
 
Zápisnica  zo zasadnutia 

 

VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 
 

uskutočneného dňa 4. júna 2015  v priestoroch Kultúrneho strediska Kubrica v Trenčíne. 
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Garant komisie : Soňa Baránková 
Ostatní prítomní : 

Ing. Ivan Liptai -  náčelník Mestskej polície v Trenčíne 
  
Program:  
1. Úvod.  
2. Odpovede na požiadavky VMČ Sever z mája 2015.  
3. Slávnosť k 750 výročiu prvej písomnej zmienky o Kubrej – informácia o príprave podujatia 

a o súčinnosti MsÚ v Trenčíne.  
4. Informácia o priebehu opráv a údržbe detských ihrísk. 
5. Informácia o oprave povrchu hrádze. 
6. Riešenie umiestnenia smetných nádob na Žilinskej ulici.  
7. Informácia o príprave investičných akcií v MČ Sever.  
8. Prerokovanie materiálu ohľadom realizácie Kvitnúca záhrada ZUŠ. 
9. Rôzne. 
10. Záver. 

 
K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 

 
1. Úvod :  
• Predseda VMČ Sever Ing. Miloš Mičega privítal členov VMČ, prítomných hostí a Ing. Ivana Liptaia 

–  nového náčelníka Mestskej polície Trenčín. Oboznámil ich s programom a otvoril zasadnutie 
výboru. 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 – emailom spolu s prílohami. 

• Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ Sever je uznášaniaschopný, prítomní sú siedmi členovia. 
Ďalej konštatoval, že program zasadnutia bol členmi VMČ Sever jednomyseľne schválený.  
Za zapisovateľku bola jednomyseľne schválená Soňa Baránková. 
 

2. Odpovede na požiadavky VMČ Sever z mája 2015:  
• Ing. Miloš Mičega odovzdal slovo poslancovi p. Hornému a požiadal ho, aby prečítal odpovede na 

požiadavky z minulého zasadnutia VMČ Sever, ktoré sa konalo v SOŠ Pod Sokolice. Poslanci 
vyjadrili nespokojnosť, že doteraz p. Martiška neodstránil všetky ostnaté drôty, resp. nebezpečné prvky 

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
 

Predseda výboru     
Ing. Miloš Mičega   

Členovia výboru : 
Ing. Ladislav Matejka 
Ľubomír Horný 
Miloslav Baco 
Mgr. Juraj Bakoš 
JUDr. Martin Smolka 
Kamil Bystrický 
 

Neprítomní členovia VMČ SEVER : 

Mgr. Martin Petrík - ospravedlnený 

 



VMČ SEVER Strana 2 

 

na oplotení detského ihriska pri tenisových kurtoch na Považskej ulici. Nespokojnosť vyjadrili aj 
s tým, že doteraz nie je mestské ihrisko označené údajom o vlastníkovi ihriska, teda tabuľou Mesta 
Trenčín  spolu s verejne uvedeným prevádzkovým časom. Žiadajú zabezpečiť túto požiadavku. (Zodp. 
MsÚ) Poslanec JUDr. Smolka navrhol osobne navštíviť p. Martišku spolu s ostatnými poslancami. 
Návrhy vhodného termínu zašle predseda VMČ ostatným poslancom, minimálne však po zabezpečení 
označenia ihriska. S pánom Martiškom sa budú snažiť túto záležitosť s nevhodným oplotením ihriska 
doriešiť k obojstrannej spokojnosti.  
 

3. Slávnosť k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o Kubrej – informácia o príprave 
podujatia a o súčinnosti MsÚ v Trenčíne: 

K tomuto bodu sa vyjadril osobne p. poslanec Ing. Matejka, ktorý je zároveň aj kontaktnou osobou  pri 
zabezpečovaní vznesených požiadaviek občanmi Kubrej na MsÚ v Trenčíne. Prítomným uviedol, že 
niektoré požiadavky, ktoré odzneli aj na zasadnutí VMČ Sever dňa 5. marca 2015 v Kubrej už boli 
splnené, niektoré sú v štádiu rozpracovanosti a predpokladá, že systematicky sa budú plniť. Uviedol, že 
Ing. Lisáček mu v tejto veci prisľúbil súčinnosť Povodia Váhu pri pokosení zelene smerom od kostola 
popri potoku vyššie smerom na Kyselku, keďže uvedené územie (pozemky) nepatrí Mestu Trenčín. 
Vzhľadom na prerozdelené granty z MsÚ bola táto slávnosť podporená výškou 800,- EUR, čím je podľa 
členov VMČ finančne poddimenzovaná. Pre úplne zabezpečenie osláv by bolo dostačujúcich 6000,-- 
EUR, v minimálnej forme chýba ešte okolo 2 000,-- EUR. Z tohto dôvodu sa  poslanci budú snažiť riešiť 
poskytnutie  finančnej čiastky na vydanie knihy o histórii Kubrej, ktorej predpokladané náklady na tlač 
predstavujú oveľa vyššiu sumu, ako bola určená na celé oslavy. Nakoľko celá akcia nemá zatiaľ 
sponzorov, poslanci budú ešte hľadať možnosti jej dofinancovania a hlavne požadujú súčinnosť mesta, 
aby prevzalo oveľa väčšiu iniciatívu pri takomto významnom výročí. Poslanec Bakoš poznamenal, že 
poslanci musia poukázať na to, že nefunguje posúvanie informácií medzi kultúrnymi strediskami 
a kultúrnou komisiou, dňa 16. júna 2015 sa bude konať zasadnutie kultúrnej komisie, kde by znova mali 
otvoriť túto tému, čím by napomohli k príprave. Poslanec Bystrický ešte poznamenal, že ako predseda 
KKaCR  dá tento bod zaradiť do programu najbližšieho zasadnutia komisie s tým, aby sme sa ako KKaCR 
uzniesli na tom, že žiadame UKIS a primátora o súčinnosť a finančnú podporu v rámci možnosti rozpočtu 
a kompetencií primátora. 
 
Poslanci sa preto uzniesli na nasledovnom:  
 
Hlasovalo sa o tom, že poslanci žiadajú Mesto Trenčín, aby zabezpečilo materiálnu a finančnú výpomoc 
pri príprave a priebehu k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o Kubrej do 15.6.2015 v sume vo výške 
4000,--EUR. 

HLASOVANIE :  
Za : 7 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ Sever žiada Mesto Trenčín o kumulovanú materiálnu a finančnú 
výpomoc pri príprave a priebehu k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o Kubrej vo výške 4000,--EUR. 
  
4. Informácia o priebehu opráv a údržbe detských ihrísk: 
Predseda Ing. Mičega uviedol, že svojpomocná akcia obnovy detských ihrísk podľa neho medzi občanmi 
priniesla očakávaný ohlas, už aj z toho dôvodu, že sa jedná o prvý pokus takejto obnovy ihrísk. 
Svojpomocne si občania obnovili okolo 15 ihrísk (napr. na ul. Žilinskej, Clementisovej, Hodžovej, 
K výstavisku, Pred poľom a i.). Niektoré boli obnovené pracovníkmi MHSL. Obnova ešte stále prebieha. 
Dodal, že poslanci pri zabezpečovaní materiálu v spolupráci s MHSL napomohli k samotnému záujmu 
obyvateľov o svojpomocné opravy. Vymenené boli aj vybrané pieskoviská. Poškodené drevené časti na 
lavičkách a sedátkach by sa mali vymeniť do konca júna 2015. (Zodp. MHSL a MsÚ)  
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Na záver Ing. Mičega poďakoval aj samotným občanom, ktorí sa zapojili do tejto akcie a v neposlednom 
rade aj kolegom z VMČ. Poslanci na nasledujúce zasadnutie VMČ požadujú informáciu, koľko ihrísk sa 
podarilo obnoviť za pomoci pracovníkov MHSL a ich presné špecifikovanie. (Zodp. MHSL) 
5. Informácia o oprave povrchu hrádze: 
Predseda Ing. Mičega informoval, že hrádzu prešiel s vedúcim útvaru interných služieb na MsÚ Ing. 
Lisáčkom. Spolu vyznačili miesta na lokálne a veľkoplošné opravy. Ing. Lisáček uskutočnil samostatnú 
obhliadku s dodávateľom prác, ktorý vypracoval dve ponuky. Prvá sa týka veľkoplošnej opravy – 545 m2 
vo výške 9 941,-- EUR bez DPH a druhá lokálnych úprav. Pôvodný zámer opraviť aj časť povrchu hrádze 
z liateho asfaltu je technický náročný, nakoľko vyrezávať liaty asfalt by bolo riziko z dôvodu ďalšieho 
drobenia. Najvhodnejšie sa javí, opraviť hrádzu na 2 etapy. V prvej etape vymeniť celý liaty asfalt 
a v druhej spraviť lokálne výtlky. Na realizáciu prvej etapy treba navýšiť finančné prostriedky, nakoľko 
sa zvyšuje aj predpokladaná plocha opráv z 300 m2 na 545 m2. Na realizáciu prvej etapy je treba navýšenie 
sumy zo 7 500 € na 12 000 € z dôvodu, že stav povrchu hrádze vyžaduje pri jeho oprave použitie iných 
technologických postupov ako sa predpokladalo. Peniaze by sa čerpali z financií v rozpočte mesta, 
Program 1. Manažment a plánovanie, Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, položka 717 : MČ 
Sever.   
 
Hlasovalo sa o tom, že poslanci schvaľujú na opravu asfaltového povrchu na hrádze navýšenie sumy 
zo 7 500 € na 12 000 €. 

HLASOVANIE :  
Za : 7 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ Sever súhlasí s navýšením finančných prostriedkov na opravou 
asfaltového povrchu hrádze na celkovú sumu 12 000 €.  
  
6. Riešenie umiestnenia smetných nádob na Žilinskej ulici.  
Predseda Ing. Mičega informoval prítomných, že uvedenie podjazdu Pred poľom si bude vyžadovať 
úpravu dopravy na Žilinskej ulici. Riešiť najmä parkovanie na tejto ulici bude treba už v priebehu júna 
z dôvodu opätovného sprejazdnenia tejto ulice a uzavretia časti Opatovskej oproti Radegastu, čím sa zo 
Žilinskej sa teda stane hlavný ťah. Prítomných informoval o možnosti vybudovania dvoch 
polopodzemných stanovíšť kontajnerov v rámci pripravovaného strategického smerovania odpadového 
hospodárstva v meste spoločnosťou Marius  Pedersen. Tieto stanovištia by nemali byť rozptýlené, 
nakoľko na ich obsluhu slúži jedno špeciálne vozidlo. Poslanci sa uzniesli, že jedno stanovište sa 
vybuduje na Žilinskej ulici č. 8, čím sa de facto môžu zrušiť terajšie 3 stanovištia  a druhé ponechávajú 
na rozhodnutí mesta s tým, že by sa umiestnilo na Sihoti v inej lokalite.  
 
Hlasovalo sa o tom, že poslanci súhlasia s vybudovaním jedného polopodzemného stanovišťa 
kontajnerov na ulici Žilinská č. 8 a výber druhého stanovišťa na MČ Sever ponechávajú na výbere MsÚ 
podľa  akútnosti.     

HLASOVANIE :  
Za : 7 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ Sever súhlasí s vybudovaním jedného polopodzemného 
stanovišťa na ul. Žilinská č. 8 a výber druhého stanovišťa na MĆ Sever ponecháva na výbere MsÚ podľa  
akútnosti.     
 
7. Informácia o príprave investičných akcií na MČ Sever: 
Predseda Ing. Mičega skonštatoval, že očakával od investičného oddelenia MsÚ informácie, v ako stave 
sa nachádzajú všetky pripravované investičné akcie za MČ Sever tak, ako boli schválené. Keďže doteraz 
nebola poslancom predložená správa o stave rozpracovanosti investičných akcií za MČ Sever, uzniesli 
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sa, že požadujú písomné stanovisko v akom stave rozpracovanosti sa nachádzajú všetky investičné akcie 
za mestskú časť Sever tak, aby bolo pripravené na ďalšom zasadnutí MČ Sever.  
 
Hlasovalo sa o tom, že poslanci požadujú písomné stanovisko o stave rozpracovanosti všetkých 
investičných akcií na rok 2015 za MČ Sever tak, aby bolo pripravené na ďalšom zasadnutí VMČ Sever.  
 

HLASOVANIE :  
Za : 7 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ Sever požaduje písomné stanovisko o rozpracovanosti všetkých 
investičných akcií na rok 2015 za MČ Sever.  
 
8. Prerokovanie materiálu ohľadom realizácie Kvitnúca záhrada ZUŠ: 
Poslanec Kamil Bystrický sa vyjadril k materiálu, ktorý bol poslancom predložený ohľadom realizácie 
„Kvitnúca záhrada ZUŠ“. Ide o stavebné úpravy príjazdového chodníka k ZUŠ, kde sa následne vytvorí 
drevené pódium, osadia sa cyklostojany, založia sa nové kvitnúce záhony, osadia sa lavičky v počte 8 ks 
atď. V podstate ide o vytvorenie príjemnejšieho prostredia pre rodičov detí, ktoré navštevujú ZUŠ. Celý 
projekt by mal stáť okolo 6 682,63 €. Podľa predloženého rozpočtu majú schválený dar od Raiffeisen 
banky vo výške 1 000,14 €. Z rozpočtu mesta požadujú z položky „mestských zásahov“ vyčleniť čiastku 
1 001,99 € a príspevok z mestskej časti SEVER vo výške 4 680,50 €.  
Poslanec Mgr. Juraj Bakoš poznamenal, že je potrebné skrášliť tento priestor a podporiť finančne tento 
projekt.  
Poslanec Ing. Ladislav Matejka by uvítal, ak by sa tento priestor mohol využiť aj pre verejnosť, teda 
zostal by aspoň čiastočne otvorený v priebehu dňa. Taktiež by uvítal, ak by sa jeho časť dala využiť na 
umiestnenie stojanu na bicykle pre širokú verejnosť.    
Predseda Ing. Mičega uviedol, že o tento projekt sa zaujímal a mal s kolegom Matejkom v tejto veci aj 
osobné stretnutie so zástupkyňou realizátora. Za seba nevylúčil podporu úpravy tohto priestoru, ale 
vyčleniť sumu 4680,50 € na tento projekt z prostriedkov určených pre MČ Sever pokladá v tejto situácii 
za neprijateľné. Ako predseda „Investičnej“ komisie pri MsZ má informáciu aj o ďalšej požiadavke 
o podporu 1000,00 € na tento projekt priamo z rozpočtu mesta. Prítomným oznámil, že za takéto 
spolufinancovanie, teda za podporu projektu v sume 1000,00 € z rozpočtu Mesta Trenčín ako predseda 
„Investičnej“ komisie bude hlasovať. K veci ešte dodal, že ako predseda VMČ Sever a ani ako predseda 
„Investičnej“ komisie pri MsZ neeviduje žiadnu žiadosť od zástupcov ZUŠ, pre ktorých je táto investícia 
primárne určená, aj keď neoficiálnu.     
JUDr. Martin Smolka sa vyslovil, že je za podporu tohto projektu, ale nie v požadovanom finančnom 
rozsahu.  
Poslanec Kamil Bystrický navrhol, že ak nie je všeobecná zhoda na vyčlenení celej požadovanej sumy, 
tak by sa mohlo hlasovať samostatne aspoň o čiastočnom spolufinancovaní projektu a navrhol hlasovať 
o podpore výstavby pódia.   
Členovia VMČ po diskusii na predmetnú tému sa rozhodli, že budú hlasovať o dvoch veciach:  
 
Hlasovalo sa o tom, či poslanci súhlasia s podporou predloženého projektu „Kvitnúca záhrada ZUŠ“ 
v sume 1 000,00 € z rozpočtu Mesta Trenčín z položky určenej na „Mestské zásahy“.   

HLASOVANIE :  
Za : 5 
Proti :0 
Zdržal sa : 2 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ Sever súhlasí s podporou predloženého projektu „Kvitnúca 
záhrada ZUŠ“ v sume 1 000,00 € z rozpočtu Mesta Trenčín z položky určenej na „Mestské zásahy“.   
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Hlasovalo sa o tom, či poslanci vyčlenia z rozpočtu určeného pre MČ Sever sumu 1 400,00 € na výstavbu 
dreveného pódia pre projekt „Kvitnúca záhrada ZUŠ“.    

HLASOVANIE :  
Za : 3 
Proti : 3 
Zdržal sa : 1 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ Sever neschválil finančné prostriedky z rozpočtu určeného pre 
MČ Sever na výstavbu dreveného pódia  v rámci projektu „Kvitnúce záhrady ZUŠ“ 
 
9. Rôzne: 
Občan zo Sihote vyjadril značnú nespokojnosť s kosením. Podotkol že ľudia zo Sihote neboli  vôbec 
spokojní s priebehom kosenia, s kosením sa začalo neskoro, až keď tráva siahala do výšky pásu, neboli 
pokosené ani detské ihriská, jednoducho stav nie je dobrý. Poslanec JUDr. Smolka podotkol, že kedysi 
kosilo pre mesto Marius Pedersen, tento rok to má na starosti mestská organizácia MHSL a v rámci 
svojich možností a harmonogramu spúšťajú kosenie podľa jednotlivých mestských častí. Samozrejme, že 
zohralo svoje aj počasie, kedy sa kosiť nedalo, ale v prípade krízových situácii môžu pomocnú roku podať 
aj občania, nečakajme na mesto a ak sa dá v rámci svojich možností priložiť ruku k dielu. Predseda Ing. 
Mičega podotkol, že stav s kosením nie je dobrý, dokonca je zlý. Jedná o prvé kosenie za ostatné min. 4 
roky, ktoré zabezpečuje Mesto samo. Z toho dôvodu to berie ako prvú negatívnu skúsenosť, ktorá sa 
nesmie opakovať, resp. sa musí riešiť.   
 
• požiadavky občanov: 
− Občan p. Koronczi požaduje nápravu na nedostatočne pokosenie na ulici Nábrežnej v Trenčíne, žiada 

vykonať kontrolu odvezenia trávy po kosení. (Zodp. MHSL) 
 

− Občan zo Sihote požaduje nájsť spôsob, ako donútiť podnikateľov ku koseniu na svojich pozemkoch, 
ktorí evidentne ignorujú, že sa majú starať o svoju zeleň. (Zodp. MsÚ) 
 

− Občan p. Balaj požaduje vymaľovať Kultúrne stredisko v Kubrici a dátum, dokedy by to bolo možné 
zabezpečiť. Ďalej je nutné na Kultúrnom stredisku opraviť rínu vzadu na streche. Požaduje osadiť ešte 
jednu lavičku pred kultúrnym strediskom vedľa už osadenej lavičky, v prípade týchto vecí 
kontaktovať p. Šedivú z kultúrneho strediska – tel. 0949/754 006. (Zodp. MsÚ) (Zodp. MHSL – za 
osadenie lavičky) 

 
• požiadavky poslancov: 

Kamil Bystrický  
− Opätovne požaduje, aby na tieto zasadnutia chodil aj príslušný vedúci z mestského úradu, ktorého sa 

jednotlivé body týkajú, z dôvodu zodpovedania väčšej časti otázok priamo na diskusii. Túto 
požiadavku už raz vzniesol na zasadnutí VMČ Sever v januári 2015.  (Zodp. MsÚ)  

 
10. Záver: 
Predseda Ing. Miloš Mičega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ Sever. Ďalšie 
zasadnutie VMČ Sever sa má podľa harmonogramu konať dňa 2.7. 2015 v Kultúrnom centre Seniorov 
na Sihoti. V prípade zmeny zasadnutia MsZ nie je vylúčená ani zmena termínu zasadnutia VMČ Sever.   
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 18,25 hod. 
Zapísala : Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 4.6. 2015 
 

Ing. Miloš Mi čega 
                          Predseda VMČ SEVER 
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