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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 – pri bode č. 9 
    

Program: (po jeho doplnení a schválení) 
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. Zmena rozpočtu investičných akcií v MČ SEVER. 
4. Žiadosť o vysporiadanie pozemkov na území MČ SEVER. 
5. DNI SIHOTE – informácia o akcii.  
6. Informácie o investičných akciách v mestskej časti SEVER. (termíny, stav a pod.) 
7. Aktuálny stav rozpočtu pre investičné akcie v MČ SEVER.  
8. Ulica Pod Čerešňami – riešenie stavebno-technického stavu. 
9. Rozkopávky ciest a chodníkov na Sihoti – základné informácie.  
10. Rôzne. 
11. Záver. 
12.  
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. Poslanec 
Mgr. Bakoš sa dostavil päť minút po zahájení a poslanec JUDr. Smolka sa dostavil desať minút 
po zahájení. Mgr. Petrík navrhol zmenu programu nasledovne : doplnenie bodu č. 3 o zmene 
rozpočtu a č. 4 o vysporiadanie pozemkov na území MČ SEVER.   

Uznesenie : VMČ súhlasí s doplnením bodu č. 3. o zmene rozpočtu investícií v MČ SEVER na rok 
2016.  
HLASOVANIE :  
Za : 4 (Petrík, Mičega, Horný, Baco) Proti : 0 Zdržal sa : 3 (Bakoš, Bystrický, Matejka) 
Uznesenie bolo schválené.  

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
 
Predseda výboru     

Ing. Miloš Mičega   
Členovia výboru : 

Ing. Ladislav Matejka    Ľubomír Horný 
Bc. Kamil Bystrický    Mgr. Martin Petrík 
Mgr. Juraj Bakoš     Bc. Miloslav Baco 
JUDr. Martin Smolka  
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Uznesenie : VMČ súhlasí s doplnením bodu č. 4. o vysporiadanie pozemkov na území MČ SEVER 
na rok 2016. 
HLASOVANIE :  
Za : 4 (Petrík, Mičega, Horný, Baco) Proti : 0 Zdržal sa : 3 (Bakoš, Bystrický, Matejka) 
Uznesenie bolo schválené.  

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

celku. 
Uznesenie : VMČ schvaľuje program zasadnutia vrátane doplnených bodov č. 3. a 4. s tým, že 
pôvodné body č. 3. a následne sa prečíslujú.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
 

2. MAJETKOVÉ PREVODY:  
• Ing. Vanková ozrejmila predkladaný materiál nasledovne: 
1/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemkov na parc. č. 1739/2 

v k.ú. Kubrá vo výmere cca 25 m2 a parc. č. 1740/2 vo výmere cca 30 m2  pre Alenu Pucherovú 
a Jozefa Lejolleho, za účelom majetkoprávneho vysporiadania oplotených pozemkov. 

 
• O 16.10 h sa dostavil na rokovanie poslanec JUDr. Smolka. 
 
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča odpredať nehnuteľnosti tak ako bol predložený materiál. 
HLASOVANIE :  
Za : 8  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
2/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k výpožičke pozemkov na parc. č. 1531/352, 353 v k.ú. 

Trenčín pre súkromnú materskú škôlku Slimáčik na ulici M. Turkovej na dobu neurčitú za účelom 
vytvorenia dopravného ihriska o celkovej výmere 1605 m2, ktoré bude slúžiť aj pre širokú 
verejnosť v zmysle prevádzkového poriadku, ktorý sme Vám predložili. 

JUDr. Smolka vyjadril svoj nesúhlas s oplotením, ktorý bude pôsobiť rušivo. Uviedol, že nemá 
problém s nápadom ani s výpožičkou, ale to oplotenie tam bude rušiť. Táto plocha predsa dlhé roky 
slúži obyvateľom vnútrobloku ako tranzit. Poukázal na problém s mestským ihriskom u pána 
Martiška na Považskej ulici, kde bol  problém rok ho otvoriť a teraz, keď niečo oplotíme, už to 
nebude verejnosti prístupné. ...........Pán Baco vyzval zástupcu MŠ Turkovej, aby sa k uvedenému 
vyjadril bližšie a odovzdal mu slovo. Na to zástupca z MŠ M. Turkovej vysvetlil, že oplotenie bude 
slúžiť na bezpečnosť detí hlavne pri organizačných skupinách detí z iných škôl, aby nevybiehali 
z ihriska na ulicu, bude tam prebiehať dopravné vyučovanie detí...............Bc. Bystrický sa opýtal, 
ako budú využívať ihrisko počas piatich zimných mesiacov, aká tam bude prevádzková doba – 
zástupca uviedol, že prenosné dopravné značky budú na zimu demontovať, nie je problém v zimných 
mesiacoch využívať plochu ako ľadovú, na svoje náklady si vytvoria dočasnú ľadovú plochu,....Bc. 
Bystrický  uviedol, že tento návrh nemôže podporiť, takýto záber verejného priestranstva nie je 
vhodný do vnútrobloku pri bytových domoch, takéto typy ihriska sa majú umiestňovať mimo osídlia 
nie v centre sídliskových domov,....... Zástupca MŠ k tomu uviedol, že tieto plochy sú využívané 
minimálne – oni to chcú len zveľadiť- ide o ochranu investície............Pán Baco naopak podporí 
tento zámer, stotožňuje sa s ním, veď v blízkosti sa nachádza ihrisko pri základnej škole, nevidí 
dôvod, aby vedľa seba boli tiež dve basketbalové ihriská. My schvaľujeme zámer umiestniť malé 
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dopravné ihrisko, neschvaľujeme prevádzkový poriadok, ktorý musí byť súčasťou uznesenia. 
............Ing. Matejka  nesúhlasí s umiestnením oplotenia, ohradzujú vlastne verejné priestranstvo..... 
ľudia aj prechádzajú tadiaľ.....Mgr. Petrík  uviedol, že súhlasí s dopravným ihriskom, je to hlavne 
o deťoch, učíme ich ako sa správať pri predchádzaní, treba sa na to pozerať aj z tohto 
pohľadu,...........Ing. Mi čega prispel k diskusii vysvetlením o budovaní urbanistických sídiel. Sídelné 
útvary, teda aj stará Sihoť bola rozdelená a stavaná podľa svojej funkčnosti na urbanistické bloky – 
zóny na bývanie, školské zóny, obchodné zóny, športové zóny, zmiešané funkcie a priestory na 
voľnočasové aktivity, čo sú tie vnútrobloky. Tieto slúžili primárne pre obytné územie na 
voľnočasové aktivity, pre deti, pre dospelých, jednoducho priestor pre obyvateľov priľahlých domov. 
My teraz ideme meniť pôvodnú funkciu – z môjho pohľadu ten priestor má zostať voľný. Z bývalej 
práčovne spravili predškolské zariadenie, čiže už v minulosti niekto tento objekt predal a zmenil 
funkciu priestoru a teraz zas máme opäť ukrajovať z vnútrobloku? Zástupcovi materskej školy 
uviedol, že Mesto môže vymaľovať ihrisko a vy ho môžete užívať.......Dodal, že sa jedná o priestor 
vo vnútroblokoch bytových domov, kde sa už poslanci v minulosti vyjadrili, že ponechajú tieto 
priestory tak ako boli doteraz. Priestor by mal byť voľný.....môže tam byť aj ihrisko, ale voľne 
dostupné..........Vy ste prišli do tohto priestoru – funkcia služieb sa zmenila na predškolské zariadenie 
a s takýmto návrhom predseda nesúhlasí...... 
V rámci diskusie sa ešte preberala možnosť zrealizovať to nie podľa projektu, tak ako to bolo 
navrhnuté, čiže bez oplotenia, mesto zoberie na seba bremeno starostlivosti o tento pozemok a škôlka 
ho môže užívať...........Na záver Ing. Mičega uviedol, že podľa nového návrhu projektu plateného 
parkovania v tomto vnútrobloku by pri vytvorení oploteného ihriska podľa návrhu zostalo cca 25 % 
voľnej plochy z pôvodnej plochy. Bolo by tomu tak preto, lebo z jednej strany budú pozdĺž bytového 
domu navrhnuté platené parkovacie miesta.  
 
Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje návrh na výpožičku v zmysle predloženého projektu súkromnej 
materskej školy Slimáčik.  
HLASOVANIE :  
Za : 3 (Horný, Petrík, Baco)    Proti : 3 (Mičega, Smolka, Bystrický) Zdržal sa : 2 (Bakoš, 

 Matejka) 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
3/ UMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k zámeru reklamných-plagátových plôch v meste Trenčín 

predloženého spoločnosťou RENGL Slovensko, s.r.o., Banská Bystrica. Táto spoločnosť chce na 
území mesta revitalizovať valcové pútače, na ktorých chce naďalej prevádzkovať reklamné 
plochy.  

JUDr. Smolka sa vyjadril, že uvedené nepodporí, nakoľko je to neúnosné s takýmito reklamami, je 
to len čistá komercia z ich strany...........Ing. Mi čega sa vyjadril, že v princípe sú na lepenie plagátov 
v meste určené len tie valce..... na Juhu schválili len jeden takýto reklamný valec, tu ich máme viac, 
teraz je ich šesť a bude ich sedem,......Mgr.  Bakoš sa vyjadril, že takýto druh reklamy je 
najvhodnejší, .......Bc. Bystrický sa vyjadril, že z estetického hľadiska to nie je doriešené a počkal 
by na komplexné riešenie v každej mestskej časti,... 
 
Uznesenie : VMČ SEVER požaduje uvedený materiál predložiť na zasadnutí komisie životného 
prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania a následne sa vyjadrí na ďalšom zasadnutí.  
HLASOVANIE :  
Za : 8  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
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3. ZMENA ROZPOČTU INVESTI ČNÝCH AKCIÍ M Č SEVER:  
• Mgr. Petrík navrhol z kapitálových výdavkov „Úprava verejného priestranstva v časti Pred 

poľom“ v sume 10 000 € a v položke „Úprava verejného priestranstva v Kubrej“ v sume 7 000 € 
a v položke „Úprava verejného priestranstva v Kubrej – Kyselka“ v sume 3 000 € vytvoriť novú 
položku v celkovej sume 20 000 € na „Úpravu Dubovej ulice za Slovexom“ ....Ing. Mi čega sa 
spýtal, prečo akurát tie položky treba zrušiť?.........Mgr. Petrík uviedol, že Pred poľom chodník 
tento rok nestihnú, verejné priestranstvo v Kubrej sa tiež nebude robiť a na Kyselke sa to tiež 
nestihne a to aj preto, lebo tam nie je náš pozemok.  

• Ing. Mi čega k tomuto návrhu uviedol, že načo potom schvaľujeme rozpočet na rok 2016, kde sa 
vymedzia jednotlivé investičné akcie, na ktoré sa vyčlenia aj peniaze a teraz ich jednoducho 
zbavíme možnosti opravy tým, že vyčlenené peniaze sa prevedú do úplne inej lokality, ktorá 
nebola súčasťou rozpočtu na rok 2016. Len z toho dôvodu, že jednoducho sú tieto opravy 
v poradovníku a nenastala doba ich realizácie,.......Je povinnosťou exekutívy, aby akcie 
realizovala. Poslanci majú zabezpečiť financovanie, teda finančnú realizovateľnosť........Na 
chodník na ul. Pred poľom sme vyčlenili financie 23.8.2016. Podľa dnešnej informácie, nie je 
problém realizovať to aj na začiatku roku.......Úpravu verejného priestranstva v Kubrej sme 
čiastočne začali, ale peniaze treba na to ponechať......Čo sa týka Kyselky, tam nevidí žiadny 
problém, aby to mesto zrealizovalo. K tomu, aby sa tam umiestnili nejaké prvky pre deti, 
pieskovisko a pod. netreba vlastníctvo, je to hnuteľná vec, resp. dá sa tam, kde aj bola niekoľko 
desiatok rokov doteraz. My sme len dali preč nebezpečné a poškodené prvky. Mesto to má spraviť.   

• Do diskusie vstúpil aj občan z ulice Dubová, ktorý uviedol, že naposledy tam robili kanalizáciu 
a toho času je ulica v dezolátnom stave a s kým to má riešiť? Ďalší občan z tejto ulice uviedol, že 
tu býva už 26 rokov a nič sa tu nespravilo, lekárska pomoc nevyšla hore lebo tam bola poľadovica, 
aj sneh si musia sami odhŕňať,.... 

• Ing. Mi čega mu na to odpovedal, že na marcovom zasadnutí VMČ SEVER tu do Kubrej prišli 
dvaja ľudia z ulice Volavé, ktorý poukázali tiež na zlý stav ulice už dlhodobo pretrvávajúci, 
poslanci sa tam boli pozrieť, a na začiatok vyčlenili peniaze na projektovú dokumentáciu, aby sa 
v budúcnosti mohlo zainvestovať do tejto ulice. Treba mať hlavne výkaz, výmer a zmapované 
podložie atď. ....... O tom, že aj ulica Dubová je v dezolátnom stave počuje prvýkrát,...... Do 
debaty vstúpil aj Ing. Matejka , ktorý uviedol, že v minulosti tu nemali žiadnu takúto požiadavku 
a poslanci budú nápomocní na začiatku aspoň v takom smere ako na ulici Volavé, teda zmapujú 
stav vykonaním obhliadky.  

• Bc. Bystrický uviedol, že o takomto návrhu doteraz nepočul a nevedel o ňom. Kolegovi Mgr. 
Petríkovi vytkol, že nikoho neinformoval o takomto zámere. Všetko sa mohlo prerokovať vopred.  

• Mgr.  Bakoš sa vyjadril obdobne ako Bc. Bystrický.  Kolegovi Mgr. Petríkovi taktiež vytkol, že 
o takomto zámere neinformoval kolegov.  

• Ing. Matejka súhlasil s kolegami v tom, že o zmene v rozpočte doteraz nič nevedel. Kolega Mgr. 
Petrík to predložil bez predchádzajúceho prerokovania s kolegami poslancami.  

• Ing. Mi čega uviedol, že peniaze sa nemusia preinvestovať do konca roka, môžu sa preniesť do 
roku 2017.  

• Obyvatelia poukázali na to, že rekonštrukcia ulice Andreja Hricka sa začala ešte pred mesiacom 
a teraz sa nič nerobí, ale cesta je nedorobená.......Miloslav Baco uviedol, že práce sa zdržali preto, 
lebo sa dorábajú prípojky k niektorým domom tak, aby boli ešte pred jej asfaltovaním.  

• Ing. Mi čega dal hlasovať o návrhu Mgr. Petríka : 
Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje presun finančných prostriedkov vo výške 20 000 € na ulicu 
Dubová tak ako ho predložil poslanec Petrík.  
HLASOVANIE :  
Za : 1 (Petrík)    Proti : 4 (Mičega, Matejka, Bakoš, Bystrický)    Zdržal sa: 3 (Horný, Baco, Smolka) 
Uznesenie nebolo schválené. 
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• JUDr. Smolka uviedol, že ak by mali peniaze zostať nevyužité, tak je lepšie ich preinvestovať na 

tej Dubovej ulici ešte tento rok.  
• Ing. Mi čega uviedol, že chodník na ul. Pred poľom sa dá robiť aj v januári.  
• Ing. Mi čega na záver diskusie uviedol, že od poslanca Petríka je nekorektné, že pozval ľudí 

z Dubovej ulice a takto ich vtiahol.....všetko je to bez predchádzajúcej komunikácie 
s kolegami......... my sa tam pôjdeme pozrieť či už v piatok, sviatok – jednoducho treba to začať 
riešiť ale nie takto,...... rozpočet na našu mestskú časť sme robili v marci 2016 s tým, aby sa 
plnil.....my teraz tie peniaze z neurobených akcií jednoducho v novembri zhrabneme do jedného 
vrecka, premiešame a vysypeme na jednu akciu bez predchádzajúcej debaty, tak to nemá 
zmysel,.....Nikto nerieši napríklad ulicu K výstavisku.  

• Mgr. Petrík  uviedol, že je tu vôľa, že sa to spraví do konca roka......Všetko už riešil s Ing. 
Lisáčkom z UIS na MsÚ a Cesty Nitra to vedia spraviť, ak bude finančné krytie zabezpečené.  

• Ing. Mi čega uviedol, všetko smeroval k tomu, aby sa dodávateľ stavebných prác na realizáciu 
vybral na jeseň, keď je cena práce nižšia. Práce sa dajú robiť aj v zime. Dal hlasovať o návrhu 
JUDr. Smolku.  
 

Uznesenie : Ak sa v rozpočtovej kapitole VMČ SEVER nájdu finančné prostriedky vo výške 20 000 
€ a zhotoviteľ zagarantuje, že stihne opraviť ulicu Dubovú do konca roka 2016, tak sa ulica opraví.   
HLASOVANIE :  
Za : 1 (Smolka, Baco, Horný, Petrík) Proti : 4 (Matejka, Baco, Bakoš, Bystrický) Zdržal sa : 0 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
• O 17.50 h odišiel poslanec Mgr. Bakoš.  
 

4. ŽIADOSŤ O VYSPORIADANIE POZEMKOV NA ÚZEMÍ M Č SEVER:  
• Mgr. Petrík  uviedol, že chce, aby sa vopred vysporiadali pozemky pod investičné akcie v MČ 

SEVER. Ing. Lisáček mu odporučil, aby najskôr boli vysporiadané pozemky a potom sa 
realizovali akcie. Týka sa to Kyselky v Kubrej, schody na hrádzi k Váhu a pri 124 bytovke na 
parkovanie. .....Zaradil som to aj preto, že ak chceme do budúcna niečo robiť, aby sme najskôr 
vysporiadali pozemky......Požadoval by som to zaradiť aj na budúce schôdze VMČ SEVER. 

• Ing. Mi čega uviedol, že nedá sa len tak paušálne požiadať o vysporiadanie pozemkov. Tieto treba 
riešiť vždy podľa aktuálnej požiadavky a v rozsahu podľa projektu a v súlade so zákonom....... 
Napríklad k vysporiadaniu pozemkov na Kyselke v Kubrej uviedol, že netreba dokladovať 
vlastníctvo k pozemku na umiestnenie hnuteľných veci, ktoré tam boli a dajú sa kedykoľvek 
preložiť na iné miesto. ...........V rámci diskusie sa zapojil Ing. Trnka, ktorý celý tento areál 
udržuje na svoje náklady, ihrisko nemá správcu, pozemky sú v súdnom spore a poďakoval za to, 
že minulý rok sa tam osadili aspoň stojany na bicykle. Uvítal by tam ďalšie úpravy, napríklad aj 
spomínané prvky pre deti.........Hrádza sa rieši podľa požiadavky mesta a dá sa to len nájmom. 
Mgr. Petrík navrhol uznesenie: 

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča mestu, aby v predstihu vysporiadalo pozemky na Kyselke 
z dôvodu investície do detského ihriska na Kyselke, ďalej dvoch schodov na hrádzi od elektrárne po 
most na Ostrov a vybudovanie parkoviska na ulici Pred poľom k 124 bytovke. 
HLASOVANIE :  
Za : 4 (Horný, Baco, Smolka, Petrík) Proti : 0 Zdržal sa : 3 (Mičega, Matejka, Bystrický) 
Uznesenie bolo schválené. 
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5. DNI SIHOTE – INFORMÁCIA O AKCII: 
 
• Ing. Mi čega v krátkosti zhodnotil minulotýždňovú akciu, ktorú podporilo Mesto a MČ 

SEVER.... touto akciou sme chceli nadviazať na minuloročné slávnosti v Opatovej (777) 
a Kubrej (750). Od 1.7. do 30.9.2016 prebiehala v Centre seniorov na Sihoti výstava starých 
fotografií týkajúcich sa výstavby Sihote...... V piatok 23.9.2016 sa uskutočnilo vyvrcholenie 
programu pre deti a seniorov v areáli Školského klubu Sedmička na Osvienčimskej ulici, 
v sobotu doobeda bol beh Sihoťou a detské popoludnie pri Rozkvete spríjemňovali hasiči, 
mestskí policajti a hokejisti Dukly Trenčín. Hlavný program bol pred Rozkvetom pred 
reštauráciou Čarodej, kde sa predstavili spevokol Sihotiar, MusicaPoetica + Vox a hudobná 
skupina 3D BAND, folklórny súbor KUBRA a dychová hudba Opatovanka. Celé to moderoval 
Štefan Skrúcaný a Zuzana Starostová........Iveta Matejková z Centra seniorov na Sihoti dodala, že 
v tejto akcii sme chceli predstaviť naše domáce súbory zo Sihote, Opatovej a Kubrej. Takto sme 
ich podporili aj finančne, lebo nie všetky dostali peniaze na svoju činnosť. Máme tu aj ľudovú 
rozprávačku tetku Anču, dvakrát ocenené amatérske Divadlo 21 Opatová, ktorým sa akcia 
v nedeľu končila divadelným predstavením v Opatovej, ktoré dostalo cenu Aničky Jurkovičovej. 
Ing. Mičega poďakoval mestskej polícii za spoluprácu, ďalej dobrovoľnému hasičskému zboru, 
hokejistom, sponzorom – jednoducho sa bude snažiť v písomnej forme poďakovať každému, kto 
pomohol, aby sme niekoho neopomenuli......... Účasť na celej niekoľkomesačnej akcii bola 
približne 6 tisíc ľudí, ohlasy verejnosti sú dobré.......... Účasť na hlavnej akcii v sobotu odhaduje 
na cca 1000 ľudí. Pani Brezanová z KS Kubrá sa spýtala, či aj budúci rok poslanci plánujú takúto 
akciu na čo poslanec Baco odpovedal, že dúfa, že sme zaviedli tradíciu. 

• Mgr. Petrík  sa spýtal na financovanie akcie.  
• Ing. Mi čega na otázku poslanca Mgr. Petríka ku konečnému vyúčtovaniu uviedol, že na túto 

akciu dostali od mesta grant vo výške 4 000 €. Všetky financie sa budú účtovať cez KC Sihoť, 
ktoré na akciu prispelo sumou cca 1 000 €. ....... 

• Mgr. Petrík opýtal na honorár p. Skrúcaného.......Iveta Matejková uviedla, že bol nižší ako je 
obvyklé aj preto, že je rodák zo Sihote. Všetko bude vyúčtované na Meste ako pri každom grante.  

• Mgr. Petrík sa spýtal aj na billboardy prezentujúce Dni Sihote. Je to reklamný smog. 
• Ing. Mi čega mu odpovedal, že nielen billboardy, ale aj celá reklama bola zadarmo, resp. nebola 

platená z rozpočtu DNI SIHOTE, ale bola poskytnutá sponzorsky.  
• Bc. Bystrický kolegovi Mgr. Petríkovi povedal, že to je nešťastný spôsob komunikácie. Ak má 

problém s niečím, tak nech sa pýta na ekonomickom útvare mesta. Súhlasí s kolegom Bacom, že 
bude dobre, ak sa akcia DNI SIHOTE bude opakovať aj na budúci rok.  

 
6. INFORMÁCIE O INVESTI ČNÝCH AKCIÁCH V MESTSKEJ ČASTI SEVER:  
 

• Ing. Mi čega informoval o harmonograme investičných akcií, ktoré boli poslancom zaslané 
mailom v prehľadnej tabuľke od Ing. Sádeckého z MsÚ....Uvítal prítomnosť Ing. Hartmanna 
povereného vedením útvary dopravy. Požiadal ho o vysvetlenie úpravy križovatky ulíc 
Považská/Gagarinova. 

• Ing. Hartmann odprezentoval návrh. Momentálne rieši presun zástavky (smer do centra mesta) 
ku križovatke pred garážami, lebo existujúca zástavka v križovatke tvaru T medzi garážami je na 
nevhodnom mieste..... ak by sa mala zachovať, tak 6 garáží by sa muselo zbúrať. Navrhnutý je 
posun zastávky pred garáže smerom k Žilinskej ulice a v opačnom smere jazdy na Sihoť IV. 
zapustenie do samostatnej novej niky. Kolegom poslancom ukázal aj návrh, ktorý mal len 
v elektronickej podobe. Predpokladá sa aj vybudovanie nového priechodu nielen k zastávke pred 
garážami, ale aj k napojeniu chodníka zo Žilinskej ulice na hrádzu v mieste križovatiek 
Považská/Žilinská.  
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Uznesenie: VMČ SEVER súhlasí s technickým riešením križovatky Považská/Gagarinova podľa 
prezentovaného návrhu.  
HLASOVANIE : 
Za : 5 (Smolka, Petrík, Baco, Horný, Mičega)  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
• Ing. Mi čega  informoval o vypracovanom projekte investičnej akcie športového areálu Nábrežná 

ulica. Predložil návrh riešenia s predpokladaným rozpočtom cca 70 000 EUR.  
 
Uznesenie: VMČ SEVER súhlasí s návrhom, tak ako bol predložený – športový areál Nábrežná ulica.  
HLASOVANIE : 
Za : 7 (Smolka, Petrík, Baco, Horný, Mičega, Matejka, Bystrický) Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 

 
• Ing. Mi čega  informoval o pokračovaní v investičnej akcii Armádna ulica – konkrétne 

vybudovanie obojstrannej komunikácie, jednostranného chodníka a cyklochodníka. Predložil 
návrh projektu vypracovaný projektantom Melišom. Navrhol, aby poslanci prijali uznesenie, aby 
sa v tejto investičnej akcii pokračovalo v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie 
a vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu: 

Uznesenie : VMČ SEVER súhlasí s technickým riešením ulice „Prepojenie ulíc Armádna – 
Opatovská“ a žiada mesto, aby pokračovalo v ďalších procesoch spojených s realizáciou tejto 
stavby.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 

7. AKTUÁLNY STAV ROZPO ČTU PRE INVESTIČNÉ AKCIE V M Č SEVER: 
• Ing. Mi čega  informoval, že členovia VMČ majú túto informáciu zaslanú elektronicky. Niektoré 

akcie boli spomenuté priamo na tomto rokovaní VMČ.  
 

8. ULICA POD ČEREŠŇAMI – RIEŠENIE STAVEBNO-TECHNICKÉHO 
STAVU: 

• Ing. Mi čega oznámil, že tento bod zaradil do rokovania VMČ aby poukázal na nutnosť riešenia 
tohto problému. Informoval o investičnej akcii „MK Odbojárov a Pod čerešňami“, ktorá sa má 
riešiť spolu s SPP a TSS Grade. Už bola táto ulica celkovo rozkopaná trikrát, boli tam poslanci 
na obhliadke spolu s primátorom, viceprimátorom, zhotoviteľom stavby ešte v roku 2015 a už 
vtedy sme skonštatovali, že stavebno-technický stav bol katastrofálny. Inicioval vyčlenenie 
financií do rozpočtu na tento rok, momentálne je vyčlenených 25 000 €........ Vedúci útvaru 
investícií zaslal dnes poslancom mail ohľadom predpokladaných nákladov na súvislú opravu 
jazdného pruhu na ul. Pod Čerešňami a ul. Odbojárov. V rámci diskusie sa riešilo, čo majú 
spraviť SPP, čo železnice, a čo Mesto........Ing. Mičega na záver uviedol, že bude ďalej iniciovať 
realizáciu povrchu v plnom profile. Využije na to aj komisiu dopravy a investícií, ktorej je 
predsedom spolu s kolegom Bacom a Ing. Matejkom. Verí, že sa to podarí v prospech ľudí 
z týchto ulíc ako reciprocita za 3 roky stavebnej činnosti v okolí domov.  
Ing. Mičega navrhol uznesenie.  
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Uznesenie: VMČ SEVER požaduje, aby bola zabezpečená súvislá oprava povrchu vozovky ulice Pod 
Čerešňami a ul. Odbojárov formou združenej investície.   
HLASOVANIE : 
Za : 6  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
• O slovo požiadal Ing. arch. Masaryk. Zo zdravotných dôvodov potrebuje odísť skôr. Požiadal 

o riešenie a umiestnenie spomaľovacích prahov v Opatovej. Nadviazal na petíciu, ktorú odovzdal 
poslancom na predchádzajúcom zasadnutí MČ SEVER a znovu priblížil problematiku 
dopravných problémov v obci Opatová. V čase konania výboru už boli osadené 3 spomaľovacie 
prahy. Tieto prahy neboli osadené na podnet predkladateľa petície, ale na požiadavku poslanca 
Baca, ktorú predostrel Ing. Hartmannovi z útvaru dopravy. Spolu vytipovali aj miesta osadenia 
na ulici Potočná a Niva v Opatovej. Ing. Masaryk upozornil aj na ďalší fakt, ktorý popísal aj 
v liste adresovanom poslancom mestskej časti SEVER zo dňa 30.9.2016 na riešenie stavebno 
výškových prechodov pre chodcov pri mostíkoch na ulici Potočná a v časti pred ZŠ Opatová. 
Navrhol poslancom zabezpečiť finančné prostriedky na rok 2017 na vybudovanie stavebne 
výškových prechodov pre chodcov.  

• Pripojila sa aj pani z Kubrej, ktorá požiadala o pomoc pri riešení pri užívaní spoločného dvoru 
v Kubrej.  

• Ing. Mi čega  informoval o zlom stavebnotechnickom stave kanalizácie na ulici Kukučínová, kde 
dochádza k vytápaniu priľahlých nehnuteľností. Navrhol uznesenie : 

Uznesenie: VMČ SEVER žiada mesto Trenčín, aby pokračovalo v rokovaní o odstránení vytápania 
Kukučínovej ulice tak ako to bolo deklarované viceprimátorom mesta dňa 11. augusta 2016.  
HLASOVANIE : 
Za : 5 (Smolka, Petrík, Baco, Horný, Mičega) Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 

9. ROZKOPÁVKY CIEST A CHODNÍKOV NA SIHOTI – ZÁKLADNÉ 
INFORMÁCIE: 

• Ing. Mi čega v krátkosti informoval o prebiehajúcich rozkopávkach na Sihoti.... hlásené sú škody 
na Gagarinovej 36 z dôvodu polámaných asfaltových krytov komunikácií..... za Generálnym 
štábom, kde ponechala firma  odpad.... na Pádivého ulici asfaltujú nie relevantným 
asfaltom.....Clementisova a Kraskova ulica je rozkopaná bez akéhokoľvek stavebného 
ruchu...vlastne týka sa to všade tam, kde sa momentálne pracuje  

• Ing. Hartmann  k tomu uviedol, že všetky rozkopávky uskutočňuje firmy OPTOMONT, s.r.o., 
Bratislava...v celom meste je to cca 30 ulíc.......Projekt mali skončiť do 1.9.2016, požiadali 
o predĺženie a teraz majú nový termín do 20.11.2016 majú dokončiť všetky rozkopávky,  
v prípade nedokončenia bude zahájené správne konanie.....Na ul. Pod čerešňami sú aj 
plynári.....Pán Baco poukázal na nemožnosť realizácie výsadby trávy vzhľadom na ročné 
obdobie.  

 
10. RÔZNE: 

• požiadavky poslancov : 
125/16 Pri vstupe do KD Kubrá žiadam o vyrovnanie jamy, ktorá sa tam nachádza (Baco). (Zodp. 

UIS) 
126/16 Na Sihoti pri bývalom Milexe žiadam o vyčistenie chodníka od buriny. V blízkej dobe tam 

plánujeme revitalizovať susediacu plochu.(Baco). (Zodp. MHSL)  
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127/16 Žiadam o riešenie nového stanovišťa pre kontajnery ktoré sú umiestnené pri KD Opatová. 
Uvedené miesto je nedôstojne aj vzhľadom na to, že uvedené smetné nádoby sa nachádzajú 
v centre obce a v blízkosti objektu kde sa pravidelne konajú kultúrne podujatia. Zároveň 
komplikujú život hlavne vo večerných hodinách majiteľom susediacej nehnuteľnosti. (Baco) 
(Zodp. USaŽP) 

128/16  Na ulici Niva žiadam očistiť krajnicu od trávy a buriny, ktorá poškodzuje plot, ktorý patrí 
majiteľovi susediacej nehnuteľnosti (Baco)(Zodp. USaŽP) 

129/16  Žiadam o rýchle riešenie dopravnej situácie na ulici Opatovská. Jedná o zvýšenú dopravu 
automobilov, ktorých celková hmotnosť presahujeme 12 t. Uvedenú komunikáciu sme nedávno 
po 26 rokoch opravili a myslím si, že nie je stavaná na takýto druh dopravy. Väčšina týchto áut 
má konečnú v PD Opatová. Bola tam otvorená nová výroba, ktorá potrebuje pravidelne takýto typ 
dopravy ? Bolo tam vytvorené stanovište pre kamióny ? Všetky tieto kamióny jazdia po 
spomínanej komunikácii aj počas víkendov. Na mnohých  sa tvoria praskliny a aj kanalizačné 
príklopy sa začínajú prepadať. Nevidím dôvod aby takéto automobily jazdili cez obytnú časť. 
(Baco)(Zodp. UD) 

130/16  Žiadam o dosypanie piesku v MŠ Turková. Deti sa hrajú v prachu(Matejka) (Zodp. 
Školstvo) 

131/16 Vyvolať rokovanie MsÚ Trenčín s OZ Slimáčik vo veci využitia detského ihriska na ul. M. 
Turkovej tak, aby toto ihrisko nebolo ohradené a bola zachovaná jeho multifunkcia pre rôzne 
druhy športových aktivít pre deti a širokú verejnosť. 

       Zároveň žiadam, aby Mesto Trenčín v rámci možností a po dohode s OZ Slimáčik uvoľnilo 
finančné prostriedky /v rámci prípravy rozpočtu na rok 2017/ nevyhnutné pre vyznačenie 
ihriskových a dopravných čiar a údržbu detského ihriska. Vyvolať rokovanie (Bystrický) (Zodp. 
UMM) 

• požiadavky občanov : 
132/16 Pani požaduje vybudovať aspoň časť chodníka vedúceho do hospicu milosrdných sestier pri 

rampe vedúcej do  areálu TRENSU na ulici Súvoz 1. (Zodp. UIS) 
133/16 Predseda SVB K výstavisku 529 p. Miškech požaduje opraviť chodník pred ich bytovkou na 

ulici K výstavisku 529/135, ktorý bola donedávna v poradovníku opráv a doteraz nebol 
realizovaný. (Zodp. UIS) 

K tomuto bodu Ing. Mi čega uviedol, že on čaká na opravy uvedené v poradovníku opráv aj viac ako 
rok, kým sa dostanú na rad.  
134/16 Občan požaduje osadiť nádoby na psie exkrementy na ulici K Výstavisku v blízkosti bytovky 
529/135 a potravín JEDNOTA. (Zodp. USaŽP) 
135/16 Upraviť poškodenú krajnicu pri zástavke Kubrá – Kyselka – cestujúci vstupujú do blatom 
znečistenej komunikácie.  
 
• ďalšie požiadavky poslancov : 
136/16 Urgujem úpravu plochy po bývalom stojisku kontajnerov medzi bytovými domami na 

Žilinskej ul. 8-16. Táto požiadavka bola zaradená medzi investície už dňa 8.3.2016 (Mičega) 
(Zodp. MsÚ) 

137/16 Požadujem odstrániť závadu v záručnej dobe na investičnej akcii Priechod pre chodcov na 
Žilinskej ulici pri hrádzi. Pri nástupoch na priechod z oboch strán stojí voda, ktorá v zime môže 
zamrznúť a spôsobiť nefunkčnosť priechodu. (Mičega) (Zodp. MsÚ) 

138/16 Požadujem preveriť, či je akcia Priechod pre chodcov na Žilinskej ulici pri hrádzi dokončená 
podľa projektu a rozpočtu. Mám dojem, že asfaltérske práce, ktoré boli už fakturované a Mestom 
zaplatené  sú nedokončené ani po roku. (Mičega) (Zodp. MsÚ) 

139/16 Pri kruhovom prejazde na Opatovskej ulici pri Radegaste je nedokončený chodník od nového 
priechodu cez Žilinskú k Radegastu popri ploche po odstránenom stojisku kontajnerov smerom 
k bytovému domu na Žilinskej ulici č. 16. (Mičega) (Zodp. MsÚ) 
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140/16 Urgujem opravu vpuste na križovatke ulíc Gagarinova/Šoltésova. Upozornil som na jeho zlý 
technický stav ešte počas realizácie stavby cesty na ulici Šoltésová. (Mičega) (Zodp. MsÚ) 

141/16 Upozorňujem na zlý stavebnotechnický stav na ulici Pod Skalkou č. 59/4  pri kontajneroch 
a žiadam jeho opravu. Je tam rozsiahli sieťový rozpad asfaltového krytu v kombinácii s výtlkmi. 
(Mičega) (Zodp. MsÚ) 

142/16 Požadujem „sklopiť“ obrubníky z oboch strán na priechode pre chodcov pred zimným 
štadiónom. Jedná sa o jedinú priamu spojnicu bez prekážok (mimo uvedených obrubníkov) 
medzi bytovými domami na Považskej ulici a ul. Martina Rázusa. (Mičega)  (Zodp. MsÚ) 

143/16 Požadujem upraviť poškodený asfaltový kryt pri vjazde/vstupe k Považskej ulici č. 36 až 45 
od Magnusu. (Mičega) (Zodp. MsÚ) 

144/16 Požadujem upraviť poškodený asfaltový kryt pri vjazde/vstupe k Považskej ulici č. 36 až 45 
od Magnusu. (Mičega) (Zodp. MsÚ) 

145/16 Požadujem upraviť poškodený asfaltový kryt pri vjazde/vstupe k Považskej ulici č. 62 až 67 
od garáží na Považskej ulici. (Mičega) (Zodp. MsÚ) 

 
• O 19.40 h odišiel z rokovania poslanec Matejka s poslancom Bystrickým.  
• Rokovanie pokračovalo už iba formou voľnej krátkou diskusie s občanmi.   
 
 

11. ZÁVER: 
 
Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.  
 
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 19,50 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční dňa 
3. novembra 2016 v Centre seniorov na Sihoti. 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 6.10. 2016 
 

 
 
 
 
 
 
Ing. Miloš Mi čega 

         Predseda VMČ SEVER 


