával z mesta aspoň nejakú informáciu, v akom stave prípravy sa nachádza 

táto investičná akcia. Jednosmerka s parkovaním pred OD Rozkvet je nedostatočná, preto by sa mala 

rozšíriť. Túto akciu treba zrealizovať do jesene, kedy by mali byť v tomto priestore DNI SIHOTE. 

Poslanci požadujú informáciu, kedy sa začne realizovať investičná akcia rekonštrukcia MK 

Šoltésová.   

 

7. Základné informácie o akcii „Dni Sihote“: 
 Ing. Miloš Mičega informoval, že po prvýkrát v histórii mesta, min. od roku 1989 sa podarilo 

v rozpočte vyčleniť financie na kultúrnospoločenské podujatie čisto pre Sihoť s pracovným názvom 

„DNI SIHOTE“. Jedná sa o usporiadanie prvého – „štartovacieho“ ročníka s ambíciou pokračovania 

v ďalších rokoch. Akcia sa pripravuje na jeseň. Niesť sa má v športovom duchu, za prítomnosti 

hudby a iných aktivít. Bližšie informácie budú podané v dostatočnom časovom predstihu.  
 

8. Návrh harmonogramu zasadnutí VMČ SEVER v roku 2016: 
 Ing. Miloš Mičega predložil poslancom nový harmonogram zasadnutí na rok 2016. Informoval 

prítomných, že predložený harmonogram je nastavený tak, aby nenastávala kolízia zasadnutí VMČ 

a komisií. Termín prvý štvrtok v mesiaci zostáva aj v roku 2016 s výnimkou septembra, kedy sa 

posúva o týždeň neskôr z dôvodu štátneho sviatku (1. september). Po vzájomnej dohode sa 

zasadnutia VMČ SEVER budú konať 4 x na Sihoti, 3 x v Opatovej, 2 x v Kubrej, 2 x Pod 

Sokolicami a 1 x v Kubrici.  

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje harmonogramu zasadnutí VMČ SEVER na rok 2016. 

HLASOVANIE :  

Za : 6 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER schválil uznesenie. 

 

9. Zimná údržba miestnych komunikácií – podnety a návrhy: 
 Ing. Miloš Mičega informoval prítomných, že mesto má vyčlenené v rozpočte financie na zimnú 

údržbu – harmonogram zimnej údržby bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. Tento 

rok po prvýkrát pribudla aj údržba hrádze. V prípade napadnutia snehu by sa mala hrádza udržiavať 

od Sihote až po most na Ostrov.  

 K tomuto bodu poznamenal Mgr. Marousek z MsP, že podľa čl. 4 VZN č. 8/2014 sú majitelia 

povinní udržiavať priľahlý chodník ku svojej nehnuteľnosti, MsP to kontroluje, v prípade, že si túto 

povinnosť majiteľ nesplní, treba vždy kontaktovať MsP, aby sa zjednala náprava.  

 Poslanec Mgr. Petrík požaduje zverejniť povinnosť odhŕňania snehu aj do najbližšieho vydania 

INFA.  

 Mgr. Martin Petrík požaduje odpratať listy z chodníkov na všetkých miestach v MČ SEVER. 

Ing. Mičega k čisteniu ciest od lístia uviedol, že na tento problém poukázal už na rokovaní s vedením 

mesta dňa 29.12. 2015, keď sa riešilo kosenie zelene v meste na ďalšie roky.  
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10. Bežná a stavebná údržba miestnych komunikácií (MK) – podnety a návrhy na 

rok 2016: 

 Predseda Ing. Mičega požaduje sprístupniť poslancom za MČ SEVER poradovník opráv a údržby 

MK, na ktorý sa dlhodobo odkazuje MsÚ pri svojich odpovediach na požiadavky poslancov. 

V prípade takéhoto zverejnenia bude zrozumiteľnejšia informácia, kedy približne sa bude realizovať 

jednotlivá požiadavky, resp. bude vidieť, ako sa posúva v poradí. Uvedený poradovník požaduje 

VMČ SEVER sprístupniť elektronicky. 
Uznesenie : VMČ SEVER požaduje elektronicky sprístupniť poradovník opráv a údržby MK. 

HLASOVANIE :  

Za : 6 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER schválil uznesenie. 

 

 Predseda Ing. Mičega predložil členom VMČ SEVER návrh, aby sa oprava a obnova povrchov 

chodníkov a iných verejných priestranstiev v MČ SEVER robila výhradne zo zámkovej dlažby, ak 

nie je iný závažný dôvod na iný povrch. Odôvodnil to tým, že takýto povrch je flexibilnejší 

z hľadiska opravy poškodenia, alebo po ukladaní káblov a iných inžinierskych sietí a pod.   

Uznesenie : VMČ SEVER požaduje riešiť opravy a obnovy povrchov chodníkov a iných verejných 

priestranstiev v MČ SEVER výhradne zo zámkovej dlažby.  

HLASOVANIE :  

Za : 6 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER schválil uznesenie.  

 

 Predseda Ing. Mičega sa vyjadril k technickému stavu vozovky na Ul. J. Derku v Kubrej, ktorá je 

dlhodobo v nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave. Táto komunikácia je cestou III. triedy a je vo 

vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Žiada mesto, či by nenašlo nejaký návrh na 

jej obnovu, napriek tomu, že komunikácia spadá pod správu TSK.  

Uznesenie : VMČ SEVER požaduje zaujať stanovisko k riešeniu stavebnotechnického stavu 

komunikácie na ul. J. Derku, ktorá nie je vo vlastníctve mesta. 

HLASOVANIE :  

Za : 6 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER schválil uznesenie.  

 

11. Rôzne: 
 Požiadavky poslancov: 

1 /2016 Poskytnúť informáciu, kedy sa začne realizovať rekonštrukcia MK Šoltésová.  (Zodp. UIS) 

2 /2016 Riešiť trvalé dopravné značenie na križovatke ulíc Kubranská/Pred poľom/odbočka do 

Zábrania. (Zodp. kancel. prim-doprava) 

3 /2016 Riešiť statickú a dynamickú dopravu na Opatovskej ulici PRED aj ZA kruhovým prejazdom v 

časti obchodných prevádzok oproti OD Radegast a pred penziónom Magnólia, formou zákazu státia s 

návrhom ponechania možnosti zastavenia. Zistiť možnosť osadenia dopravného zariadenia – 

dopravné zrkadlo na križovatke Tichá/Opatovská z dôvodu zlého rozhľadového poľa z vedľajšej 

cesty.(Zodp. kancel. prim-doprava) 

4 /2016 Prehodnotiť nové vodorovné dopravné značenie na križovatke Žilinská/Považská z dôvodu 

rozhľadového poľa vodiča pri zastavení na Považskej ulici v smere jazdy ku zimnému štadiónu. 

Zamerať sa na parkovacie stojiská na Žilinskej ulici. (Zodp. kancel. prim-doprava) 

5 /2016 Vykonať „zásadný“ orez kríkov a ovisajúcich konárov drevín v okolí detského ihriska 

Gagarinova, o ktorý poslanci žiadali ešte v októbri 2015.(Zodp. USŽP, UIS, MHSL) 
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6 /2016 Riešiť zabezpečenie označenia Opatovej na ceste I/61 v mieste križovatky s Opatovskou 

ulicou pri výjazde z Dobrej. Označenie zabezpečiť ako trvalé dopravné značenie IS21 (smerová 

tabuľa k miestnemu cieľu). Umiestnenie TDZ IS21 zvážiť aj pri iných odbočeniach z cesty(Zodp. 

kancel. prim-doprava) 

7 /2016 Elektronicky zasielať poradovník opráv a údržby MK.(Zodp. UIS) 

8 /2016 Dokončiť vozovku (prídlažbu) pri novom chodníku pri bývalom Výskumnom ústave 

ovčiarskom na Opatovskej ceste, ktorý sa realizoval v 12/2014. (Zodp. UIS) 

9 /2016 Zaujať stanovisko k riešeniu technického stavu komunikácie na ul. J. Derku, ktorá nie je vo 

vlastníctve mesta. (Zodp. UIS) 

10 /2016 Opravy a obnovy povrchov chodníkov a iných verejných priestranstiev v MČ SEVER riešiť 

výhradne zo zámkovej dlažby.(Zodp. kancel. prim-doprava) 

11 /2016 Riešiť prístavbu k požiarnej zbrojnici v Opatovej, kde v roku 2015 dostal DHZ Trenčín nové 

motorové vozidlo s protipovodňovým zariadením a súčasne priestory neumožňujú manipuláciu 

s touto technikou. (Zodp. kancel. prim-doprava) 

12 /2016 Kontaktovať majiteľa objektu KS Opatová a požadovať opravu strechy, ktorá zateká. (Zodp. 

UMM) 

13 /2016 Riešiť resp. zabezpečiť odvoz kontajneru na textil pri KS Opatová, ktorý nikto 

nevyváža.(Zodp. USŽP) 

14 /2016 Vysvetliť, ako prebieha posyp komunikácií v Opatovej? Občania sa sťažujú na spôsob 

posypu ciest počas zimných mesiacov. Na Opatovskej ulici bolo údajne vozidlo, ktoré vykonávalo 

posyp viackrát za deň (cca päťkrát) a výsledkom bola súvislá vrstva kamenia na ceste. Neprimeraná 

rýchlosť posýpacieho auta spôsobuje odlet množstva posýpacieho materiálu až na pozemky k 

rodinným domom a do okien.(Zodp. UIS) 

15 /2016 Vypracovať posudok na výrub lipy pri požiarnej zbrojnici v Opatovej, ktorej kmeň je už 

značne poškodený.(Zodp. USŽP) 

16 /2016 Posúdiť umiestnenie trvalého dopravného značenia na križovatke ciest spojnica popri hrádzi 

od Kraskovej/Pádivého ulica. Od Pádivého ul. je TDZ P1 „Daj prednosť v jazde“, pričom na ceste 

od Kraskovej ulice nie je TDZ P8 „Hlavná cesta“ tesne pred križovatkou, ale ešte pred odbočkou 

ku trafostanici. (Zodp. kancel. prim-doprava) 

17 /2016 Vykonať obhliadku a následne výrub krovín a drevín pri hrádzi od Žilinskej ulice po 

Kraskovu ulicu, ktoré clonia verejnému osvetleniu a zasahujú do koridoru pre chodcov - bližšie 

informácie a lokalizáciu spresní na požiadanie. (Zodp. USŽP) 

18 /2016 Zabezpečiť výrub drevín (3 ks ihličnanov) na Clementisovej ulici pri výmenníkovej stanici, 

ktoré clonia verejnému osvetleniu, rastú pri okraji komunikácie a nad parovodom - bližšie 

informácie a lokalizáciu spresní na požiadanie. (Zodp. USŽP) 

19 /2016 Doplniť vrecká na psie exkrementy do nových košov, ktoré sa osádzali na hrádzi. 

Od osadenia boli podľa dostupných informácií doplnené iba jedenkrát. (Zodp. USŽP) 

20 /2016 Poskytnúť informáciu, v akom stave riešenia je umiestnenie kamier pri MŠ 

Opatovská/hrádze, resp. pri VII.ZŠ/OD Rozkvet. (Zodp. MsP) 

21 /2016 Odpratať listy z chodníkov na všetkých miestach v MČ SEVER. (Zodp. MHSL) 

22 /2016 Zverejniť do INFA povinnosť odhŕňania snehu z chodníkov priľahlých nehnuteľností 

v súkromnom vlastníctve. (Zodp. UIS) 

23 /2016 Zverejniť harmonogram zasadnutí VMČ SEVER na rok 2016 na úradných tabuliach v MČ 

SEVER.  

 

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

Termín ďalšieho zasadnutia VMČ SEVER sa bude konať v KS Opatová dňa 4. 2. 2016. Čas trvania 

zasadnutia od 16,00 hod do 18,05 hod. 

Zapísala: Soňa Baránková  

V Trenčíne, dňa 12.1. 2016 

Ing. Miloš Mičega 
         Predseda VMČ SEVER 


