
 
Zápisnica  zo zasadnutia 

 
VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 
uskutočneného dňa 23. augusta 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. Benjamín Lisáček – vedúci útvaru interných služieb (počas bodu č. 4) 
    

Program: (po schválení) 
1. Úvod.  
2. Vyhodnotenie predkladania projektov na výzvu „Malé investičné projekty“. 
3. Základné informácie o výstavbe nového futbalového štadióna. 
4. Základné informácie o rekonštrukcii zimného štadióna. 
5. Prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci MČ SEVER. 
6. Rôzne. 
7. Záver 
K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 
 

1. ÚVOD :  
• Predseda VMČ SEVER Ing. Miloš Mi čega privítal 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. 

• Ing. Mi čega konštatoval, že výbor je uznášaniaschopný, prítomní sú šiesti členovia. Martin 
Smolka vopred ospravedlnil svoju neúčasť. Poslanec Martin Petrík avizoval neskorší príchod. 
Garantka sa dostavila dvadsať minút po zahájení.  

• Ing. Mi čega navrhol zmenu programu nasledovne : doplnenie bodu č. 5 o rozpočtové opatrenia 
návrhu investícií v MČ SEVER na rok 2016.   
 

Uznesenie : VMČ súhlasí s doplnením bodu č. 5 o rozpočtových opatreniach v MČ SEVER na rok 
2016.  
HLASOVANIE :  
Za : 6  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

 

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
 

Predseda výboru     
Ing. Miloš Mičega   

Členoviavýboru : 
Ing. Ladislav Matejka 
Bc. Kamil Bystrický 
Mgr. Martin Petrík 
Mgr. Juraj Bakoš 
Ľubomír Horný 
Miloslav Baco 
 

Neprítomný člen VMČ SEVER : 

JUDr. Martin Smolka - ospravedlnený 
 

 



VMČ SEVER – 08/2016 
 Strana 2 
 

• Ing. Mi čega k vyhodnoteniu malých investičných akcií na začiatok uviedol, že celkovo prišlo 8 
návrhov, konkrétne: 
a) Ing. Filip Mikuláš – investičný zámer v Kubrej.  
b) Mgr. Gabriela Bočincová, PhD. – vybudovanie detského ihriska pre deti od 0-8 rokov na 

Sibírskej ulici. 
c) Martin Klucha – asfaltová plocha medzi domami ulíc Považská a Šoltésová. 
d) SVB Spoločenstvo K výstavisku 527/4 – stavebné úpravy parkovacej plochy pri bytovom 

dome.  
e) Alena Papierniková – návrh na umiestnenie lavičiek pred bytovým domom 1732 M. Turkovej. 
f) Katarína Ježíková – úprava jestvujúcich vnútroblokových spevnených plôch na Sihoti 3 a 4. 
g) Viliam Križan – úprava prístupovej cesty k bytovke Žilinská 649/14. 
h) Štefánia Skoupová – príspevok na reštaurovanie Kamenného kríža v križovatke Kubranská 

cesta a Súvoz. 
• Mgr. Bakoš predstavil zámer týchto projektov. Hlavnou myšlienkou je zapojiť občanov do 

priameho rozhodovania o rozdelení finančných prostriedkov.  
• Ing. Mi čega uviedol, že všetky projekty budú predložené na investičné oddelenie mesta, kde budú 

spracované rozpočty ku každému investičnému zámeru a v rámci vyčlenenia investičných 
prostriedkov z MČ SEVER sa budú realizovať postupne v priebehu budúceho roka. Tohtoročné 
peniaze zostanú fixované na tieto projekty. Tým narastie možnosť zvýšenia investícii tak, aby 
každý projekt mohol byť zrealizovaný. Uviedol, že s exekutívou budú komunikovať priamo 
poslanci, teda občania nebudú tým zaťažení. ......Dnes je veľmi ťažko možné určiť z podkladov, 
ktoré prišli, koľko to bude stáť..... preto je lepšie, aby celý proces prebehol na meste.....poslanci 
sa budú snažiť celý proces riadiť s mestom, aby došlo k maximálnej  spokojnosti občanov. 

• Ing. Matejka  uviedol, že takáto možnosť je tu prvýkrát, ponúkli sme občanom možnosť, aby 
napísali, čo ich trápi, čo by chceli zlepšiť a dali im priestor.........občania vedia najlepšie 
pomenovať problémy v tej svojej časti, kde priamo žijú a bytostne sa ich to dotýka. 

• Miloslav Baco poďakoval všetkým, ktorí sa do tohto programu zapojili.  
 
Uznesenie : VMČ navrhuje predložiť všetky doručené malé investičné projekty na MsÚ Trenčín 
s tým, že po ich ocenení sa zaradia do realizácie v roku 2017.  
HLASOVANIE :  
Za : 6  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

 
 
3. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝSTAVBE NOVÉHO FUTBALOVÉHO 

ŠTADIÓNA:  
 
• Ing. Mi čega informoval prítomných, že k tomuto bodu bol pozvaný aj primátor mesta Trenčín 

Mgr. Richard Rybníček a emailom boli pozvaní i zástupcovia futbalového klubu AS Trenčín. 
Pozvánka im bola doručená týždeň vopred. Zástupcovia futbalového klubu hneď na druhý deň 
ospravedlnili svoju neúčasť z dôvodu pracovných povinností mimo Slovenska. Primátor mesta 
Trenčín Mgr. Rybníček až včera (dňa 22.8.2016), emailom ospravedlnil svoju neúčasť. Nakoľko 
to bolo až neskoro večer o 22,47 hod, nebola možnosť relevantne informovať verejnosť, že pán 
primátor sa nezúčastní tohto stretnutia s občanmi. Pre objektívnosť následne prečítal pred 
občanmi znenie mailu pána primátora, ktoré je nasledovné : 
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„Vážený pán predseda VMČ Sever, Vážení páni poslanci za VMČ Sever, 
 
pred pár hodinami som sa vrátil z krátkeho pobytu v zahraničí. Zajtra dopoludnia cestujem na 
niekoľko týždňov dopredu plánované pracovné rokovania do Bratislavy. Keďže som nebol nijako 
dopredu upozornený, že plánujete mimoriadne zasadnutie VMČ Sever k téme futbalového a zimného 
štadióna, nevedel som si ani prispôsobiť program. Aj z tohto dôvodu sa vám ospravedlňujem z tohto 
mimoriadneho  rokovania. 
 
Hneď po mojom návrate z riadnej dovolenky budem v prvej polovici septembra iniciovať spoločné 
stretnutie s poslancami na tému futbalového štadióna a budem sa snažiť nájsť spoločné rozhodnutie, 
ako budeme v tejto veci ďalej postupovať. Píšem to aj preto, že zmluva medzi AS Trenčín a Mestom 
Trenčín sa riadne dodržiava a plní, investorom stavby nie je mesto ale súkromný futbalový klub, 
ktorého rozhodujúci akcionár a investor pôsobí v tomto meste už osem rokov a dokázal z 
upadajúceho provinčného klubu vybudovať z vlastných peňazí, rešpektovaný futbalový produkt 
známy už aj v Európe. Z môjho pohľadu bolo či už zo strany generálneho manažéra  futbalového 
klubu a následne zo strany viceprimátora mesta vysvetlené do podrobnosti všetko, ohľadom 
súčasných administratívnych procesov. Ak to však bude potrebné ešte raz zopakovať, tak nedbám, 
ale budem sa chcieť na spoločnom postupe dohodnúť so všetkými poslancami, ktorí budú mať o to 
záujem. Pre mňa je podstatné to, že mnohé problémy okolo futbalového a hokejového štadióna sa už 
vyriešili a ďalšie sa riešia a výsledok bude taký, ako očakáva verejnosť. Trenčín bude mať nový 
futbalový štadión a postupne vylepšovaný hokejový štadión. 
 
Prosím, dovoľte mi Vám ešte zdvorilo pripomenúť, že otázky rekonštrukcie futbalového a hokejového 
štadióna, rovnako tak športovej haly ako aj rekonštrukcie Mierového námestia, výstavby podchodu 
pod Chynoranskú trať, úpravy hradného brala, križovatky pod mostom, príprava dokumentov 
tvoriacich budúcnosť  Centrálnej mestskej zóny a ďalšie podobné akcie sú a budú vždy z mojej 
pozície vnímané ako celomestské témy bez ohľadu na to, v ktorej mestskej časti sa nachádzajú. Aj z 
tohto dôvodu sú pre mňa pri týchto témach vždy dôležité a smerodajné rokovania a hlasovania v 
mestskom parlamente. 

S pozdravom 
Richard Rybníček“ 

 
• Ing. Mi čega informoval, že si tento bod zaradil do programu rokovania VMČ SEVER preto, lebo 

rokovanie výboru je pôda, kde sa to môže prerokovávať. Futbalový štadión je na Sihoti, teda 
dotýka sa priamo našej mestskej časti. Dotýka sa najmä obyvateľov na Sihoti...... Primátor Mgr. 
Rybníček pred rokom, pri schvaľovaní tohto projektu v zastupiteľstve, ešte v júli 2015 uviedol, 
že s výstavbou sa začne na jar 2016. Na zasadnutí zastupiteľstva minulý rok bolo z jeho úst 
deklarované, že na jeseň 2017 bude ukončená výstavba. Dnes je začatie stavby v uvedenom 
termíne už nereálne. V súčasnosti ešte nie je vydané ani územné rozhodnutie o umiestnení stavby, 
ktoré predchádza stavebnému povoleniu........ Prečo sa nepokračuje v povoľovacom procese, či je 
problém územný plán, dopravné riešenie, alebo niečo iné doteraz neviem, uviedol Ing. Mičega. 
Nevie to nielen on, ale ani široká verejnosť........ Celý proces výstavby tak, ako ho deklarovali na 
MsZ 2. júla 2015 doteraz je už v riadnom omeškaní....... Snaha o zaradení bodu o futbalovom 
štadióne na rokovanie zastupiteľstva mala doteraz nasledovný neúspešný priebeh : 
- 8. júna 2016 poslanci MsZ zamietli zaradenie tohto bodu do programu rokovania.  
- 22. júna 2016 Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania pri 

MsZ v Trenčíne  uznesením odporučila zaradiť tento bod na rokovanie MsZ.  
- 4. júla 2016 VMČ SEVER uznesením odporučil zaradiť tento bod na rokovanie MsZ 
- 6. júla 2016 bol bod o futbalovom štadióne zaradený na rokovanie MsZ, ale na návrh poslanca 

Mgr. Petríka bol stiahnutý z rokovania MsZ s tým, že na najbližšom zasadnutí bude zaradený.  
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- 4.8. 2016 poslanci opätovne zamietli zaradenie bodu o štadióne na rokovanie MsZ a primátor 
tvrdil, že bude o tejto téme debatovať.  

Následne Ing. Mičega odovzdal slovo kolegom a vyzval ich ak niečo majú k tejto téme, aby sa 
vyjadrili. Z kolegov poslancov sa v úvode nevyjadril nikto. Následne vyzval občanov, aby sa 
pýtali s tým, nech pokladajú len otázky, ktoré budú vecné a zbytočne nebudú vytvárať priestor na 
rôzne dohady.   

• Z prítomných občanov zareagoval p. Fiala...či sa primátor zámerne nevyhýba pred verejnosťou, 
akí majú poslanci názor. Ing. Mi čega odpovedal, že trikrát nebola táto téma zaradená do programu 
rokovania MsZ, prečo tu pán primátor nie je, každý z občanov počul, že sa ospravedlnil. Viac to 
nechce komentovať. Je to otázka priamo na pána primátora.  

• Ing. Mi čega informoval o článku, ktorý vyšiel na webovej stránke pluska.sk dňa 29.júla 2016 
s názvom: cituje: „Sklamaní fanúšikovia: Rekonštrukcia futbalového štadióna v Trenčíne je 
v ohrození.“ Fanúšikovia majstrovského klubu AS Trenčín sa tešili, že v septembri začne výstavba 
nového futbalového štadiónu. Teraz však môže byť všetko inak. Radosť im prekvapujúco 
prekazilo bratislavské Združenie domových samospráv.“ Toto je informácia priamo z júla 2016.  

• Ing. Matejka sa tiež vyjadril, že trikrát hlasoval na MsZ za zaradenie tohto bodu s touto témou, 
lebo vie, že čoskoro odídu železnice a my znova rozbijeme celú Sihoť. 

• O 15.45 h sa dostavil na rokovanie vedúci interných služieb Ing. Lisáček 
• p. Fiala sa prítomných poslancov opýtal, že vedia, čo je to poslanecký prieskum a či vedia 

o zmluve medzi Futbalovým zväzom a AS Trenčín a ako budú hlasovať na ďalšom MsZ, ........ 
• poslanec Baco ohľadne otázok k futbalovému štadiónu pozval p. Fialu a p. Betáka Antona, nech 

sa prihlási do diskusie priamo na rokovaní MsZ za prítomnosti zástupcov AS Trenčín..... 
• poslanec Baco k tomuto ešte uviedol, že akonáhle bude prítomná strana účastná na rokovaní MsZ, 

návrh tohto bodu podporí  
• p. Koronczi ako bývalý poslanec mesta Trenčín sa v krátkosti vyjadril, že komu veriť – neveriť 

nedá sa určiť, a spýtal sa, prečo sa až 2. júla 2015, teda 8 mesiacov po voľbách dostala výstavba 
futbalového štadióna do programu MsZ, keď ešte za jeho poslancovania bolo deklarované, že 
výstavba je pripravená?    

• poslanec Mgr. Bakoš mu odpovedal, že sám za seba privítal túto možnosť, že to bolo neskôr 
z dôvodu oboznámenia sa s týmto projektom,  

• občan poďakoval p. Mičegovi, že včas zachytil celý tento proces a že sa o ňom diskutuje a dáva 
tomu regulu, už sme tu mali letnú plaváreň,.... 

• p. Anton Beták sa ešte opýtal, či tá sľúbená dotácia na vybudovanie futbalového štadióna sa bude 
vyplácať vopred? Alebo ako to je? Sú tu predsa aj iné mestá, ktoré vláda z fondov podporuje 
a budú čakať na Trenčín? Požadujú dostať k nahliadnutiu zmluvu o pridelení dotácie? Ing. 
Mi čega odpovedá, že podľa jeho informácií investor AS Trenčín a.s. musí mať do 30.6.2018 
právoplatné kolaudačné rozhodnutie na futbalový štadión,..... 

• p. Mikulášová sa ešte spýtala na proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, či sa bude 
alebo nebude posudzovať,...  Ing. Mi čega jej odpovedal, že rozhodnutie Okresného úradu ŽP že 
sa nebude posudzovať je už správoplatnené...... chyba mesta ako stavebného úradu bola v tom, 
že mesto prerušilo konanie o umiestnení stavby dňa 22.4.2016, ale už v tom čase bolo právoplatné 
rozhodnutie okresného úradu. Opakovane bolo prerušené konanie dňa 20.6.2016 z dôvodu 
riešenia dynamickej dopravy a odvtedy je proces na tom istom „mieste“. Jednoducho procesne 
sa územné konanie nepohlo.   

• Na záver Ing. Mi čega prečítal návrh na uznesenia v tomto znení: 
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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., 
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 30.11.2016.  

 
Uznesenie: VMČ SEVER odporúča predložiť a schváliť na zasadnutí MsZ v septembri návrh na 
uznesenie tak, ako bol prečítaný a predložený Ing. Milošom Mičegom.   
HLASOVANIE : 
Za : 6  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
• pani upozornila na fakt ohľadne výsadby stromčekov na Sihoti 1 a 2, kde po troch rokoch je 

polovica z nich suchá, nik zo strany mesta sa o to nestará..... ako vyzerá celá Hodžova ulica?  
• Odpovedal je priamo vedúci útvaru interných služieb, že bola dohoda s Marius Pedersen,  ktorí 

stromčeky vysádzali, že tie čo sa neujali sa v tej hodnote vysadia stromčeky - ale na iných 
miestach v Trenčíne.  Následne to bolo zo strany mesta prevzaté.  
 
 
4. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O REKONŠTRUKCII ZIMNÉHO ŠTADIÓN A:  

• Ing. Mi čega v informoval prítomných o tom, že práce na zimnom štadióne sú už v záverečnej 
etape..... deti, ktoré chodili trénovať v predchádzajúcich mesiacoch do Dubnice už budú môcť 
opätovne pokračovať vo výcvikoch na novej ľadovej ploche a odovzdal slovo Ing. Lisáčkovi z 
MsÚ, ktorý prišiel k tomuto bodu povedať presnejšie informácie. 

• Ing. Lisáček sa predstavil a povedal, že dnešným dňom boli ukončené práce na rekonštrukcii 
chladenia v celkovej výške 62 500 € a druhá vec ohľadom výmeny mantinelov vo výške 77 622 € 
bude prebiehať od 1. – 8. novembra 2016 počas reprezentačnej prestávky, kedy bude prebiehať 
výmena nevyhovujúcich mantinelov za nové.  

• p. Fiala sa opýtal, že kto z mesta je zodpovedný za prieťahy – prečo sa musia mantinely vymieňať 
až tak neskoro? Odpovedal Ing. Lisáček, že neboli tam prieťahy, jednoducho vysúťažený 
dodávateľ to nestihol, lebo robil ďalšie dve zákazky na iných štadiónoch. Poslanec Baco ešte 
spresnil, že v platnosti bola ešte stará zmluva do 5.8.2016 a preto sa muselo čakať na ukončenie 
platnosti tejto zmluvy.   
 

• O 16.45 h sa dostavil na rokovanie poslanec Mgr. Petrík. 
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• Diskusiu ukončil Ing. Mi čega s tým, že deti chodili trénovať do Dubnice nad Váhom a to je fakt. 
Na budúci týždeň bude ľad v Trenčíne, čo je dobrá a pozitívna informácia. Vyzval poslancov 
prijať nasledovné uznesenie : 
 

Uznesenie: VMČ SEVER berie na vedomie, že prevádzka zimného štadióna bude zahájená na budúci 
týždeň.  
HLASOVANIE : 
Za : 6  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

5. PREROZDELENIE FINAN ČNÝCH PROSTRIEDKOV V RÁMCI M Č SEVER 
 
• Poslanec Baco v krátkosti informoval, že je potrebné na základe vyjadrenia realizátora, na 

investičnej akcii Odvodnenie MK Niva navýšiť rozpočet o 6 500 €. Navýšenie vzniklo z dôvodu 
nemožnosti umiestnenia drenážnych odvodňovacích rúr v pôvodnom koridore pozdĺž cesty, kvôli 
existencii plynovodu, ktorý je vo vzdialenosti cca 30 cm od krajnice. Na základe uvedeného je 
nutné oproti pôvodne plánovaným prácam presunúť drenážne rúry za plynovod a časť nad 
plynovodom dosypať makadamom + doplniť pás zatrávňovacej dlažby pozdĺž celého 
odvodnenia. Z daného dôvodu odporúča presunúť z položky MČ SEVER – komunikácie k zmene 
rozpočtu vo vyššie uvedenej sume.  

• Ing. Mičega k tomu dodal, že v takýchto prípadoch platí úzus, že keď sa jedná o „celomestskú 
akciu“, v prípade chýbajúcich financií sa tieto prikladajú z rozpočtu mesta a nie mestskej časti. 
Pre operatívnosť treba vyčleniť financie na dokončenie stavby, ale navrhol uznesenie 
v nasledovnom znení : 

Uznesenie: VMČ SEVER odporúča operatívne vyčleniť z podkapitoly komunikácie /6 500€/ 
z prebytkových financií z iných investičných akcií s tým, že tieto sa z ušetrených celomestských akcií 
vrátia do MČ SEVER.  
HLASOVANIE : 
Za : 7  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 

 
• Ing. Mi čega informoval o potrebe spraviť chodník pred bytovkou so 122 bytmi na ulici Pred 

poľom, ide o chodník, ktorý križuje aj vlečková trať. Navrhol vyčleniť z položky Pred poľom 
sumu vo výške 10 000 £.   

Uznesenie: VMČ SEVER požaduje oceniť a urobiť chodník pred bytovkou so 122 bytmi na ul. Pred 
poľom smerom k OD Billa a zároveň vyčleniť sumu 10 000,-- £  z rozpočtu „Úprava verejného 
priestranstva v časti Pred poľom“  
HLASOVANIE : 
Za : 7   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 

6. RÔZNE:  
 

• Ing. Mi čega informoval o novom naprojektovanom riešení proti hlukovej steny ochraňujúcej 
Hodžovu ulicu od hluku z hlavnej železničnej stanice. Toto riešenie vyplynulo z podnetov 
obyvateľov Sihote a vzhľadom k tomu, že hluk bol aj Útvarom vedúceho hygienika rezortu 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR klasifikovaný ako odôvodnený, ŽSR 
zabezpečili vypracovanie projektovej dokumentácie proti hlukovej steny v dĺžke cca 874 m 
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a výškou 6,60 m. Uvedené preto navrhol prejednať na tomto zasadnutí VMČ SEVER, jednak ho 
oslovovali aj ľudia žijúci v blízkosti stanice a jednak nadviazal na podnety občanov z marca 2015, 
kedy sa dožadovali nápravy vybudovania proti hlukových bariér.  

Uznesenie: VMČ SEVER súhlasí s vybudovaním proti hlukovej steny na oddelenie Hodžovej ulice 
a železničnej stanice a železničnej trate tak, ako bol predložený investičný zámer Železnicami SR.  
HLASOVANIE : 
Za : 7   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
• Občan žijúci na ulici Opatovská sa sťažoval na prejazd vozidiel po ulici Opatovská..... požadoval 

osadiť značku so zákazom prejazdu vozidiel nad 3,5 t s výnimkou dopravnej obsluhy. Bolo mu 
zástupcom náčelníka mestskej polície vysvetlené, že osadenie takejto doplnkovej tabule nie je 
možné na tejto ulici – dopravná obsluha nič nerieši. Umiestnenie označníkov hlavných ťahov sa 
prerokuje na meste s útvarom dopravy po odsúhlasení dopravným inšpektorátom.  

 
• požiadavky poslancov : 
115/16 Na Kubranskej ulici – na chodníku vedúceho po celej dĺžke ulice treba ostrihať konáre kríkov, 

ktoré zasahujú až do chodníka a zaplátať dve diery.(Baco). (Zodp. MHSL)  
116/16 Zintenzívniť odburinenie chodníkov (Petrík). (Zodp. MHSL)  
117/16 Dorobiť chýbajúce lavičky na ulici Nábrežná(Petrík) (Zodp. UIS) 
118/16  Presunúť nádobu na zber šatstva Humana zo zastávky Pádivec na prvé stojisko kontajnerov 

na Kraskovej ulici (Zodp. USaŽP) 
Tu Ing. Mi čega podotkol, že je potrebné najskôr zistiť, či tá nádoba má aj opodstatnenie na 
Kraskovej ulici, nakoľko obdobná nádoba je umiestnená z druhej strany bytovky na Kraskovej ulici. 
Uvedené nech posúdi priamo p. Čachová z útvaru ŽP mesta a až potom nech sa nádoba preloží. 
119/16  Zasielať zápisnice z rokovania všetkých organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Trenčín, ktorých pôsobnosť sa týka MČ SEVER (Bystrický) (Zodp. MsÚ) 

120/16  Po niekoľkých urgenciách požadujeme opraviť opadanú omietku na strope v zasadačke 
Centra pre seniorov, ktorá doposiaľ nebola opravená i napriek obhliadke p. Šumichrastom 
(Matejka) (Zodp. MHSL)  

 
• požiadavky občanov : 
121/16 Zabezpečiť osadenie označníkov na Bratislava – Žilina na kruhovom objazde na Opatovskej 

ulici. (Zodp. UIS - doprava) 
122/16 Ing. Koronczi požaduje dorobiť lavičky na ul. Nábrežná, ktoré nie sú doteraz dokončené. 

(Zodp. MHSL)  
K tomuto bodu Ing. Mi čega uviedol, že doposiaľ bolo vznesených 9 požiadaviek ohľadom 
Nábrežnej a to konkrétne požiadavky uvedené v zápisniciach pod číslom 27.16, 72.16, 73.16, 74.16, 
75.16, 76.16,  99.16 a 100.16 – ich znenie si môžu obyvatelia pozrieť na webovej stránke mesta 
Trenčín.  
 
o 18.10 h odišiel z rokovania poslanec Horný, ktorý sa ospravedlnil  
 
• p. Koronczi na záver poďakoval poslancom a povzbudil ich do ďalšej práce.  
• Na záver im prísediaci zatlieskali.   
• p. Mikulášová z ulice J. Derku upozornila na veľmi zlý stav celej ulice, ktorá je označená ako 

komunikácia III/06135 a je vo vlastníctve TSK. Ulica je v obytnej zóne a jej dnešným výsledkom 
je len zlepenec povrchov sietí. Naposledy sa v roku 2004 riešila kanalizácia a odvtedy sa len 
prehlbuje jej dezolátny stav. Dokonca obyvatelia tejto ulice spísali petíciu v marci 2014 ale 
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prioritou boli najskôr železnice a ich odsúvali ďalej. Po tejto komunikácii sa v poslednej dobe 
vyskytuje čoraz viac vozidiel so SŽP Ilava, ktoré si tadiaľ skracujú cestu do školy. Pritom táto 
cesta nemá parametre dvojsmernej premávky.  

• Ing. Mi čega sa vrátil k tejto téme, že už v rámci svojich požiadaviek boli podnety na riešenie 
tejto krízovej situácie ulice J. Derku, čiže o problematike poslanci vedia, naposledy od mesta 
bolo prisľúbené v požiadavke č. 112/16, že bola uzavretá ústna dohoda, že TSK zaradí opravu 
ulice J. Derku do investičných akcií kraja na rok 2017.  

• Poslanec Baco povedal, že toho času bolo vyčlenených cca 45 000 € na ulicu M. Hricku na 
opravu jej povrchu, ktorá je tiež v nevyhovujúcom stave.  

• Ing. Mi čega k tejto investícii poznamenal, že sa malo zvážiť, či nie je účelnejšie investovať do 
zbezpečnenia vstupu do základnej školy od Kubranskej ulice, kde každé ráno rodičia vozia svoje 
deti a dochádza tam k stretu vozidiel a chodcov.    
 

Uznesenie: VMČ SEVER požaduje predložiť do najbližšieho zasadnutia komisie životného 
prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania všetky podklady z rokovania TSK ohľadom 
rekonštrukcie cesty ul. J. Derku v Trenčíne.  
HLASOVANIE : 
Za : 7   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
• Občianka z Kubrej navrhla spôsob rozšírenia parkovania pred ZŠ Kubranská na úkor dvora v KS 

Kubrá s tým, že by sa odstránil plot a na mieste pred vstupom upravila plocha na parkovanie, čim 
by vznikli ďalšie parkovacie miesta.  

• na záver p. Koronczi pochválil mesto, že kosenie, ktoré sa vykonáva v MČ SEVER je konečne 
po dlhom období na takej úrovni, ako má byť. Kosí sa aj v okolí stromov a príkladná je aj ochota 
zamestnancov firmy.   

 
 

7. ZÁVER: 
 
Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.  
 
 
Čas trvania zasadnutia od 15,00 hod do 18,40 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční dňa 
8. septembra 2016 v SOŠ Pod Sokolice. 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 23.8. 2016 
 

 
 
Ing. Miloš Mi čega 

         Predseda VMČ SEVER 



 
Zápisnica  zo zasadnutia 

 
VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 
uskutočneného dňa 23. augusta 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. Benjamín Lisáček – vedúci útvaru interných služieb (počas bodu č. 4) 
    

Program: (po schválení) 
1. Úvod.  
2. Vyhodnotenie predkladania projektov na výzvu „Malé investičné projekty“. 
3. Základné informácie o výstavbe nového futbalového štadióna. 
4. Základné informácie o rekonštrukcii zimného štadióna. 
5. Prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci MČ SEVER. 
6. Rôzne. 
7. Záver 
K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 
 

1. ÚVOD :  
• Predseda VMČ SEVER Ing. Miloš Mi čega privítal 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. 

• Ing. Mi čega konštatoval, že výbor je uznášaniaschopný, prítomní sú šiesti členovia. Martin 
Smolka vopred ospravedlnil svoju neúčasť. Poslanec Martin Petrík avizoval neskorší príchod. 
Garantka sa dostavila dvadsať minút po zahájení.  

• Ing. Mi čega navrhol zmenu programu nasledovne : doplnenie bodu č. 5 o rozpočtové opatrenia 
návrhu investícií v MČ SEVER na rok 2016.   
 

Uznesenie : VMČ súhlasí s doplnením bodu č. 5 o rozpočtových opatreniach v MČ SEVER na rok 
2016.  
HLASOVANIE :  
Za : 6  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

 

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
 

Predseda výboru     
Ing. Miloš Mičega   

Členoviavýboru : 
Ing. Ladislav Matejka 
Bc. Kamil Bystrický 
Mgr. Martin Petrík 
Mgr. Juraj Bakoš 
Ľubomír Horný 
Miloslav Baco 
 

Neprítomný člen VMČ SEVER : 

JUDr. Martin Smolka - ospravedlnený 
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• Ing. Mi čega k vyhodnoteniu malých investičných akcií na začiatok uviedol, že celkovo prišlo 8 
návrhov, konkrétne: 
a) Ing. Filip Mikuláš – investičný zámer v Kubrej.  
b) Mgr. Gabriela Bočincová, PhD. – vybudovanie detského ihriska pre deti od 0-8 rokov na 

Sibírskej ulici. 
c) Martin Klucha – asfaltová plocha medzi domami ulíc Považská a Šoltésová. 
d) SVB Spoločenstvo K výstavisku 527/4 – stavebné úpravy parkovacej plochy pri bytovom 

dome.  
e) Alena Papierniková – návrh na umiestnenie lavičiek pred bytovým domom 1732 M. Turkovej. 
f) Katarína Ježíková – úprava jestvujúcich vnútroblokových spevnených plôch na Sihoti 3 a 4. 
g) Viliam Križan – úprava prístupovej cesty k bytovke Žilinská 649/14. 
h) Štefánia Skoupová – príspevok na reštaurovanie Kamenného kríža v križovatke Kubranská 

cesta a Súvoz. 
• Mgr. Bakoš predstavil zámer týchto projektov. Hlavnou myšlienkou je zapojiť občanov do 

priameho rozhodovania o rozdelení finančných prostriedkov.  
• Ing. Mi čega uviedol, že všetky projekty budú predložené na investičné oddelenie mesta, kde budú 

spracované rozpočty ku každému investičnému zámeru a v rámci vyčlenenia investičných 
prostriedkov z MČ SEVER sa budú realizovať postupne v priebehu budúceho roka. Tohtoročné 
peniaze zostanú fixované na tieto projekty. Tým narastie možnosť zvýšenia investícii tak, aby 
každý projekt mohol byť zrealizovaný. Uviedol, že s exekutívou budú komunikovať priamo 
poslanci, teda občania nebudú tým zaťažení. ......Dnes je veľmi ťažko možné určiť z podkladov, 
ktoré prišli, koľko to bude stáť..... preto je lepšie, aby celý proces prebehol na meste.....poslanci 
sa budú snažiť celý proces riadiť s mestom, aby došlo k maximálnej  spokojnosti občanov. 

• Ing. Matejka  uviedol, že takáto možnosť je tu prvýkrát, ponúkli sme občanom možnosť, aby 
napísali, čo ich trápi, čo by chceli zlepšiť a dali im priestor.........občania vedia najlepšie 
pomenovať problémy v tej svojej časti, kde priamo žijú a bytostne sa ich to dotýka. 

• Miloslav Baco poďakoval všetkým, ktorí sa do tohto programu zapojili.  
 
Uznesenie : VMČ navrhuje predložiť všetky doručené malé investičné projekty na MsÚ Trenčín 
s tým, že po ich ocenení sa zaradia do realizácie v roku 2017.  
HLASOVANIE :  
Za : 6  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

 
 
3. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝSTAVBE NOVÉHO FUTBALOVÉHO 

ŠTADIÓNA:  
 
• Ing. Mi čega informoval prítomných, že k tomuto bodu bol pozvaný aj primátor mesta Trenčín 

Mgr. Richard Rybníček a emailom boli pozvaní i zástupcovia futbalového klubu AS Trenčín. 
Pozvánka im bola doručená týždeň vopred. Zástupcovia futbalového klubu hneď na druhý deň 
ospravedlnili svoju neúčasť z dôvodu pracovných povinností mimo Slovenska. Primátor mesta 
Trenčín Mgr. Rybníček až včera (dňa 22.8.2016), emailom ospravedlnil svoju neúčasť. Nakoľko 
to bolo až neskoro večer o 22,47 hod, nebola možnosť relevantne informovať verejnosť, že pán 
primátor sa nezúčastní tohto stretnutia s občanmi. Pre objektívnosť následne prečítal pred 
občanmi znenie mailu pána primátora, ktoré je nasledovné : 
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„Vážený pán predseda VMČ Sever, Vážení páni poslanci za VMČ Sever, 
 
pred pár hodinami som sa vrátil z krátkeho pobytu v zahraničí. Zajtra dopoludnia cestujem na 
niekoľko týždňov dopredu plánované pracovné rokovania do Bratislavy. Keďže som nebol nijako 
dopredu upozornený, že plánujete mimoriadne zasadnutie VMČ Sever k téme futbalového a zimného 
štadióna, nevedel som si ani prispôsobiť program. Aj z tohto dôvodu sa vám ospravedlňujem z tohto 
mimoriadneho  rokovania. 
 
Hneď po mojom návrate z riadnej dovolenky budem v prvej polovici septembra iniciovať spoločné 
stretnutie s poslancami na tému futbalového štadióna a budem sa snažiť nájsť spoločné rozhodnutie, 
ako budeme v tejto veci ďalej postupovať. Píšem to aj preto, že zmluva medzi AS Trenčín a Mestom 
Trenčín sa riadne dodržiava a plní, investorom stavby nie je mesto ale súkromný futbalový klub, 
ktorého rozhodujúci akcionár a investor pôsobí v tomto meste už osem rokov a dokázal z 
upadajúceho provinčného klubu vybudovať z vlastných peňazí, rešpektovaný futbalový produkt 
známy už aj v Európe. Z môjho pohľadu bolo či už zo strany generálneho manažéra  futbalového 
klubu a následne zo strany viceprimátora mesta vysvetlené do podrobnosti všetko, ohľadom 
súčasných administratívnych procesov. Ak to však bude potrebné ešte raz zopakovať, tak nedbám, 
ale budem sa chcieť na spoločnom postupe dohodnúť so všetkými poslancami, ktorí budú mať o to 
záujem. Pre mňa je podstatné to, že mnohé problémy okolo futbalového a hokejového štadióna sa už 
vyriešili a ďalšie sa riešia a výsledok bude taký, ako očakáva verejnosť. Trenčín bude mať nový 
futbalový štadión a postupne vylepšovaný hokejový štadión. 
 
Prosím, dovoľte mi Vám ešte zdvorilo pripomenúť, že otázky rekonštrukcie futbalového a hokejového 
štadióna, rovnako tak športovej haly ako aj rekonštrukcie Mierového námestia, výstavby podchodu 
pod Chynoranskú trať, úpravy hradného brala, križovatky pod mostom, príprava dokumentov 
tvoriacich budúcnosť  Centrálnej mestskej zóny a ďalšie podobné akcie sú a budú vždy z mojej 
pozície vnímané ako celomestské témy bez ohľadu na to, v ktorej mestskej časti sa nachádzajú. Aj z 
tohto dôvodu sú pre mňa pri týchto témach vždy dôležité a smerodajné rokovania a hlasovania v 
mestskom parlamente. 

S pozdravom 
Richard Rybníček“ 

 
• Ing. Mi čega informoval, že si tento bod zaradil do programu rokovania VMČ SEVER preto, lebo 

rokovanie výboru je pôda, kde sa to môže prerokovávať. Futbalový štadión je na Sihoti, teda 
dotýka sa priamo našej mestskej časti. Dotýka sa najmä obyvateľov na Sihoti...... Primátor Mgr. 
Rybníček pred rokom, pri schvaľovaní tohto projektu v zastupiteľstve, ešte v júli 2015 uviedol, 
že s výstavbou sa začne na jar 2016. Na zasadnutí zastupiteľstva minulý rok bolo z jeho úst 
deklarované, že na jeseň 2017 bude ukončená výstavba. Dnes je začatie stavby v uvedenom 
termíne už nereálne. V súčasnosti ešte nie je vydané ani územné rozhodnutie o umiestnení stavby, 
ktoré predchádza stavebnému povoleniu........ Prečo sa nepokračuje v povoľovacom procese, či je 
problém územný plán, dopravné riešenie, alebo niečo iné doteraz neviem, uviedol Ing. Mičega. 
Nevie to nielen on, ale ani široká verejnosť........ Celý proces výstavby tak, ako ho deklarovali na 
MsZ 2. júla 2015 doteraz je už v riadnom omeškaní....... Snaha o zaradení bodu o futbalovom 
štadióne na rokovanie zastupiteľstva mala doteraz nasledovný neúspešný priebeh : 
- 8. júna 2016 poslanci MsZ zamietli zaradenie tohto bodu do programu rokovania.  
- 22. júna 2016 Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania pri 

MsZ v Trenčíne  uznesením odporučila zaradiť tento bod na rokovanie MsZ.  
- 4. júla 2016 VMČ SEVER uznesením odporučil zaradiť tento bod na rokovanie MsZ 
- 6. júla 2016 bol bod o futbalovom štadióne zaradený na rokovanie MsZ, ale na návrh poslanca 

Mgr. Petríka bol stiahnutý z rokovania MsZ s tým, že na najbližšom zasadnutí bude zaradený.  
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- 4.8. 2016 poslanci opätovne zamietli zaradenie bodu o štadióne na rokovanie MsZ a primátor 
tvrdil, že bude o tejto téme debatovať.  

Následne Ing. Mičega odovzdal slovo kolegom a vyzval ich ak niečo majú k tejto téme, aby sa 
vyjadrili. Z kolegov poslancov sa v úvode nevyjadril nikto. Následne vyzval občanov, aby sa 
pýtali s tým, nech pokladajú len otázky, ktoré budú vecné a zbytočne nebudú vytvárať priestor na 
rôzne dohady.   

• Z prítomných občanov zareagoval p. Fiala...či sa primátor zámerne nevyhýba pred verejnosťou, 
akí majú poslanci názor. Ing. Mi čega odpovedal, že trikrát nebola táto téma zaradená do programu 
rokovania MsZ, prečo tu pán primátor nie je, každý z občanov počul, že sa ospravedlnil. Viac to 
nechce komentovať. Je to otázka priamo na pána primátora.  

• Ing. Mi čega informoval o článku, ktorý vyšiel na webovej stránke pluska.sk dňa 29.júla 2016 
s názvom: cituje: „Sklamaní fanúšikovia: Rekonštrukcia futbalového štadióna v Trenčíne je 
v ohrození.“ Fanúšikovia majstrovského klubu AS Trenčín sa tešili, že v septembri začne výstavba 
nového futbalového štadiónu. Teraz však môže byť všetko inak. Radosť im prekvapujúco 
prekazilo bratislavské Združenie domových samospráv.“ Toto je informácia priamo z júla 2016.  

• Ing. Matejka sa tiež vyjadril, že trikrát hlasoval na MsZ za zaradenie tohto bodu s touto témou, 
lebo vie, že čoskoro odídu železnice a my znova rozbijeme celú Sihoť. 

• O 15.45 h sa dostavil na rokovanie vedúci interných služieb Ing. Lisáček 
• p. Fiala sa prítomných poslancov opýtal, že vedia, čo je to poslanecký prieskum a či vedia 

o zmluve medzi Futbalovým zväzom a AS Trenčín a ako budú hlasovať na ďalšom MsZ, ........ 
• poslanec Baco ohľadne otázok k futbalovému štadiónu pozval p. Fialu a p. Betáka Antona, nech 

sa prihlási do diskusie priamo na rokovaní MsZ za prítomnosti zástupcov AS Trenčín..... 
• poslanec Baco k tomuto ešte uviedol, že akonáhle bude prítomná strana účastná na rokovaní MsZ, 

návrh tohto bodu podporí  
• p. Koronczi ako bývalý poslanec mesta Trenčín sa v krátkosti vyjadril, že komu veriť – neveriť 

nedá sa určiť, a spýtal sa, prečo sa až 2. júla 2015, teda 8 mesiacov po voľbách dostala výstavba 
futbalového štadióna do programu MsZ, keď ešte za jeho poslancovania bolo deklarované, že 
výstavba je pripravená?    

• poslanec Mgr. Bakoš mu odpovedal, že sám za seba privítal túto možnosť, že to bolo neskôr 
z dôvodu oboznámenia sa s týmto projektom,  

• občan poďakoval p. Mičegovi, že včas zachytil celý tento proces a že sa o ňom diskutuje a dáva 
tomu regulu, už sme tu mali letnú plaváreň,.... 

• p. Anton Beták sa ešte opýtal, či tá sľúbená dotácia na vybudovanie futbalového štadióna sa bude 
vyplácať vopred? Alebo ako to je? Sú tu predsa aj iné mestá, ktoré vláda z fondov podporuje 
a budú čakať na Trenčín? Požadujú dostať k nahliadnutiu zmluvu o pridelení dotácie? Ing. 
Mi čega odpovedá, že podľa jeho informácií investor AS Trenčín a.s. musí mať do 30.6.2018 
právoplatné kolaudačné rozhodnutie na futbalový štadión,..... 

• p. Mikulášová sa ešte spýtala na proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, či sa bude 
alebo nebude posudzovať,...  Ing. Mi čega jej odpovedal, že rozhodnutie Okresného úradu ŽP že 
sa nebude posudzovať je už správoplatnené...... chyba mesta ako stavebného úradu bola v tom, 
že mesto prerušilo konanie o umiestnení stavby dňa 22.4.2016, ale už v tom čase bolo právoplatné 
rozhodnutie okresného úradu. Opakovane bolo prerušené konanie dňa 20.6.2016 z dôvodu 
riešenia dynamickej dopravy a odvtedy je proces na tom istom „mieste“. Jednoducho procesne 
sa územné konanie nepohlo.   

• Na záver Ing. Mi čega prečítal návrh na uznesenia v tomto znení: 
 
 
 
 



VMČ SEVER – 08/2016 
 Strana 5 
 

 
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., 
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 30.11.2016.  

 
Uznesenie: VMČ SEVER odporúča predložiť a schváliť na zasadnutí MsZ v septembri návrh na 
uznesenie tak, ako bol prečítaný a predložený Ing. Milošom Mičegom.   
HLASOVANIE : 
Za : 6  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
• pani upozornila na fakt ohľadne výsadby stromčekov na Sihoti 1 a 2, kde po troch rokoch je 

polovica z nich suchá, nik zo strany mesta sa o to nestará..... ako vyzerá celá Hodžova ulica?  
• Odpovedal je priamo vedúci útvaru interných služieb, že bola dohoda s Marius Pedersen,  ktorí 

stromčeky vysádzali, že tie čo sa neujali sa v tej hodnote vysadia stromčeky - ale na iných 
miestach v Trenčíne.  Následne to bolo zo strany mesta prevzaté.  
 
 
4. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O REKONŠTRUKCII ZIMNÉHO ŠTADIÓN A:  

• Ing. Mi čega v informoval prítomných o tom, že práce na zimnom štadióne sú už v záverečnej 
etape..... deti, ktoré chodili trénovať v predchádzajúcich mesiacoch do Dubnice už budú môcť 
opätovne pokračovať vo výcvikoch na novej ľadovej ploche a odovzdal slovo Ing. Lisáčkovi z 
MsÚ, ktorý prišiel k tomuto bodu povedať presnejšie informácie. 

• Ing. Lisáček sa predstavil a povedal, že dnešným dňom boli ukončené práce na rekonštrukcii 
chladenia v celkovej výške 62 500 € a druhá vec ohľadom výmeny mantinelov vo výške 77 622 € 
bude prebiehať od 1. – 8. novembra 2016 počas reprezentačnej prestávky, kedy bude prebiehať 
výmena nevyhovujúcich mantinelov za nové.  

• p. Fiala sa opýtal, že kto z mesta je zodpovedný za prieťahy – prečo sa musia mantinely vymieňať 
až tak neskoro? Odpovedal Ing. Lisáček, že neboli tam prieťahy, jednoducho vysúťažený 
dodávateľ to nestihol, lebo robil ďalšie dve zákazky na iných štadiónoch. Poslanec Baco ešte 
spresnil, že v platnosti bola ešte stará zmluva do 5.8.2016 a preto sa muselo čakať na ukončenie 
platnosti tejto zmluvy.   
 

• O 16.45 h sa dostavil na rokovanie poslanec Mgr. Petrík. 
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• Diskusiu ukončil Ing. Mi čega s tým, že deti chodili trénovať do Dubnice nad Váhom a to je fakt. 
Na budúci týždeň bude ľad v Trenčíne, čo je dobrá a pozitívna informácia. Vyzval poslancov 
prijať nasledovné uznesenie : 
 

Uznesenie: VMČ SEVER berie na vedomie, že prevádzka zimného štadióna bude zahájená na budúci 
týždeň.  
HLASOVANIE : 
Za : 6  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

5. PREROZDELENIE FINAN ČNÝCH PROSTRIEDKOV V RÁMCI M Č SEVER 
 
• Poslanec Baco v krátkosti informoval, že je potrebné na základe vyjadrenia realizátora, na 

investičnej akcii Odvodnenie MK Niva navýšiť rozpočet o 6 500 €. Navýšenie vzniklo z dôvodu 
nemožnosti umiestnenia drenážnych odvodňovacích rúr v pôvodnom koridore pozdĺž cesty, kvôli 
existencii plynovodu, ktorý je vo vzdialenosti cca 30 cm od krajnice. Na základe uvedeného je 
nutné oproti pôvodne plánovaným prácam presunúť drenážne rúry za plynovod a časť nad 
plynovodom dosypať makadamom + doplniť pás zatrávňovacej dlažby pozdĺž celého 
odvodnenia. Z daného dôvodu odporúča presunúť z položky MČ SEVER – komunikácie k zmene 
rozpočtu vo vyššie uvedenej sume.  

• Ing. Mičega k tomu dodal, že v takýchto prípadoch platí úzus, že keď sa jedná o „celomestskú 
akciu“, v prípade chýbajúcich financií sa tieto prikladajú z rozpočtu mesta a nie mestskej časti. 
Pre operatívnosť treba vyčleniť financie na dokončenie stavby, ale navrhol uznesenie 
v nasledovnom znení : 

Uznesenie: VMČ SEVER odporúča operatívne vyčleniť z podkapitoly komunikácie /6 500€/ 
z prebytkových financií z iných investičných akcií s tým, že tieto sa z ušetrených celomestských akcií 
vrátia do MČ SEVER.  
HLASOVANIE : 
Za : 7  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 

 
• Ing. Mi čega informoval o potrebe spraviť chodník pred bytovkou so 122 bytmi na ulici Pred 

poľom, ide o chodník, ktorý križuje aj vlečková trať. Navrhol vyčleniť z položky Pred poľom 
sumu vo výške 10 000 £.   

Uznesenie: VMČ SEVER požaduje oceniť a urobiť chodník pred bytovkou so 122 bytmi na ul. Pred 
poľom smerom k OD Billa a zároveň vyčleniť sumu 10 000,-- £  z rozpočtu „Úprava verejného 
priestranstva v časti Pred poľom“  
HLASOVANIE : 
Za : 7   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
 

6. RÔZNE:  
 

• Ing. Mi čega informoval o novom naprojektovanom riešení proti hlukovej steny ochraňujúcej 
Hodžovu ulicu od hluku z hlavnej železničnej stanice. Toto riešenie vyplynulo z podnetov 
obyvateľov Sihote a vzhľadom k tomu, že hluk bol aj Útvarom vedúceho hygienika rezortu 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR klasifikovaný ako odôvodnený, ŽSR 
zabezpečili vypracovanie projektovej dokumentácie proti hlukovej steny v dĺžke cca 874 m 
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a výškou 6,60 m. Uvedené preto navrhol prejednať na tomto zasadnutí VMČ SEVER, jednak ho 
oslovovali aj ľudia žijúci v blízkosti stanice a jednak nadviazal na podnety občanov z marca 2015, 
kedy sa dožadovali nápravy vybudovania proti hlukových bariér.  

Uznesenie: VMČ SEVER súhlasí s vybudovaním proti hlukovej steny na oddelenie Hodžovej ulice 
a železničnej stanice a železničnej trate tak, ako bol predložený investičný zámer Železnicami SR.  
HLASOVANIE : 
Za : 7   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
• Občan žijúci na ulici Opatovská sa sťažoval na prejazd vozidiel po ulici Opatovská..... požadoval 

osadiť značku so zákazom prejazdu vozidiel nad 3,5 t s výnimkou dopravnej obsluhy. Bolo mu 
zástupcom náčelníka mestskej polície vysvetlené, že osadenie takejto doplnkovej tabule nie je 
možné na tejto ulici – dopravná obsluha nič nerieši. Umiestnenie označníkov hlavných ťahov sa 
prerokuje na meste s útvarom dopravy po odsúhlasení dopravným inšpektorátom.  

 
• požiadavky poslancov : 
115/16 Na Kubranskej ulici – na chodníku vedúceho po celej dĺžke ulice treba ostrihať konáre kríkov, 

ktoré zasahujú až do chodníka a zaplátať dve diery.(Baco). (Zodp. MHSL)  
116/16 Zintenzívniť odburinenie chodníkov (Petrík). (Zodp. MHSL)  
117/16 Dorobiť chýbajúce lavičky na ulici Nábrežná(Petrík) (Zodp. UIS) 
118/16  Presunúť nádobu na zber šatstva Humana zo zastávky Pádivec na prvé stojisko kontajnerov 

na Kraskovej ulici (Zodp. USaŽP) 
Tu Ing. Mi čega podotkol, že je potrebné najskôr zistiť, či tá nádoba má aj opodstatnenie na 
Kraskovej ulici, nakoľko obdobná nádoba je umiestnená z druhej strany bytovky na Kraskovej ulici. 
Uvedené nech posúdi priamo p. Čachová z útvaru ŽP mesta a až potom nech sa nádoba preloží. 
119/16  Zasielať zápisnice z rokovania všetkých organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Trenčín, ktorých pôsobnosť sa týka MČ SEVER (Bystrický) (Zodp. MsÚ) 

120/16  Po niekoľkých urgenciách požadujeme opraviť opadanú omietku na strope v zasadačke 
Centra pre seniorov, ktorá doposiaľ nebola opravená i napriek obhliadke p. Šumichrastom 
(Matejka) (Zodp. MHSL)  

 
• požiadavky občanov : 
121/16 Zabezpečiť osadenie označníkov na Bratislava – Žilina na kruhovom objazde na Opatovskej 

ulici. (Zodp. UIS - doprava) 
122/16 Ing. Koronczi požaduje dorobiť lavičky na ul. Nábrežná, ktoré nie sú doteraz dokončené. 

(Zodp. MHSL)  
K tomuto bodu Ing. Mi čega uviedol, že doposiaľ bolo vznesených 9 požiadaviek ohľadom 
Nábrežnej a to konkrétne požiadavky uvedené v zápisniciach pod číslom 27.16, 72.16, 73.16, 74.16, 
75.16, 76.16,  99.16 a 100.16 – ich znenie si môžu obyvatelia pozrieť na webovej stránke mesta 
Trenčín.  
 
o 18.10 h odišiel z rokovania poslanec Horný, ktorý sa ospravedlnil  
 
• p. Koronczi na záver poďakoval poslancom a povzbudil ich do ďalšej práce.  
• Na záver im prísediaci zatlieskali.   
• p. Mikulášová z ulice J. Derku upozornila na veľmi zlý stav celej ulice, ktorá je označená ako 

komunikácia III/06135 a je vo vlastníctve TSK. Ulica je v obytnej zóne a jej dnešným výsledkom 
je len zlepenec povrchov sietí. Naposledy sa v roku 2004 riešila kanalizácia a odvtedy sa len 
prehlbuje jej dezolátny stav. Dokonca obyvatelia tejto ulice spísali petíciu v marci 2014 ale 
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prioritou boli najskôr železnice a ich odsúvali ďalej. Po tejto komunikácii sa v poslednej dobe 
vyskytuje čoraz viac vozidiel so SŽP Ilava, ktoré si tadiaľ skracujú cestu do školy. Pritom táto 
cesta nemá parametre dvojsmernej premávky.  

• Ing. Mi čega sa vrátil k tejto téme, že už v rámci svojich požiadaviek boli podnety na riešenie 
tejto krízovej situácie ulice J. Derku, čiže o problematike poslanci vedia, naposledy od mesta 
bolo prisľúbené v požiadavke č. 112/16, že bola uzavretá ústna dohoda, že TSK zaradí opravu 
ulice J. Derku do investičných akcií kraja na rok 2017.  

• Poslanec Baco povedal, že toho času bolo vyčlenených cca 45 000 € na ulicu M. Hricku na 
opravu jej povrchu, ktorá je tiež v nevyhovujúcom stave.  

• Ing. Mi čega k tejto investícii poznamenal, že sa malo zvážiť, či nie je účelnejšie investovať do 
zbezpečnenia vstupu do základnej školy od Kubranskej ulice, kde každé ráno rodičia vozia svoje 
deti a dochádza tam k stretu vozidiel a chodcov.    
 

Uznesenie: VMČ SEVER požaduje predložiť do najbližšieho zasadnutia komisie životného 
prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania všetky podklady z rokovania TSK ohľadom 
rekonštrukcie cesty ul. J. Derku v Trenčíne.  
HLASOVANIE : 
Za : 7   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
 
• Občianka z Kubrej navrhla spôsob rozšírenia parkovania pred ZŠ Kubranská na úkor dvora v KS 

Kubrá s tým, že by sa odstránil plot a na mieste pred vstupom upravila plocha na parkovanie, čim 
by vznikli ďalšie parkovacie miesta.  

• na záver p. Koronczi pochválil mesto, že kosenie, ktoré sa vykonáva v MČ SEVER je konečne 
po dlhom období na takej úrovni, ako má byť. Kosí sa aj v okolí stromov a príkladná je aj ochota 
zamestnancov firmy.   

 
 

7. ZÁVER: 
 
Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.  
 
 
Čas trvania zasadnutia od 15,00 hod do 18,40 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční dňa 
8. septembra 2016 v SOŠ Pod Sokolice. 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 23.8. 2016 
 

 
 
Ing. Miloš Mi čega 

         Predseda VMČ SEVER 


