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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. Miloš Minárech – referent útvaru dopravy 
  JUDr. Jaroslav Pleva – hosť z TSK ohľadom prímestskej dopravy 

 
Program po schválení :  
1. Úvod.  
2. Požiadavky občanov na prímestskú autobusovú dopravu. 
3. Rôzne. 
4. Opatovský potok – základné preventívne protipovodňové opatrenia.  
5. Odpovede na požiadavky VMČ SEVER z januára 2017. 
6. Majetkové prevody. 
7. DNI SIHOTE 2017 – základné informácie. 
8. Záver. 
 
K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 
 

1. ÚVOD:  
• Predseda VMČ SEVER Ing. Miloš Mi čega privítal prítomných členov výboru a ostatných 

prítomných. Dňa 27.1.2017 zomrel Ján Kobezda († 41), trenér a generálny manažér Dukly 
Trenčín. Dnes o 15,30 hod. sa v Dubnici nad Váhom konala posledná rozlúčka s nebohým 
Jánom, ktorej sa zúčastnil. Uviedol, že niektorí kolegovia požiadali o presunutie termínu na 
neskoršie, resp. na iný deň. Preto sa začína s časovým posunom o 17,00 hod a nie ako je 
obvyklé o 16,00 hod.    

• 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 7 dní vopred elektronicky, zmena termínu bola zaslaná elektronicky tri dni vopred.  

• Ing. Mi čega konštatoval, že prítomní sú zatiaľ traja členovia výboru, neskorší príchod 
avizoval poslanec Ing. Matejka a Horný.  Poslanec Bc. Baco sa ospravedlnil z dôvodu účasti 
na pohrebe, Mgr. Petrík a JUDr. Smolka svoju neúčasť vopred ospravedlnili e-mailom.  

• Ing. Mi čega navrhol začať ako prvým bodom požiadavkami občanov z Opatovej na 
prímestskú autobusovú dopravu. K tomuto bodu bol prizvaný hosť z Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (ďalej TSK), ktorý má vo svojej kompetencii „modré“ autobusy. 

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
Predseda výboru     

Ing. Miloš Mičega   
Členovia výboru : 

Ing. Ladislav Matejka 
Ľubomír Horný 
Bc. Kamil Bystrický 
Mgr. Juraj Bakoš 
 

Neprítomní členovia VMČ SEVER : 

Bc. Miloslav Baco – ospravedlnený 
JUDr. Martin Smolka – ospravedlnený 
Mgr. Martin Petrík – ospravedlnený 
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Vzhľadom k tomu, že VMČ SEVER zatiaľ nie je uznášaniaschopný, dal prítomným možnosť 
na uplatnenie požiadaviek a námietok. Dodal, že aj tento bod bol dôvodom, prečo sa 
zasadnutie výboru koná v dnešný deň. Zabezpečiť účasť zástupcu TSK, konkrétne vedúceho 
dopravy nie je jednoduché.  

 
 

2. POŽIADAVKY OB ČANOV NA PRÍMESTSKÚ AUTOBUSOVÚ 
DOPRAVU:  

• Ing. Mi čega  uviedol, že o zaradenie tohto bodu do programu rokovania požiadal Bc. Baco 
z dôvodu, že ho oslovili občania z Opatovej, lebo od 11.12.2016 platí upravený cestový 
poriadok verejnej osobnej dopravy....... Vyzval prítomných, aby povedali svoje otázky, na 
ktoré bude odpovedať JUDr. Pleva z TSK a následne mu odovzdal slovo.  

• p. Gavendová sa spýtala na platnosť senior karty v prímestskej autobusovej doprave,.... 
odpovedal JUDr. Pleva, ktorý najskôr všetkých privítal a uviedol, že TSK zabezpečuje 
dopravu v prímestskej autobusovej doprave v rámci celého Trenčianskeho kraja,.... čo sa týka 
cestovného, to je rozdelené do tarifných pásiem - je tam jedna kategória seniori nad 70 rokov 
– môže túto kartu využívať na všetkých spojoch v časových intervaloch – t. z. od 10 - 12 hod 
a od 17 – 21 hod, z toho dôvodu, že v čase rannej špičky sa musí brať ohľad hlavne na žiakov 
a cestujúcich do práce, kedy táto zľava neplatí, aby sa nezaťažovali títo cestujúci,....Seniori 
nad 70 rokov môžu uplatňovať svoju kartu teda mimo rannej a poobednej špičky.  

• p. Gavendová uviedla, že niektorí vodiči jej túto zľavu nedajú......... JUDr. Pleva sa spýtal, 
ktorý to bol spoj?.......pani Gavendová to nevedela určiť bližšie, lebo všetky tieto lístky 
odovzdala poslancovi Bacovi, ktorý nie je  na dnešnom zasadnutí prítomný,.... Ing. Mi čega 
uviedol, že kolega Bc. Baco svoju neúčasť vopred ospravedlnil z dôvodu účasti na pohrebe 
neb. Kobezdu, ktorý bol aj jeho osobným priateľom. Požiadavku pani Gavendovej posunie 
ďalej, ak tie cestové lístky sú, využijeme ponuku zástupcu TSK a lístky mu odovzdáme......  

• JUDr. Pleva odpovedal, že táto vec sa môže stať, je to na vodičoch, ale dá sa to preveriť, je to 
ľudský faktor,....bude rád, keď mu predložíme lístky...   

• p. Gavendová sa opýtala, prečo nie je zasklená zastávka hore na Majáku, na jednej aj druhej 
strane,........ odpovedal Ing. Minárech z MsÚ, že technicky to nie je možné, lebo tomu 
nezodpovedá šírka chodníka, ktorá je max. 2 metre, prechodnosť chodníka je úzka,.......  

• p. Gavendová uviedla, že niektorý šofér jej neumožní vystúpiť z autobusu cez predné dvere, 
keď to situácia vyžaduje a druhý áno a sťažovala sa aj na arogantnosť šoférov,.......odpovedal 
JUDr. Pleva, že je to o ľuďoch, vodiči nie sú zamestnanci TSK, máme uzatvorenú zmluvu so 
spoločnosťou SAD Trenčín, takže je to individuálny prístup každého jedného vodiča,..... je tam 
273 autobusov a 580 vodičov a vieme si to vyriešiť, ak pošlete konkrétne, o ktorého vodiča 
ide,...... a na záver dodal, že on-line sa autobusy kontrolujú cez GPS systém -  aplikáciu 
UBIAM, ktorú si môžete stiahnuť do mobilného telefónu.... aktuálne vidíte, kde je 
autobus.....my vieme aj okamžitú spotrebu, koľko je tam ľudí, aká je teplota v autobuse, atď. 
........ proste technikou sú vodiči kontrolovaní, systémy fungujú a nemôžu si vodiči dovoliť to, 
čo si mohli tak pred piatimi a viac rokmi,...... cez predné dvere sa môže vystupovať, ak to 
situácia vyžaduje,.... 

• JUDr. Pleva na záver uviedol, že vie prijať každý jeden podnet, vie si s občanmi dohodnúť 
i stretnutie na TSK, ak je treba, jeho telefónne číslo je na stránke TSK,..... bojujeme o každého 
zákazníka, nič nám nie je ľahostajné, vodiči najazdia v kraji každodenne 60 000 km..... 

• Ing. Mi čega sa opýtal, či je povinnosťou vodiča prímestskej dopravy zobrať cestujúceho, ktorý 
je na zastávke, aj keď chce ísť len jednu zastávku v rámci mesta,.......odpovedal JUDr. Pleva, 
je to uvedené v cestovnom poriadku, ktorý je na každú linku, tá má svoje trasovanie, a keď je 
tam uvedené, že tam zastaví, tak je šofér povinný tam zastaviť,...  
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•  Ing. Mi čega vyzval prítomných, aby využili možnosť na položenie otázok. Zvyčajne bývajú 
otázky ohľadne prímestskej dopravy, takže teraz je príležitosť. ......otázky neboli žiadne.... 

• Ing. Mi čega mal teda ešte jednu otázku, že kedysi tu bola pripomienka občanov z Opatovej, 
že ľudia, ktorí idú do Opatovej a čakajú na Hasičskej ulici, mali by si dopredu overiť, či tam 
stojí, či nestojí a či nemôže byť aspoň na túto lokalitu uvedené na autobuse, že nestojí 
v Opatovej na Majáku,.....oni to zistia až od vodiča, keď sú vo vnútri a zbytočné zdržujú 
autobus....... JUDr. Pleva uviedol, bolo by to dosť zložité, keďže svietiaca tabuľa je len 
vpredu, novšie autobusy ich majú aj zboku, ľudia to už poznajú, ktorí chodia častejšie,...... 

• Ing. Mi čega poďakoval JUDr. Plevovi, ktorý na záver uviedol, že si treba zakúpiť tieto karty, 
sú tam rôzne benefity, jednak je tam zľava a jednak to šoféra nezdržuje, lebo nemusí vydávať 
hotovosť,....  

• pán sa spýtal na zastávku pri odbočke na most,..... odpovedal Ing. Mi čega, že by sa 
v budúcnosti mal spraviť ostrovček pre zastávku, preto tam teraz nemôže ani byť,.... a vyzval 
prítomných na otázky do bodu Rôzne. 

 
3. RÔZNE: 

• p. Gavendová sa spýtala na odhŕňače snehu, ktoré prechádzajú okolo jej domu 
a neodhŕňajú....... Ing. Minárech vysvetlil, že oranžové odhŕňače patria Slovenskej správe 
ciest  a modré odhŕňače patria Marius Pedersenu, ktorý vykonáva údržbu pre mesto, takže tie 
oranžové nepatria mestu, resp. mesto si ich neobjednalo.....  

• pán sa opýtal na osadený retardér na Potočnej ulici, že po oprave mosta už nemá opodstatnenie, 
je zbytočný a chceli by ho odstrániť,..... odpovedal Ing. Minárech, že sa treba dohodnúť, lebo 
konkrétne p. Masaryk, ktorý v tejto veci inicioval petíciu chcel retardér ponechať, ale keď 
nadpolovičná väčšina rozhodne, že dať preč, tak nie je problém, ...... doplnil Ing. Mi čega, že 
si to treba ujasniť a túto vec treba posunúť ďalej, lebo iniciátori petície za osadenie tohto 
retardéru ho požadovali ponechať,........ 
 

• o 17.40 h sa dostavil na rokovanie poslanec Horný 
 
• pán mal otázku ohľadom výrubu lipy pri požiarnej zbrojnici, kde už upozorňovali, že celá 

jedna strana je už suchá a teraz, keď ľudia chodia do kostola, hrozí zrútenie pod vplyvom 
snehu,..... doplnil Ing. Mi čega, že sa tam robil dendrologický posudok, jedna lipa sa už 
odstránila, zrejme sa to nestihlo spraviť, ...... debatu doplnil aj Mgr. Marousek, že na toto už 
upozorňovali v októbri 2016, že celá jedna polovica lipy je už suchá,.......  

• Bc. Bystrický v rámci bodu rôzne oznámil prítomným, že na kultúrnej komisii sa schválila 
výzva na predkladanie žiadostí o finančné príspevky na realizáciu projektov v oblasti kultúry 
a ak by ste mali záujem, v rozpočte je schválených 70 000,- €.......termín uzávierky je do 
24.2.2017,....  môžu si požiadať v rámci dotačného kola, žiadosti sa odosielajú na podateľňu 
Mestského úradu,..... 

• p. Gavendová upozornila na stavebný neporiadok pod mostom a žiada osloviť stavebníka 
rekonštrukcie mosta I/61 Opatová – Most 061, aby zabezpečil úpravu verejného priestranstva 
v blízkosti jej domu do pôvodného stavu (kamene na roli, stavebný neporiadok), ..... doplnil 
Ing. Mi čega, že stavba ešte nie je skolaudovaná, ale v zmysle tejto požiadavky bude požiadané 
mesto, aby upozornilo stavebníka, alebo aby v kolaudačnom konaní Okresný  úrad Trenčín, 
odbor  dopravy a cestnej premávky zabezpečil vykonanie nápravy,..... 

• pán mal otázku ohľadom riešenia problému na ulici Mlynská v Opatovej na konci, kde sused 
     kameruje ľudí,.... odpovedal Mgr. Marousek, že uvedené bolo v zmysle zápisnice VMČ    

SEVER z decembra 2016 odstúpené na Úrad na ochranu osobných údajov do Bratislavy. 
Odpoveď zatiaľ nie je.... 
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4. OPATOVSKÝ POTOK – ZÁKLAD. PREVENTÍVNE PROTIPOVOD ŇOVÉ 
OPATRENIA : 

• Ing. Mi čega informoval, že tento bod zaradil do programu rokovania pôvodne ako bod č. 6 
kvôli tomu, že v roku 2016 pri vychádzke v Opatovskej doline zistil, že v niektorých miestach 
koryta je pomerne dosť zanesený.......nevie posúdiť, či je to stav trvalý alebo nový...... preto 
touto formou v mene dotknutých vlastníkov nehnuteľností v blízkosti potoka žiada mesto, aby 
sa vykonala preventívna kontrola........momentálne je veľa napadnutého snehu, preto by bolo 
vhodné prehodnotiť skutkový stav,....... oficiálne to bude zaradené ako požiadavka na 
mesto,..... 

 
5. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY VM Č SEVER Z DECEMBRA 2016 : 

• Ing. Mi čega informoval prítomných o vybavených požiadavkách z decembra 2016, ktoré boli 
poslancom zaslané elektronicky a zároveň sú všetky zverejnené na webovej stránke mesta. 
Niektoré požiadavky z Opatovej prečítal. V januári 2017 bol VMČ SEVER na Sihoti 
a prečítal aj požiadavky z januára 2017 a spôsob ich vybavenia. U požiadavky č. 3/17 
ohľadom odcudzenia značky pre imobilných pred UNICENTROM uviedol, že odpoveď 
mesta bola, že momentálne prebieha súťaž na dodávateľa, ...... preto zaradí túto požiadavku 
opätovne,..... skôr ako sa roztopí sneh treba osadiť značku – stĺpik tam zostal,....pokladá to za 
urgentné z dôvodu priľahlej prevádzky pre imobilné deti....   

• Mgr. Marousek informoval o odprataní vrakov, ktoré parkujú pred domom smútku v Kubrej, 
kde mal uvedené odstrániť do 3. februára 2017, kontrola bude opätovne vykonaná,.... 

• pán Dobiáš mal otázku ohľadom lepenia plagátov na okrúhle skruže (spoločnosť RENGL 
Slovensko), lebo zakaždým mu to prelepia a oni nemajú kde vešať plagáty, ..... odpovedal Ing. 
Mi čega, že táto vec nie je stále doriešená, čaká sa ešte na odpoveď z komisie životného 
prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania, kde on aj s kolegami Ing. Matejkom 
a Bc. Bacom sú členovia tejto komisie – tie stĺpy sú umiestnené na pozemku mesta a majiteľ 
deklaruje, že je to stavba, ktorú mal v nejakom čase povolenú, ale ja upozorňujem na to, že 
akonáhle to dostane štatút stavby, tak má predkupné právo na pozemok pod tým,....  a keď sa 
už dnes správa takto, tak ako sa bude správať potom, keď tie skruže budú maž štatút stavby...... 
takže zatiaľ to nie je doriešené a nie so všetkými miestami osadenia súhlasíme,....  

 
• o 18.02 h sa dostavil poslanec Ing. Matejka , ktorý vopred avizoval neskorší príchod z Prahy. 
 
• Ing. Mi čega oznámil, že týmto sa VMČ SEVER stáva uznášaniaschopným, prítomní sú piati 
členovia a vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu o programe zasadnutia tak, ako bol 
navrhnutý a zverejnený. Prítomní členovia nemali žiadne požiadavky na doplnenie alebo 
zmenu programu. Bez samostatného hlasovania o zmene dal hlasovať o programe, lebo  časť 
programu už prebehla a možno to len rešpektovať. Navrhol preskupenie jednotlivých bodov 
bez ich doplnenia alebo vypustenia. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu: 
 

Uznesenie : VMČ schvaľuje upravený (zmenené poradie bodov) program rokovania VMČ 
SEVER tak ako bol navrhnutý.   
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Horný, Bakoš, Bystrický, Matejka) Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

 
Za zapisovateľku bola jednomyseľne schválená Soňa Baránková. 
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6. MAJETKOVÉ PREVODY:  
• Ing. Vanková ozrejmila predkladaný materiál nasledovne: 
1/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti na parc. č. 780/558 v k.ú. 

Opatová vo výmere cca 106 m2 pre Romana Surovca za účelom majetkoprávneho 
vysporiadania, ktorý dlhodobo užívaný ako záhradu za rodinným domom. 

Uznesenie 13/17 : VMČ SEVER odporúča odpredaj pozemku parc. č. 780/558 k. ú. Opatová tak 
ako bol predložený materiál. 
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
2/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k zámene nehnuteľností medzi Mestom Trenčín 
a Vodáckym klubom a autocampingom na Ostrove....... zámena sa uskutoční s finančným 
vyrovnaním za rozdiel v hodnote zamieňaných nehnuteľností, čo  predstavuje sumu  32.158,23 € 
v prospech Mesta Trenčín. 
• Ing. Vanková uviedla, že vodácky klub užíva tieto nehnuteľnosti – chatky, niektoré sú v ich 

vlastníctve, niektoré sú vo vlastníctve mesta a aby sa dalo lepšie nakladať s nehnuteľnosťami, 
tzv. s týmto špicom ostrova, dali sme vypracovať návrh geometrického plánu a znaleckého 
posudku, aby bol zabezpečený verejný prístup k brehu........ Ing. Mi čega položil otázku, že 
keď prejde táto zámena, tak autokemping vlastne na tomto území končí,....... upozornil aj 
Mgr. Marousek, kde počas leta mala mestská polícia problémy, lebo nás nepustili na 
pozemok, ........ pol mesta nespalo počas akcie, ktorú tam mali,...... Ing. Vanková uviedla, že 
sa má pripraviť nejaký architektonický návrh ako ďalej.   

• Ing. Mi čega doplnil, že ak sa zajtra zrealizuje táto zámena, tak hypoteticky pozajtra je mesto 
vlastníkom, ........ keď dnes sa prepúšťajú ľudia na mestskom úrade z dôvodu šetrenia 
financií, tak kto to bude strážiť?......... čo tam bude toto leto? ....... mám hájiť záujmy mesta 
a náš majetok sa musí udržiavať, pozajtra to bude rozobrané, a majetok, čo sa dnes ocenil, 
lebo má hodnotu, sa pozajtra stane nulovým,........i keď bol niekto niekedy hlučným, ale bol 
tam niekto, kto sa o tie nehnuteľnosti aspoň staral,.......ale v momente, ak uvoľníme priestor 
a nevieme čo s ním, zostane tu 16 chatiek i bufet bez dozoru, tak čo potom,........ doplnila Ing. 
Vanková, že možno bude chcieť vodácky klub rokovať o ďalšom prenájme na ďalší rok,.....  

• Mgr. Bakoš uviedol, že túto zámenu mali aj na finančnej komisie, kde sa to 
neodsúhlasilo,...tiež tam boli rôzne otázky a neboli odpovede..... 

• Ing. Mi čega uviedol, že nechce zavrhnúť tento zámer, ale musí to byť do budúcna nonstop 
strážené,..... teraz to má jednu výhodu, že stačí strážiť len hlavný vstup,.....mesiac má cca 730 
hodín, pri konzervatívnej cene 10 €/ 1 hod. to je 7300, teda aj s inými nákladmi cca 10 000 
EUR na stráženie. To sú náklady mesta, ak nechceme, aby sa to rozkradlo.    

 
Uznesenie 14/17: VMČ SEVER odporúča zámenu pozemkov so vzájomným vyrovnaním tak ako 
bol predložený materiál. 
HLASOVANIE :  
Za : 0  Proti : 0   Zdržal sa : 5 (Mičega, Matejka, Horný, Bakoš, Bystrický) 
Uznesenie nebolo schválené. 
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Uznesenie 15/17: VMČ SEVER odporúča predložiť materiál zámeny pozemkov opätovne po 
vypracovaní ďalšieho zámeru využitia predmetnej nehnuteľnosti zo strany mesta.  
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Matejka, Horný, Bakoš, Bystrický)  Proti : 0  Zdržal sa : 0  
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

7. DNI SIHOTE 2017 – základné informácie: 
• Ing. Mi čega informoval, že minulý rok sa nám podarilo prvýkrát uskutočniť 

kultúrnospoločenské podujatie v časti Sihoť s pracovným názvom „DNI SIHOTE 2016“.  .... 
Uviedol, že podujatie sa stretlo s pozitívnym ohlasom, na tento rok sa zaraďovalo podujatie 
opätovne do rozpočtu mesta, avšak došlo tam ku zmene jeho štatútu......, niektorí poslanci sa 
nestotožnili s tým, ako to bolo minulý rok, že podujatie malo vyčlenené financie vo výške 
4 000 € v rozpočte ako samostatný prvok.............tieto sa rozdelili po celej mestskej časti – do 
Kubrej, do Opatovej na Sihoť a do základnej školy, nebolo to dané cudzej agentúre, ktorá tu 
mohla dotiahnuť program,... tento rok boli DNI SIHOTE zaradené do položky kultúra, teda 
nie sú samostatným prvkom v rozpočte, ako napr. Pohoda......... a preto by som chcel využiť 
tento priestor na to, aby som požiadal kolegov, aby sa k tomu vyjadrili, lebo kolega poslanec 
Mgr. Petrík  z komisie kultúry a člen nášho výboru MČ SEVER mi napísal, keď som tento 
bod zaradil do programu rokovania, nasledovné, citujem: 

    Vážený pán predseda, 
žiadam a dávam na zváženie či by sme nestiahli bod programu "Dni Sihote-základné 
informácie". Vzhľadom, že si sa nezúčastňoval rokovaní o rozpočte a dokonca ani nehlasoval zaň 
ti pravdepodobne ušla informácia, že položka Dni Sihote a Dni Juhu sú v kapitole kultúra. Na 
najbližšej komisii kultúry budeme vyhlasovať výzvu na predkladanie projektov. Akékoľvek 
informácie ohľadom miesta, dátumu, čase a programe sa nebudú zakladať na pravde a príde k 
zavádzaniu ľudí. Až na základe predložených projektov si VMČ vyberie, kto, kde, kedy a ako bude 
akciu organizovať.  

• Ing. Mi čega  vyzval kolegu poslanca Bystrického ako predsedu komisie kultúry, aby sa 
k predmetnému emailu vyjadril, či sa s tým počítalo, či takto to má byť, či si máme sami seba 
požiadať o peniaze alebo ako....., momentálne nemôžeme začať robiť akciu DNI SIHOTE 
2017,.....  a odovzdal mu slovo:  

• Bc. Bystrický uviedol, že nevie o tom, na najbližšej komisii by mali predkladať grantové 
projekty, ako to bolo pred rokom  a o žiadnej zmene nevie, nakoľko kolega Petrík tento mail 
poslal až po tom, ako sme na komisii zasadali, takže sa ide štandardným spôsobom, ako po 
minulé roky, takže vyhlásime grantové kolo a do 24. februára 2017 si žiadatelia majú napísať 
žiadosť o dotácie, žiadnu zmenu nikto nenavrhol a nemá o tom žiadnu vedomosť,...... DNI 
SIHOTE nemajú ísť cez našu komisiu...... 

• Ing. Mi čega sa opýtal kolegu poslanca Horného, aby sa k téme vyjadril a odovzdal mu slovo: 
• poslanec Horný  sa vyjadril, že nesúhlasí, ako to minule prebiehalo,.... ja konkrétne som sa ťa 

viackrát pýtal, ako budú prebiehať DNI SIHOTE, ako to bude fungovať, že bude zvolený výbor 
a dva týždne pred zahájením som sa dozvedel, že DNI SIHOTE organizujú poslanci VMČ 
SEVER – to bol klam, lebo si to organizoval ty s nejakou skupinou ľudí,....... a nebudem sa 
k tomu vyjadrovať, keď tu nie sú ostatní kolegovia,.... je to výborná akcia, treba to spraviť, ale 
nie ako to prebehlo minulý rok,..... 

• p. Iveta Matejková z KC SIHOŤ vstúpila do tejto debaty a uviedla, že minulý rok na VMČ 
SEVER, kde ste boli všetci, sa bavili o tom v marci, na to reagoval poslanec Horný, že áno, 
ale mali sme sa baviť všetci poslanci, a nie predseda s niekým,.....  
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• Ing. Mi čega poukázal zo zápisníc, že v januári 2016 sa prvýkrát hovorilo o akcii DNI 
SIHOTE, vo februári som oznámil, že bude prvé pracovné stretnutie ohľadom tohto, a na 
každom stretnutí VMČ SEVER sa o tejto akcii hovorilo, ohľadom toho programu,.....všetky 
problémy nastali odvtedy, keď niektorí poslanci nesúhlasili s parkovacou politikou, ešte 
minulý rok........ teraz.... už minulý týždeň sme v Centre seniorov na Sihoti na pracovnom 
stretnutí sedeli ja, p. Lišková z KS Opatová, p. Pádivá zo ŠKD SEDMIČKA, riaditeľka 
materskej školy na Opatovskej ulici, p. Brezanová s dcérou z KC Kubrá, p. Mateková z KC 
Sihoť – to bolo prvé stretnutie na tento rok a postupne treba pracovať ďalej......už minule som 
informoval o tom, aký je stav, ....... len samotný program pre deti sa chystal viac ako dva 
mesiace,............teraz chce ŠKD SEDMIČKA robiť detský deň v rámci DNI SIHOTE už v júni, 
takže sa nemôže čakať...  

• poslanec Horný uviedol, že nerozumie predseda tomu, že to nebolo zlé, ale takéto veci si 
vyriešme sami medzi sebou,...... Ing. Mi čega navrhol, aby to išlo ako minulý rok....aby to 
robilo KC Sihoť...s tým poslanec Horný  nesúhlasil,......  

• Na záver Ing. Mi čega vyslovil svoj osobný názor, že namiesto toho, aby sa dobré veci 
podporovali, robia sa prekážky........ ak nebude podpora tejto akcie, tak si to spravte s Petríkom, 
Rybníčkom aj s parkovacou politikou sebe.......DNI SIHOTE spravíme aj bez mestských 
peňazí,....... učiteľky ma požiadali, aby mohli program z hľadiska vyučovacieho procesu robiť 
už v júni, je to lepšie, lebo deti majú pred koncom školského roku viac pod kontrolou 
ako začínať s nimi v septembri na začiatku školského roku,... ja sa pýtam, dnes je február na 
žiadnej komisii nemá nič byť, tak kedy sa stretneme a začneme s prípravou,...  v júni?  

• Mgr. Bakoš vstúpil do diskusie s tým, že je jasné, že predseda spravil gro tejto práce, na tom 
sa zhodli, boli sme priebežne informovaní počas celého roka o tých prípravách,....  – to sa 
opakovalo na tých výboroch ja za seba poviem, že síce som ruku k tomu aktívne nepriložil, ale 
bol som informovaný ako informovaný súhlas beriem ako plnú prácu, takže,.......  

• Ing. Mi čega povedal, že nech každý pomôže ako vie, .......  
• Ing. Matejka za seba uviedol, že chce, aby to pokračovalo ako vlani, už sa to naštartovalo, 

ukázalo sa to ako jedna fantastická akcia, veď sme to uzatvárali tuná v Opatovej divadlom, kde 
sme boli len my dvaja – s predsedom, mne sa zdá, že niekomu vadí, že sa tá akcia vydarila...... 
a ako pokaziť niečo, čo sa tu nastavilo a spojilo celú časť SEVER je fakt hlúposť.... a urobiť 
to cez nejakú agentúru, ako to urobili - prepáč na juhu,.... Južania hodili peniaze do Bánoviec, 
takto to ostalo medzi Kubranmi, Opatovčanmi a Sihotiarmi,... 

• p. Dobiáš vstúpil do debaty poslancov a uviedol, že to bola jedna fantastická akcia a treba ju 
zopakovať, veď tam vystupovalo cez 100 ľudí, ktorých bolo treba zorganizovať,....taká 
organizácia si vyžaduje veľa práce a niekoľko mesiacov...ja som organizoval len napríklad 
akciu s harmonikou a tri mesiace bolo málo.....a tá akcia DNI SIHOTE je úplne o niečom inom, 
je to omnoho väčšie... 

• Bc. Bystrický na záver uviedol, že si nemyslí, že je úplne šťastné, keď politická moc, ktorú 
v podstate my reprezentujeme, zasahovala do nejakých organizačných vecí, ktoré skrátka 
fungujú a fungovali a sú na to dobré referencie, takže na tomto by osobne nemenil vôbec nič, 
skôr naopak by podporil vstávajúceho organizátora,....... a nemali by sme určovať, kto to bude 
organizovať,.....  a neničme niečo, čo je dobre rozbehnuté,...... a navrhuje prijať uznesenie, že 
podporujeme vstávajúceho organizátora  

• Mgr. Bakoš dodal, že koniec koncom na každom výbore môžu padať návrhy,...... Ing. Mi čega 
dodal, že aj dovolenku minulý rok si naplánoval až na koniec leta, aby bol pri tom..... veď 10 
dní pred začiatkom akcie sa rozkopala celá Šoltésova ulica a my sme 5 dní pred tým ešte 
nevedeli, kde a aké pódium tam dáme, či bude cesta dokončená.......to nie je o tom, dnes 
neviem, čo bude o týždeň, o mesiac,..... a vyzval prítomných k návrhu uznesenia : 
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Uznesenie 16/17: VMČ SEVER odporúča realizovať DNI SIHOTE 2017 tak ako v roku 2016 
prostredníctvom KC Sihoť s dotáciou na základe predloženého projektu.  
HLASOVANIE :  
Za : 4 (Mičega, Matejka, Bakoš, Bystrický) Proti : 0  Zdržal sa : 1 (Horný) 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
• Ing. Mi čega ešte uviedol, že každým dňom treba termíny zosúladiť tak, že potrebujem vedieť 

termín, lebo napr. p. Skrúcanému sa každým dňom napĺňa program a môže sa stať, že bude 
v júni obsadený a preto treba konať, nie čakať,......  a ku koncu dodal, že ak to v priebehu dvoch 
týždňov nebude na meste schválené, tak nech si p. Petrík a spol. zoberie tých 5 000 € a on 
pôjde na to inou formou, síce v menšej forme, ale spravíme .........., ja nebudem prosiť p. 
primátora ani o cent, tie peniaze nie sú pre mňa, je to pre ľudí v meste, na Sihoti....všetko je to 
len hádzanie polien pod kolená a tie polená sa už začali hádzať......... uvediem konkrétne -  p. 
Matejková, pracovníčka Centra seniorov na Sihoti, ktorá bola minulý rok bola hlavným 
organizátorom a strojcom DNI SIHOTE 2016, dostala včerajším dňom 
vyhadzov,.......výpoveď z mesta z dôvodu nadbytočnosti.....Centrum seniorov na Sihoti je 
v meste Trenčín jediné komunitné centrum, ktoré funguje a je stále plné, tak táto pani dostala 
od primátora výpoveď. ...Spýtal sa kolegu Horného, či o tom vie.........ten odpovedal, že nie.  

 
• Ing. Mi čega ešte uviedol k cyklotrase na posúdenie 5 alternatív na Rázusovej ulici v Trenčíne, 

to je materiál, ktorý bol poslancom zaslaný elektronicky s popisom 5 možných alternatív, ktorý 
mení urbanistický charakter Rázusovej ulice,...... 

• Bc. Bystrický k tomuto predloženému materiálu dodal, že mu tam chýba nejaká vizualizácia 
alebo nákres časti Rázusovej ulice, ako to bude vyzerať,...... lebo keď to má meniť ráz 
Rázusovej ulice, tak obratom vyzveme útvar hlavného architekta, nech mailom zašlú 
vizualizáciu na našu mailovú adresu, .......  

• Ing. Mi čega na margo tohto materiálu uviedol, že dnes máme schvaľovať cyklotrasu na 
Rázusovej ulici, kde máme už vyznačené čiary na parkovaciu politiku a z týchto alternatív sú 
minimálne tri - štyri, že parkovanie rušia, .....treba to doplniť o vizualizáciu a prebrať v širšom 
kruhu.......    

 
• požiadavky poslancov : 
9/17 Žiadame, aby bola prostredníctvom správcu toku – Lesy SR š.p. vykonaná kontrola 

Opatovského potoka, z dôvodu topenia snehu ako preventívne opatrenie kvôli možným 
povodniam. (Mi čega) (Zodp. USaŽP) 

10/17  Urýchlene osadiť odcudzenú značku pre imobilných pred UNICENTROM, stĺpik tam je 
a nečakať na vysúťaženie na dodávateľa značenia (Mi čega) (Zodp. UD) 

 

 

• požiadavky občanov : 
11/17 p. Gavendová žiada osloviť stavebníka rekonštrukcie mosta I/61 Opatová – Most 061, aby 

zabezpečilo úpravu verejného priestranstva v blízkosti jej domu do pôvodného stavu (kamene 
na roli, stavebný neporiadok) (Zodp. UD) 

12/17 pán požaduje odrezať jednu polovicu lipy, ktorá je už suchá pri požiarnej zbrojnici 
v Opatovej (Zodp. UIS, MHSL) 
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8. ZÁVER: 

• Ing. Mi čega na záver prítomným oznámil, že zverejnil výzvu na facebooku ohľadom riešenia 
križovatky na štátnej ceste I/61 s cestou III. triedy ul. Jána Derku.......v apríli 2015 písomnou 
formou do zápisnice zo železničnej komisie požadoval, aby sa to riešilo, lebo sa spojazdnil 
železničný podchod zo Sihote a tá situácia tam bola zlá.....druhýkrát žiadal v júli 2015 
a nakoľko tam bolo tlmočené, že nie je možné spraviť ten priechod pre chodcov, tak navrhol 
využiť odbočovací pruh smerom od Trenčína ku bývalej vochterni, nakoľko je zbytočný, lebo 
je to slepá ulica a toto využiť na stredový ostrovček pre priechod pre chodcov....... Po 18-
mesiacoch sa tam z hľadiska dopravy nič nezmenilo, až kým sa tam v decembri 2016 stala 
vážna smrteľná dopravná nehoda.....vtedy som začal po vlastnej osi zisťovať stav na 
Trenčianskom samosprávnom kraji, na ORPZ – ODI, na Slovenskej správe ciest a zistil som, 
že ani na jednej inštitúcii Mesto neiniciovalo nič...... Tak som na komisiu dopravy v januári 
a aj na zasadnutie MČ SEVER v januári na Sihoti zaradil tento bod, aby som naštartoval 
proces, teda upozornil naň......na komisii dopravy bol v januári vedúcim dopravy predložený 
návrh presne tak, ako som to v roku 2015 inicioval........ a tak som požiadal, aby začali 
oslovovať príslušné inštitúcie, ..... nedalo mi to, a tak som potom požiadal o stretnutie 
s kompetentnými, či ich Mesto už kontaktovalo a dozvedel som sa, že Mesto ich doposiaľ 
neoslovilo. Ak sa to spraví a pohne ďalej, tak bude mať tá moja výzva zmysel. DNI SIHOTE 
sa na Meste riešia a toto sa nerieši.  

 
Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.  
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 19,05 hod.  
 
 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 2.2. 2017 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mi čega 
         Predseda VMČ SEVER 


