
 

Zápisnica  zo zasadnutia 

VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 
uskutočneného dňa 1. októbra 2015 v priestoroch Centra pre seniorov na Sihoti v Trenčíne. 
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Garant komisie : Soňa Baránková 

Ostatní prítomní : Mgr. Zdeno Marousek– zástupca náčelníka Mestskej polície Trenčín (MsP) 

  Róbert Buchel–riaditeľ Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. (MHSL) 

   

 

 

 

Program:  

1. Obhliadka zimného štadiónu a detského ihriska na Gagarinovej ulici(od 15,00 hod.). 
2. Úvod (16,15 hod.).  

3. Návrh riešenia detského ihriska, vrátane altánku na Gagarinovej ulici.   

4. Odpovede na poţiadavky VMČ SEVER zo septembra 2015.   

5. Predloţenie finančnej analýzy o údrţbe detských ihrísk v roku 2015.  

6. Návrhy na opravy ihrísk na rok 2016 spadajúcich do MČ SEVER.  

7. Informácia o rekonštrukcii zimného štadióna.  

8. Poţiadavky na opravu výtlkov v MČ SEVER ešte pred zimným obdobím.  
9. Rôzne. 

10. Záver 

 

 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 

 

1. Obhliadka zimného štadiónu a detského ihriska na Gagarinovej ulici:  
 Ing. Miloš Mičega poţiadal riaditeľa MHSL p. Buchela, aby sa pred zasadnutím VMČ SEVER 

uskutočnila obhliadka zimného štadióna, kde momentálne prebieha rekonštrukcia šatní, ktorá tohto času 

ešte nie je dokončená. Ide o rekonštrukciu stien šatní č. 1 aţ 7. Členovia VMČ (poslanci Mičega, 

Smolka, Matejka a Baco) s riaditeľom MHSL vykonali obhliadku jednotlivých šatní, pričom sa 

informovali o prácach, ktoré boli doteraz vykonané.  

 V súlade so zverejnenou pozvánkou sa poslanci a riaditeľ MHSL hromadne presunuli na obhliadku 

detského ihriska na Gagarinovej ulici. Konštatuje sa, ţe napriek verejnému oznamu o vykonaní 

obhliadky sa jej nezúčastnili ţiadni občania.  

 Všetci sa následne presunuli do zasadacej miestnosti Centra pre seniorov a oficiálne otvorili ďalšie 

zasadnutie MČ Sever.  

 

Prítomní  členovia VMČ SEVER : 
 

Predseda výboru       Ospravedlnení členovia výboru:  

Ing. Miloš Mičega        Kamil Bystrický,  

Ľubomír Horný,  

 Členovia výboru :     Mgr. Juraj Bakoš 

Ing. Ladislav Matejka  

JUDr. Martin Smolka  

Miloslav Baco 

Mgr. Martin Petrík 
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2. Úvod :  
 Predseda VMČ SEVER Ing. Miloš Mičega privítal prítomných členov VMČ a ostatných prítomných. 

Uviedol, ţe 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, ţe VMČ SEVER zatiaľ nie je uznášaniaschopný, prítomní sú traja 

členovia. Uviedol, ţe Ing. Ladislav Matejka sa zúčastnil obhliadky zimného štadiónu od 15,00 hod, ale 

následne sa musel z rodinných dôvodov vzdialiť s tým, ţe sa vráti neskôr. Ďalej uviedol, ţe Mgr. Juraj 

Bakoš má v súbehu s rokovaním výboru zasadnutie Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ v Trenčíne 

a Ing. Martin Petrík svoju neúčasť vopred neospravedlnil. Ostatní členovia sa vopred ospravedlnili.  

 Ing. Miloš Mičega nedal hlasovať o programe z dôvodu neuznášania schopnosti a pokračoval v rokovaní 

VMČ SEVER.  

 

 

3. Návrh riešenia detského ihriska vrátane altánku na Gagarinovej ulici: 

 Obhliadka detského ihriska na Gagarinovej ulici bola v programe rokovania VMČ SEVER zaradená na 

základe podnetov občanov. Účelom obhliadky bolo spoločné zhodnotenie skutkového stavu altánku, kde 

sa zdrţuje mládeţ. Táto podľa podnetov ruší bývajúcich v priľahlej bytovke. Bolo skonštatované, ţe 

avizovanej obhliadky sa nezúčastnil ţiadny občan. Poslanci sa zhodli na tom, ţe altánok sa zatiaľ 

ponechá, ale bude kompletne opravený. Existujúce ihrisko má dosť prvkov, preto si zaslúţi ponechať ho 

a jeho rekonštrukcia sa naplánuje čo najskôr, ešte tento rok a zostatok sa zaradí do plánu opráv na rok 

2016. Musí sa obnoviť náter, vymeniť drevené časti, ktoré sú opotrebované, detská šmýkačka má 

poškodenú strechu, ktorú je nevyhnuté opraviť. Zástupcovia MsP budú vykonávať zvýšenú kontrolu na 

tomto ihrisku, v prípade rušenia mládeţe nevhodným spôsobom je treba vţdy volať č. tel. 159.   

 Zástupca MsP Mgr. Zdeno Marousek informoval prítomných, ţe v roku 2015 mali doteraz na tomto 

ihrisku 4 výjazdy, z toho 3 boli ohľadom bezdomovcov a jeden týkajúci sa mládeţe, ktorá budila verejné 

pohoršenie. V určitom prípade je moţné bezdomovcov vykázať z priestoru ihriska, mestská polícia bude 

sledovať inkriminované miesto častejšie v rámci svojich moţností.  

 Dostavil sa člen VMČ SEVER Mgr. Martin Petrík (16,35 hod.), ktorý sa ospravedlnil za oneskorený 

príchod vzhľadom na neskoršie ukončenie maliarskych prác na plote priľahlej škôlky. 

 Poslanci poţadujú, aby sa na ihrisku zhodnotil stav drevín a vykonali zásadné omladzovacie rezy. 

Obyvateľky, ktoré sa na zasadnutie VMČ dostavili neskôr uviedli, ţe sú tam 2 lipy, na ktorých sa 

zdrţiavajú osi. Taktieţ poţadujú orezať kríky a dreviny. Táto poţiadavka ohľadom posúdenia drevín 

bude postúpená na mesto na útvar SŢP.  

 

4. Odpovede na poţiadavky VMČ SEVER zo septembra  2015:  
 Ing. Miloš Mičega informoval prítomných, ţe odpovede boli zaslané poslancom elektronicky 

v predstihu, prečítal najskôr vypracované odpovede na poţiadavky, členovia VMČ sa vyjadrili 

k niektorým nevyriešeným poţiadavkám z predchádzajúcich VMČ, na ktoré bude odpovedané 

na ďalšom zasadnutí MČ SEVER. Uviedol, ţe na MsÚ sa dohodla nová forma komunikácie 

o poţiadavkách, najmä ich spätná kontrola.  

 

 

5. Predloţenie finančnej analýzy o údrţbe detských ihrísk v roku 2015: 
 Ing. Miloš Mičega na úvod tohto bodu poďakoval MHSL, ale najmä všetkým obyvateľom, ktorí sa 

svojpomocne podieľali na údrţbe a obnove detských ihrísk v MČ SEVER. Niektorí poslanci na 

poţiadanie osobne zásobovali obyvateľov materiálom, ktorý poskytlo MHSL. Uviedol, ţe bolo vyhovené 

kaţdému, kto o materiál poţiadal (farby, riedidlo, štetce a pod.). Dodal, ţe skúsenosti s takouto obnovou 

detských ihrísk, teda spolupráca občan – poslanec sa podľa neho osvedčila a v budúcom roku by mohla 

pokračovať. Potom odovzdal hlas riaditeľovi MHSL p. Buchelovi. 

 Riaditeľ MHSL k finančnej analýze detských ihrísk uviedol, ţe sa preinvestovala čiastka cca 7 500,- 

EUR, z čoho je cca 4 500,- EUR na materiál. Keďţe ešte zostali zvyšné peniaze určené na údrţbu ihrísk, 

predloţí poslancom návrh na opravy v roku 2016 a z týchto peňazí po zmapovaní ihrísk, ktoré zostali 



VMČ SEVER – 10/2015 Strana 3 

 

ešte neopravené, sa pouţije táto čiastka k ich obnove ešte tento rok, pokiaľ to dovolia poveternostné 

podmienky. Ako prvé sa začne opravovať ihrisko na Gagarinovej ulici.  

 Po tejto informácii sa dostavil člen VMČ SEVER Ing. Ladislav Matejka (17,15 hod.), ktorý sa 

ospravedlnil za oneskorený, ale vopred avizovaný príchod.  

 

 

6. Návrhy na opravy ihrísk na rok 2016 spadajúcich do MČ SEVER.: 

 Ing. Miloš Mičega sa s riaditeľom MHSL p. Buchelom dohodli, ţe MHSL zostaví zoznam ihrísk, ktoré 

sa zrekonštruovali, prípadne čiastočne obnovili. Následne p. Buchel pripraví poslancom návrh na opravy 

na rok 2016 do ďalšieho rokovania MČ SEVER.  

 

 

7. Informácia o rekonštrukcii zimného štadióna: 
 Riaditeľ MHSL p. Buchel informoval prítomných o prácach na rekonštrukcii šatní na štadióne Pavla 

Demitru. V šatniach č. 1 aţ č. 7 boli v mesiacoch júl aţ september 2015 vykonané tieto práce: 

- demontáţ vešiakových boxov, demontáţ koberca na ďalšie pouţitie, presun nábytku, zakrývanie 

povrchov, demontáţ obkladu stien na ďalšie pouţitie, demontáţ stropov, dovoz a presun materiálov, 

presun obkladov na ďalšie pouţitie, osekanie nesúdrţných omietok, škrabanie starej maľovky, demontáţ 

radiátorov, dezinfekcia plesní, doplnenie chýbajúceho muriva stien, osadenie revíznych dvierok, 

doplnenie vzniknutej ryhy medzi dlaţbou a stenou, zarezanie dráţok pre inštalácie, zapravenie inštalácií 

pod omietku a iné. V súčasnosti práce nie sú ešte ukončené.  

 

 

8. Poţiadavky na opravu výtlkov v MČ SEVER ešte pred zimným obdobím: 
 Ing. Miloš Mičega oslovil jednotlivých poslancov, aby mu mailom podali svoje poţiadavky na opravy 

výtlkov, aby sa zadali na mesto jednotne. Doposiaľ obdrţal len jeden podnet. Poukázal na nedostatky 

týkajúce sa rozkopávok miestnych komunikácií. Členovia VMČ SEVER a súčasne „investičnej“ komisie 

(Mičega, Baco, Matejka) uţ viackrát dávali podnet na MsÚ prostredníctvom tejto komisie, aby bol prijatý 

jeden pracovník, ktorý by mal na starosti len výtlky, resp. by vykonával správu v tejto oblasti. 

Zabezpečoval by aj kontrolu, či boli práce vykonaní v povolenom termíne, rozsahu a najmä kvalite. 

V tejto aktivite budú pokračovať a budú presadzovať, aby bol takýto pracovník prijatý.   

 Ing. Mičega pri tomto bode spomenul aj veľkú investičnú akciu SPP a.s., ktorá by sa mala realizovať 

budúci rok – ide o celkovú obnovu plynovodov na území mesta, teda MČ SEVER. Tu bude treba opravy 

výtlkov za peniaze mesta zosúladiť s rozkopávkami plynu podľa jednotlivých ulíc, aby sa neopravovali 

cesty tam, kde sa budú rozkopávať. Na záver k tomu dodal, ţe spolu s kolegami v „investičnej“ komisii 

bude presadzovať, aby sa zvýšili poplatky za rozkopávky u právnických osôb (aj spomenuté SPP a.s.). 

Naopak, u fyzických osôb bude presadzovať ich zníţenie, čo by sa týkalo najmä prípojok k rodinným 

domom, súkromným pozemkom a pod.   

 Ing. Miloš Mičega poţaduje v MČ SEVER riešiť opravu výtlkov ešte pred zimným obdobím na 

obchádzkových trasách z dôvodu stavebnej činnosti, najmä na uliciach : Ul. Pod Skalkou (okolo bytového 

domu 659/4); ul. Žilinská (p.č. 774/1 - medzi č. 6 aţ 16; p.č. 774/1 a 715 – od č. 16 k MŠ Opatovská  aţ 

po Opatovskú ul.);     

 

 

9. Rôzne: 
 Predseda Ing. Miloš Mičega na záver rokovania konštatoval, ţe VMČ SEVER je uţ od prerokovania 

bodu č. 3 uznášaniaschopný, prítomní sú piati členovia. Prečítal navrhovaný program, z ktorého bola uţ 

časť prerokovaná. Prítomných vyzval na prípadné doplnenie alebo zmenu programu. Zmena nebola 

navrhnutá.  Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe.  

Hlasovalo sa o programe ako celku : 

HLASOVANIE :  

Za : 5 

Proti : 0 

Zdrţal sa : 0 
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Ing. Miloš Mičega konštatoval, ţe program zasadnutia VMČ SEVER bol jeho členmi jednomyseľne  

schválený. Za zapisovateľku bola schválená Soňa Baránková. 

 

 Ing. Miloš Mičega sa vrátil k uţ prerokovaným poţiadavkám a odpovediam z VMČ SEVER zo 

septembra 2015.  

Hlasovalo sa o tom, ţe VMČ SEVER berie informácie ohľadom vypracovaných odpovedí na poţiadavky zo 

septembra 2015 na vedomie. 

HLASOVANIE :  

Za : 5 

Proti : 0 

Zdrţal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, ţe VMČ SEVER berie na vedomie informáciu ohľadom vypracovaných 

odpovedí na poţiadavky zo septembra 2015 na vedomie.  

 

 

 Poţiadavky poslancov: 

Ing. Miloš Mičega  

- Opraviť – skosiť obrubníky na Povaţskej ulici, pri detskom ihrisku na priechode pre chodcov 

(bezbariérovo). (Zodp. UIS) 

- Pri realizácii priechodu pre chodcov na Ţilinskej ulici opraviť nájazd na hrádzu. (Zodp. UIS) 

- Riešiť prenosným dopravným značením situáciu v čase pohrebu v Opatovej, kde má autobus MHD 

problém prejsť okolo kostola. (Zodp. UHA - doprava) 

- Odstrániť stĺp bývalého rozhlasu, ktorý je spadnutý na plote pri rodinnom dome pri odbočke 

z Kubranskej ul. smerom na Ul. Zelnica  (prvý dom vpravo od kostola). (Zodp. MHSL) 

- Zosúladiť opravy výtlkov s rozkopávkami plynovodov v réţii SPP a.s., ktoré budú prebiehať na budúci 

rok v rámci rekonštrukcie plynovodov v MČ SEVER. (Zodp. UIS) 

- Pripraviť plán na zimnú údrţbu MK, kde zahrnúť aj údrţbu hrádze po jej stavebnej oprave. (Zodp. UIS) 

- Na kriţovatke Povaţská ul. a Osvienčimská ul. pri rohu areálu materskej školy (oproti p.č. 9/3 v k.ú. 

Kubra) upraviť prepadnutie cesty – dlhodobo stojaca voda v kriţovatke. (Zodp. UIS) 

- Orezať dreviny pri stoţiaroch verejného osvetlenia (VO) a opraviť pokazené stoţiare VO na Šoltésovej 

ulici od zimného štadiónu po OD Rozkvet.   

 

Mgr. Martin Petrík 

- Neziskové spoločenstvo Beňadikt ţiada o 2 000,-- EUR ako príspevok na rozhľadňu na Skalke. (Zodp. 

UIS) 
- Obyvateľa bytového domu Opatovská 675/45 (pred UNICENTRUM) ţiadajú vyasfaltovať parkovisko. 

Je ústny prísľub, ţe časť parkoviska patriace UNicentrumu si majiteľ zaplatí.(Zodp. UIS) 

- Ţiadam ostrihať dreviny na ul. Rázusová. Zasahujú do okien vlastníkov bytov. Taktieţ aj vo dvore 

Rázusovej ulice. (Zodp. UIS) 

- Obyvatelia bytového domu Rázusová 28 ţiadajú vyčistiť vpusť. V prípade daţďa voda neodteká. (Zodp. 

UIS) 
- Ţiadam o opravu prepadajúceho sa kanálu na ulici Opatovská. Pri prejazde autom zaţívajú obyvatelia 

priľahlých bytov otrasy . (Zodp. UIS) 

- Ţiadam prekontrolovať chodník pri novom kruhom objazde pri Radegaste. (Zodp. UIS) 

- Na školskej rade MŠ Povaţská ţiadajú prekontrolovať a opraviť detské preliezky a zabezpečiť oplotenie 

škôlky od strany Centra pre seniorov. (Školstvo) 

 

Spoločné poţiadavky poslancov: 

- Zabezpečiť opravu bránky na detskom ihrisku Povaţská – p. Gabriel Martiška; osadiť tabuľu len pre deti 

do 8 rokov, mimo prvkov vyhradených pre starších. (Zodp. MHSL) 

- Predloţiť časový harmonogram realizácie prác na rekonštrukcii zimného štadióna. (Zodp. MHSL) 

- Predloţiť stanovisko mesta ohľadom zámeny pozemkov k ţiadosti Ing. Erika Pavlisa o skutkovom stave 

pozemku a drevín s opätovným návrhom na zámenu. (Zodp. MsÚ) 

- Pridať ešte jeden kontajner na sklo na ul. Sibírska.(Zodp. USŢP) 

- Orezať čerešňu na ul. Povaţská pri detskom ihrisku p. Martiška. (Zodp. UIS) 
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- Na Sihoti vedľa budovy ANSAT je prepadnutý chodník, ktorý sa nedávno rekonštruoval. (Zodp. UIS) 

- Opraviť chodník na pozemku p.č. 1531/215 – spojnica medzi OD Rozkvet a ul. Kpt. Nálepku pri 

bytovom dome na ul. Kpt. Nálepku č. 1682/4 z dôvodu vydutia koreňov stromu (riešené uţ 

v predchádzajúcich poţiadavkách). (Zodp. UIS) 

- Zabezpečiť do 15.11. 2015 pre potreby svojpomocnej opravy a údrţby detských ihrísk v MČ SEVER 

farby vo všetkých pouţívaných odtieňoch v mnoţstve min. po 50 kg. vrátane riedidla a ochranných 

pracovných pomôcok. (Zodp. MHSL) (materiál prevezme predseda VMČ) 

 

Predchádzajúce požiadavky – či boli vybavené a v akom termíne: 

- Kedy bola vlastníkovi pozemku zaslaná výzva na úpravu drevín v areáli vodného zdroja na ul. Martina 

Rázusa? 

- Kedy bol vlastníkovi pozemku zaslaný list na odstránenie vyschnutého orecha po ľavej strane na ul. Kpt. 

Nálepku? 

- Či sa preveril stav ochranného betónového valu na Brezine – Kukučínova ulica. Betón je značne 

podmytý vodou? 

 

 Poţiadavky občanov : 

- Posúdiť dreviny – 2 lipy na detskom ihrisku Gagarinova, kde sa údajne zdrţiavajú osi. Vykonať 

„zásadný“ orez kríkov a ovisajúcich konárov drevín v okolí detského ihriska. (Zodp. USŢP, UIS, 

MHSL) 
 

 Predseda Ing. Miloš Mičega v bode rôzne odovzdal slovo p. Martiškovi, ktorý sa zúčastnil prvýkrát po 

cca 5 mesiacoch na tomto zasadnutí. Ten vysvetlil celú záleţitosť okolo ostnatého drôtu na detskom 

ihrisku na Povaţskej ulici. Otvorenie zadnej bránky na tomto ihrisku doposiaľ nespravil z dôvodu, ţe 

táto bránka dlhodobo nebola uţívaná, je poškodená a nedá sa celkom otvoriť. Bránku v minulosti uzavrel 

z dôvodu, ţe tadiaľ nekontrolovane prechádzali dospievajúci a ničili detské preliezky. Poţaduje, aby sa 

bránka zreparovala, on ju otvorí a nech sa osadí tabuľa, ţe preliezky sú len pre deti do 8 rokov mimo 

vyhradených pre starších. (Zodp. MHSL) 

Občianka pochválila p. Martišku ako sa vzorne stará o ihrisko, ţe ho s deťmi rada navštevuje, a ţe je to 

jedno z ihrísk, ktoré majú správcu a je to poznať na jeho údrţbe.  

Ing. Miloš Mičega sa pripojil k poďakovaniu p. Martiškovi za údrţbu ihriska s tým, ţe niektoré veci ešte 

treba spoločne doriešiť.  Minimálne je treba zabezpečiť, aby sa sprístupnilo z hlavnej komunikačnej 

trasy, teda z tranzitného chodníka od Sihote III. a IV. smerom k materskej a základnej škole. MHSL 

opraví bránku, cez ktorú pán Martiška prisľúbil sprístupniť areál. Poslanci sa telefonicky dohodnú s p. 

Martiškom na ďalšom postupe ohľadne doriešenia tejto veci k obojstrannej spokojnosti. 

 V diskusii boli poloţené otázky od občanov, na ktoré bolo odpovedané.  

 

10. Záver: 
 

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

Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 19,00 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa bude konať dňa 

5. novembra 2015 v SOU Strojárskom Pod Sokolicami. 

 

 

Zapísala : Soňa Baránková 

V Trenčíne, dňa 10.9. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miloš Mičega 
         Predseda VMČ SEVER 


