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Garant komisie : Soňa Baránková–neprítomná - ospravedlnená 
Ostatní prítomní : Mgr. Zdeno Marousek – zástupca náčelníka mestskej polície 

Ing. Gabriela Vanková – vedúca útvaru majetku mesta 
 
   

Program po schválení :  
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. Rôzne. 
4. Odpovede na požiadavky VMČ SEVER z februára 2017. 
5. Informácie o participačnom programe „Malé investičné projekty vo VMČ SEVER“. 

(termíny, stav a pod.) 
6. DNI SIHOTE 2017 – základné informácie. 
7. Informácia o odvodnení Kukučínovej ulice. 
8. Ulica Pred poľom – nadstavba výmenníkovej stanice – základné informácie. 
9. Umývacie centrum RED – BOX pri OC MAX – základné informácie. 
10. Záver. 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 
 

1. ÚVOD:  
• Predseda VMČ SEVER privítal prítomných členov výboru a ostatných prítomných. Uviedol, 

že pozvánka spolu s prílohami na zasadnutie výboru bola zverejnená na webovej stránke 
Mesta Trenčín a vo vývesných tabuliach mestskej časti, pričom členom výboru bola zaslaná 
sedem dní vopred elektronicky. 

• Ing. Mi čega konštatoval, že výbor je uznášaniaschopný, prítomní sú piati členovia. Bc. 
Bystrický, Ľubomír Horný a Mgr. Petrík (práceneschopný) vopred ospravedlnili svoju 
neúčasť mailom.  

• Ing. Mi čega vyzval prítomných na prípadné doplnenie programu a následne navrhol zmenu 
programu nasledovne: Zmena programu sa týkala vypustenia bodu č. 4 o cyklotrase na 
Rázusovej ulici, tento bod bude vhodnejší zaradiť na rokovanie výboru na Sihoti, dovtedy sa 
doplní aj chýbajúci materiál a bod č. 9. Rôzne navrhuje zameniť ako bod č. 3. 

 
 

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
Predseda výboru     

Ing. Miloš Mičega   
Členovia výboru : 

Ing. Ladislav Matejka 
Bc. Miloslav Baco 
JUDr. Martin Smolka 
Mgr. Juraj Bakoš 
 

Neprítomní členovia VMČ SEVER : 

Ľubomír Horný – ospravedlnený 
Mgr. Martin Petrík – ospravedlnený (PN) 
Bc. Kamil Bystrický - ospravedlnený 
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Uznesenie 17/17 : VMČ súhlasí s vypustením bodu č. 4 a zároveň  bod č. 9 Rôzne presunúť ako 
bod č. 3.  
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Smolka, Bakoš, Baco, Matejka) Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
 
Uznesenie 18/17: VMČ schvaľuje program ako celok (zmenené poradie bodov) program 
rokovania VMČ SEVER tak ako bol navrhnutý.   
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Smolka, Bakoš, Baco, Matejka) Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
 
Ing. Mičega oznámil, že zároveň bude zapisovateľom z dôvodu neprítomnej garantky výboru, ale 
s tým, že sa vyhotovuje zvukový záznam.  
 
 

2. MAJETKOVÉ PREVODY:  
• Ing. Vanková ozrejmila predkladaný materiál nasledovne: 
1/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti na parc. č. 1781/2 v k.ú. Kubrá 

vo výmere 11 m2 zodpovedajúcej E-KN parc. č. 2757/11 pre Martina Ševčíka za účelom 
scelenia pozemkov. 

Uznesenie 19/17 : VMČ SEVER odporúča predaj pozemku tak ako bol predložený materiál. 
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
2/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju pozemku na parc. č. 802/1 k. ú. Kubrá 
o výmere cca 20 m2 pre Spoločenstvo vlastníkov bytov na Žilinskej 646/5 v Trenčíne za účelom 
výstavby osobného výťahu pre bytový dom. 
Uznesenie 20/17 : VMČ SEVER odporúča predaj pozemku tak ako bol predložený materiál. 
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
3/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju pozemku na parc. č. 2012/28 k. ú. Kubrá 
o výmere cca 24 m2 pre Ing. Radoslava Lexmana za účelom majetkoprávneho vysporiadania.  
Uznesenie 21/17: VMČ SEVER odporúča predaj pozemku tak ako bol predložený materiál.  
HLASOVANIE :  
Za : 4 (Matejka, Smolka, Bakoš, Baco)  Proti : 0  Zdržal sa : 1 (Mičega) 
Uznesenie bolo schválené. 
 
4/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju pozemku na parc. č. 180/1 k. ú. Opatová 
o výmere cca 174 m2 pre Jána Lišku na ul. Horeblatie za účelom majetkoprávneho vysporiadania.  
Uznesenie 22/17: VMČ SEVER odporúča predaj pozemku tak ako bol predložený materiál.  
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Matejka, Smolka, Bakoš, Baco)  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
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5/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju pozemku na parc. č. 180/4 a 180/5 k. ú. 
Opatová o výmere cca 134 m2 pre Ing. Jána Hranku na ul. Horeblatie za účelom majetkoprávneho 
vysporiadania.  
Uznesenie 23/17: VMČ SEVER odporúča predaj pozemku tak ako bol predložený materiál.  
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Matejka, Smolka, Bakoš, Baco)  Proti : 0  Zdržal sa : 0  
Uznesenie bolo schválené. 
 
6/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju pozemku na parc. č. 28 k. ú. Opatová 
o výmere cca 7 m2 pre Ing. Alenu Rozborovú na ul. Potočná za účelom majetkoprávneho 
vysporiadania.  
Uznesenie 24/17: VMČ SEVER odporúča predaj pozemku tak ako bol predložený materiál.  
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Matejka, Smolka, Bakoš, Baco)  Proti : 0  Zdržal sa : 0  
Uznesenie bolo schválené. 
 
7/ÚMM žiada VMČ SEVER o opätovné vyjadrenie (Uznesenie č. 8/17) o odkúpenie pozemku 
na parc. č. 1431/1 k. ú. Trenčín pre bytový dom Pod Sokolice č. 528 za účelom scelenia pozemku 
trávnatých plôch nachádzajúcich sa okolo uvedeného bytového domu.  
Uznesenie 25/17: VMČ SEVER odporúča predaj pozemku tak ako bol predložený materiál.  
HLASOVANIE :  
Za : 0    Proti : 1(Smolka) Zdržal sa : 4 (Mičega, Bakoš, Baco, Matejka) 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
 
Uznesenie 26/17: VMČ SEVER odporúča riešiť formou dlhodobého prenájmu tento pozemok 
s tým, že mesto pripraví podmienky, za akých je možné užívať a starať sa o predmetný pozemok. 
HLASOVANIE :  
Za : 5    Proti : 0     Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
• Ing. Vanková ešte k majetkovým prevodom uviedla, že stále čaká na stanovisko VMČ 

SEVER ohľadom k zámeru riešenia reklamných – plagátových plôch spoločnosťou RENGL 
Slovensko, s.r.o., Banská Bystrica. Ide o valcové pútače umiestnené na Sihoti. Dodala, že už 
to raz bolo prejednávané na komisii životného prostredia, dopravy, investícií a územného 
plánovania. Ing. Mi čega dodal, že v tejto komisii stále nemajú záver útvaru právneho, kde 
mali predložiť stanovisko – zadefinovanie štatútu plôch (valce a plochy ako hnuteľnú vec) a 
stanovisko útvaru hlavného architekta k dizajnu valcov. Uvedené sa presúva na ďalšie 
rokovanie VMČ za podmienky obdržania stanoviska z komisie životného prostredia, dopravy, 
investícií a územného plánovania. 

 
3. RÔZNE: 

• Ing. Mi čega dal prítomným možnosť na uplatnenie požiadaviek a námietok. Na niektoré 
prítomní členovia VMČ odpovedali priamo na zasadnutí.  

• pani sa spýtala na možnosť dlhodobého prenájmu parkovania pred domom na ul. Jána Derku 
v Kubrej, .... plocha je na mestskom pozemku a dlhodobo ju využívajú ako miesto na 
parkovanie vozidla,.....Ing. Vanková uviedla, že dňa 1. marca 2017 tam bol vykonaný štátny 
stavebný dohľad a čakáme na vyjadrenie útvaru dopravy a útvaru majetku mesta formou 
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záverov zo štátneho stavebného dohľadu,.....Ing. Mi čega dodal, že na budúcom stretnutí MČ 
SEVER budú informovaní o výsledku,.... 

• pán Ing. Moško sa opýtal na možnosť sprístupnenia pozemkov - ako sa ide na Kyselku – 
poľná cesta – kde sa zahradil prístup, aby sa tam mohli dostať ľudia - to je tá cesta okolo Ing. 
Lišku, ktorá je už mestská, lebo o všetky poľné cesty sa má starať mesto,...... Ing. Mi čega 
uviedol, že do budúceho zasadnutia sa pripraví materiál – stanovisko k riešeniu tohto prístupu 
a vypýtal si t.č. na pána Mošku (len pre interné účely). 

• pán Masár sa opýtal na rozšírenie cintorína v Kubrej – kedy sa bude realizovať, bolo im to 
sľúbené – požiadavka už bola, doplnil....... Bc. Baco, že na cintoríne v Kubrej sa realizovalo 
osvetlenie,.......Ing. Matejka  preverí tento stav investičnej akcie a na budúcom rokovaní 
odpovie,......... pani uviedla, že primátor im sľúbil, že v roku 2015 sa začne realizovať 
rozšírenie cintorína v Kubrej a doteraz to nie je začaté,..... 

• pán Švec a pán Riečičiar (občania z Kukučínovej ulice) sa spýtali na stav – zatekanie 
kanalizácie, dodali, že sa tam podarilo aspoň urobiť prieskum, kanalizácia je v dezolátnom 
stave, keď je búrka, zatopí sa celá ulica, pravidelne majú zatopené prevádzky a musia vodu 
odčerpávať, ........ uviedli, že im pán primátor prisľúbil, že sa to dorieši a stav je taký, že sa to 
dostane do plánu investícií až v roku 2017,.... vyjadrili značnú nespokojnosť, že za takýchto 
podmienok platia mestu dane a trápia sa so splaškami 20 rokov, prečo sa robí len tam, kde sú 
nejakí vyšší akcionári a u nás nič,....... poslanec Bc. Baco, uviedol, že je to investičná akcia 
TVK, ktorá si to má dať do plánu,.... doplnil Ing. Mi čega, že uvedené bolo aj v požiadavke zo 
dňa 28.11.2016 a prečítal odpoveď viceprimátora na túto požiadavku, ......... že to nebude 
v rozpočte mesta, ale v rozpočte TVK v marci 2017,  by sa to malo objaviť, ...... Ing. Mi čega 
uviedol, čiže do konca marca 2017 si počkáme na odpoveď mesta, aby preverilo, či sa to 
dostalo do rozpočtu TVK a najneskôr v apríli 2017 dostanete odpoveď, ....... na záver Bc. Baco 
uviedol, že to telefonicky preverí u p. Gajdoša z TVK, ako by to malo byť v rozpočte..... 

• pán Švec poukázal na neporiadok z kontajnerov pri bývalom zadnom vchode do kasární na 
Kukučínovej ulici  – kontajner na sklo, na plasty  treba častejšie vysýpať, neustále sa plní 
okoloidúcimi, ktorí si zvykli nosiť tam odpad z iných častí mesta,..... 

• pani Skoupová sa opýtala na rozbitú cestu smerom k zadnej vrátnici TRENSU, kto sa stará 
o tento úsek cesty – vie, že je tam viacero vlastníkov, už tu bola požiadavka na vybudovanie 
chodníka (č. 132.16) ..... doplnil ju ešte pán, ktorý by našiel cestu prostredníctvom firmy, ktorá 
by cestu opravila - či je to možné – odpovedal Ing. Mi čega, že zo zákona sa to nedá, nie je to 
mestský pozemok a majetok, zo zákona sa o cudzí majetok obec nemôže starať bez právneho 
titulu,..... 

• pani Daubnerová požaduje doplniť kontajner na papier na ulici Pred poľom 370, 
.......zákazníci Quens pubu tam odhadzujú papiere – ktokoľvek to tam môže vhodiť, preto 
požadujú osadiť ešte jeden kontajner naviac,..... 

• občania poďakovali Ing. Mi čegovi, keď sa robil podjazd Pred poľom – všetko čo občania 
z tejto lokality požadovali sa spravilo  - či už lavičky, miesta pre smetné nádoby,  ale majú ešte 
problém s chodníkom vedúcim ku kontajnerom, ktorý realizoval investor – železnice,... je 
úzky, priechodný len pre jednu osobu a chceli by ho rozšíriť aspoň o jednu takú dlaždicu, 
prípadne dať tam niečo iné,........ Ing. Mi čega doplnil, že by sa tam mali spraviť nové 
polopodzemné kontajnery, ktorými bude podmienená výstavba polyfunkčného objektu 
KOBER v tejto lokalite Pred poľom  

• občania v diskusii s poslancami rozoberali problém stále naplnených kontajnerov, napr. pri 
Rozkvete, v rámci diskusie padol návrh osloviť Márius Pedersen, aby v týchto lokalitách, ktoré 
si to vyžadujú zdvojnásobili kontajnery, prípadne JUDr. Smolka s poslancom Bakošom 
navrhli zvýšiť frekvenciu vývozu.  
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• Pán Mikuš   zo Šoltésovej ulice poukázal na ľudský faktor – keď občania hádžu kartóny do 
kontajneru na papier, že stále nevieme alebo nechceme triediť odpad,.... reagoval Ing. Mi čega, 
že zo strany poslancov v komisii životného prostredia bola robená aspoň osveta detí 
v materských škôlkach, kde sa už od malička učia, ako to majú separovať, ....V každej škôlke 
v meste sú od roku 2016 v triedach kontajnery na triedený odpad......  to je jediné, čo 
môžeme v tejto veci urobiť 

• JUDr. Smolka otvoril debatu o umiestnení preskleného prístrešku na bicykle pred 
Rozkvetom...... bola všeobecná zhoda na jeho umiestnenie v časti plochy na rohu objektu ako 
je predajňa novín (bývalá PNS).  

• Pani Brezanová znovu poukázala na to, či by sa nedal počas leta zvýrazniť nápis na lavičke 
Janka Zacharu pri lekárni v Kubrej neďaleko kostola.  

• občania vyjadrili maximálnu spokojnosť s mestskou políciou, ktorí zabezpečujú bezpečný  
prechod detí v blízkosti areálu Kubranskej školy...........taktiež sa spýtali sa na možnosť 
osadenia tabule na dodržiavanie rýchlosti na zrekonštruovanej ulici M. Hricku – zadná časť 
školského areálu - autá tam idú rýchlo v tej zákrute........ reagoval Mgr. Marousek, že v tejto 
zákrute sa ani nedá ísť rýchlo, tabuľa by podľa neho nič nevyriešila, skôr navrhol častejšie 
kontroly zo strany polície. 

• Na záver prítomní občania poďakovali a pochválili poslancov za ich príkladný prístup 
k riešeniu problémov s občanmi a komunikáciu s nimi 

 
 

4. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY VM Č SEVER Z FEBRUÁRA 2017 : 
 
• Ing. Mi čega sa opýtal, či niekto z poslancov má nejakú otázku k vypracovaným odpovediam 

na požiadavky z februára 2017, ktoré boli zaslané poslancom elektronicky. Zásadné 
pripomienky neboli.  

 
 

5. INFORMÁCIE O PARTICIPA ČNOM PROGRAME „Malé investi čné 
projekty vo VMČ SEVER“  (termíny, stav a pod.) : 

• Ing. Mi čega uviedol, že tento bod zaradil na rokovanie, nakoľko ľudia, ktorí podali námety 
sa dotazujú, kedy sa budú investičné akcie realizovať. Je to aktuálna téma, ktorú treba riešiť. 
V rozpočte pod „participačný program s občanmi“ výbor na rok vyčlenil sumu 9 000,-- €, 
ktorá bola prenesená aj do roku 2017 na realizáciu,......... projekty boli v roku 2016 na 
investičnom útvare mesta ocenené – poslancom bola táto informácia zaslaná mailom dňa 2. 
decembra 2016...... projektov je celkovo 8 ...... Ing. Matejka  doplnil, že keď sa pripravoval 
návrh rozpočtu, tak sa povedalo, že doložíme do rozpočtu a nedostalo sa to tam, čiže treba to 
riešiť, keďže ste tam nedali ani cent – treba kontaktovať investičné oddelenie – a sadnúť si 
k tomu, ........Bc. Baco uviedol, že o nacenení nič nevie.....Ing. Mi čega spresnil, že ocenilo 
to Mesto, teda touto informáciou disponujú......Bc. Baco sa pýtal Ing. Lisáčka a ten o tom 
nevie....Ing. Mi čega uviedol, že oceňoval to investičný útvar - informáciu má od Ing. 
Sádeckého a ich komunikáciu navzájom on nemôže riešiť.....Mgr. Bakoš počas zasadnutia 
našiel email, ktorým bola informácia o cenách projektov zaslaná členom výboru.   

• pani Skoupová, ktorá podala návrh na obnovu kríža v rámci tohto programu (Projekt č. 8) sa 
opýtala, kto sa bude o tento kríž starať, je to pamiatka, ktorá má 140 rokov a je majetkom 
cirkvi, ...... doplnil Bc. Baco, že podľa zákona nemôžeme investovať do cudzieho majetku,.... 
reagoval JUDr. Smolka, že pamätný kríž si zaslúži, aby sa udržiaval, ale vidím to len v akejsi 
verejnej zbierke, nech ľudia prispejú,..... reagovala p. Skoupová, že asi v roku 2000 odznelo 
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v debate, kde farár vyhlásil v kostole zbierku, aby ľudia na to prispeli,..... písomne pani 
požaduje, prečo sa nemôže prispieť,......... 

•    Ing. Mičega vyzval poslancov, aby v prípade otázok kontaktovali investičné oddelenie – 
Ing. Sádeckého,.......  

 
 

6. DNI SIHOTE 2017 – základné informácie:  
• Ing. Mi čega informoval, že štatút tejto akcie rieši už minulého roku, od kedy sa schvaľoval 

rozpočet na tento rok. Kolegami bolo povedané, že všetko je v poriadku a pôjde to tak, ako aj 
tento rok..... Opak je pravdou a akcia sa ešte nemôže vôbec začať pripravovať. 

• Ing. Mi čega uviedol, že od začiatku roku mu robia niektorí kolegovia poslanci len 
problémy.....vo februári výbor schválil uznesenie, aby sa akcia robila presne v tých istých 
intenciách ako v roku 2016 prostredníctvom KC Sihoť..... ešte vo februári elektronicky 
požiadal o informáciu vedúcu oddelenia kultúry na Meste pani Sedláčkovú, ako sa bude 
postupovať..........odpoveď z Mesta od pani vedúcej, resp. od viceprimátora Mgr. Forgáča bola 
taká, že ešte sa nemá nič robiť a treba počkať, pokiaľ komisia kultúry nerozhodne, kto to bude 
robiť, teda nevyberie organizátora.......... do dnešného dňa komisia kultúry ešte nezasadala, 
takže máme čakať, ako sa to bude vyvíjať. Minulý rok sme už pripravovali o takomto čase 
program. Tento rok sme ešte ani nezačali. 

• Ing. Mi čega – minulý rok sa nám podarilo prvýkrát uskutočniť na Sihoti kultúrnospoločenské 
podujatie, myslím že malo úspech a teraz sa mu kladú len prekážky........prečo ma nejaká 
komisia rozhodovať o tom, kto to má robiť, keď to bolo dobré a organizované vlastnými 
silami......v rozpočte na tento rok došlo ku zmene štatútu akcie DNI SIHOTE......, 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 peniaze sa rozdelili po celej 
mestskej časti – do Kubrej, do Opatovej na Sihoť a do základnej školy......vyriešme sami medzi 
sebou,...... Ing. Mi čega navrhol, aby to išlo ako minulý rok....aby to robilo KC Sihoť...s tým 
niektorí poslanci nesúhlasili,......  

• JUDr. Smolka doplnil, že v kapitole v rozpočte cez grantové kolo sa to bude robiť, ..... 
predseda môže navrhnúť zmenu rozpočtu,..... Ing. Mi čega uviedol, že minulý rok nemal nikto 
problém, dokonca kolega Baco ďakoval tu v Kubrej na jeseň , ako to dopadlo a zrazu prišiel 
rozpočet a dalo sa to do iného balíku.........je s tým problém....... Bc. Baco uviedol, že akcia 
bola dobrá, ale nemal všetky informácie k nej a nevie vstupovať a navrhovať čo 
s programom......Ing. Mi čega uviedol, že ešte nemôže byť žiadny program, keď sa nevie, či 
mesto uvoľní tie peniaze alebo nie, načo ich navyšovali na 5000 €, keď ich nechcú uvoľniť?.... 
..Bc. Baco tú akciu chceme, ale tak, aby sme sa na nej podieľali.....Ing. Mi čega - každý mal 
možnosť a kto chcel sa podieľal.   

• Ing. Mi čega sa spýtal, prečo to ide inak ako minulý rok a problém nastal už v januári a teraz 
je marec.......nepohli sme ani prstom.....už sa robia kultúrne podujatia z tohto balíku – DNI 
JUHU a tam problém a prekážky nerobí nikto – robili už nejakú akciu v škole na Juhu ....... ak 
má niekto problém, tak v roku 2016 nešiel cezo mňa ani cent ...... JUDr. Smolka v čom je teda 
problém – kto to chce spraviť? Komisia alebo My?.......Na juhu sa to robilo tak, že tie peniaze 
sa majú vrátiť späť.........    

• Ing. Matejka  povedal : Rozhodnime teraz. Spravíme to my, veď je to naša akcia a prečo má 
o nás niekto iný rozhodovať?......JUDr. Smolka nevidím to tak tragicky,.... 

• Do debaty vstúpili občania ....spravil sa kus roboty...akcia DNI SIHOTE spojila ľudí, aby sa 
zviditeľnil SEVER, aby sa vyzdvihli aj naše súbory,......  

• Ing. Mi čega prečítal osobnú komunikáciu, aby situáciu s akciou DNI SIHOTE popísal presne 
bez skresľovania :  
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Dňa 6.2. som napísal Ing. Jane Sedláčkovej, vedúcej Útvaru kultúrno-informa čných služieb 
a na vedomie zaslal viceprimátorovi Mgr. Jánovi Forgáčovi nasledovnú žiadosť :  
Pozdravujem Vás pani vedúca.  

Dovoľte mi spýtať sa nasledovné : Na tento rok je v rozpočte mesta na akciu DNI SIHOTE 
vyčlenená suma 5 000,00 €.  Konkrétne v Podprograme 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít, 
položka 637 : Služby.  Minulý týždeň sa na VMČ SEVER prijalo uznesenie, cit.  

"VMČ SEVER odporúča realizovať DNI SIHOTE 2017 tak ako v roku 2016 prostredníctvom 
KC Sihoť s dotáciou na základe predloženého projektu." 

Chcem sa Vás spýtať na ďalší postup. Vo veci sa už začali pripravovať konkrétne 
"podakcie", zatiaľ ideovo. Už pred dvoma týždňami bolo k tomu prvé pracovné stretnutie. 
Z dôvodu časových súvislostí  treba na projekte už pracovať, rezervovať termíny a pod.    

Preto sa Vás pýtam :   Akým spôsobom  možno podať projekt? Komu ho adresovať? Do kedy 
možno počítať s uvoľnením finančných prostriedkov? Koho mám za účelom operatívnejšieho 
riešenia na MsÚ kontaktovať?     

Ďakujem za skorú odpoveď 

Stanovisko – odpoveď viceprimátora Mgr. Jána Forgáča zo dňa 8.2.2017 
Vážená pani kolegyňa, 
 
žiadam Vás,  aby ste otázky pána kolegu predniesli  Komisii kultúry a cestovného  ruchu  a  
to na jej  najbližšom  zasadnutí   21.2.2017.  
O stanovisku komisie v tejto veci ma prosím  bezodkladne informujte. Dovtedy prosím 
čakajte, po komisii si Vás pozvem na rokovanie. 
Kolegovi Mičegovi odporúčam  s  akýmikoľvek  aktivitami počkať na stanovisko komisie 
kultúry, resp. odpoveď  od pani Ing. Sedláčkovej, ktorá bude po ňom nasledovať. 
 
S úctou 
 
Mgr. Ján Forgáč 
Prvý zástupca primátora 

 
• Ing. Mi čega povedal, že už vo februári 2016 bolo prvé pracovné stretnutie o prípravách akcie 

DNI SIHOTE a niektorí poslanci neprejavili aktívnu účasť na akcii,....   
• p. Matejková dodala, že od januára 2016 sa hovorilo o akcii na každom zasadnutí, a p. Horný, 

ktorý najviac pomáhal napr. pri zabezpečení, nosení lavičiek, uviedol vo februári na zasadnutí 
výboru, že on o tom  nič nevedel,.....  

• Ing. Mi čega vyzval prítomných obyvateľov, aby tlmočili ako sa správajú niektorí poslanci 
a vedenie Mesta k Sihoti a k akcii DNI SIHOTE.......Môžete uviesť, že prečo sa s prípravou 
ešte nezačalo.  

• Bc. Baco uviedol, že DNI SIHOTE sa už začali ...... Ing. Mi čega  – a ako? Veď som ich 
zastavil,.... ja neviem dať učiteľkám ani termín,.... v takých intenciách ako minulý rok to už 
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určite nebude – zastupiteľstvo je 22. marca 2017 a navrhnem uznesenie – žiadosť o dotáciu 
bola podaná,....  

 
• Ing. Mi čega navrhol uznesenie : 

 
Uznesenie 27/17: VMČ SEVER požaduje, aby bolo naplnené odporúčanie výboru z februára 
2017, t.j. aby boli financie určené na akciu DNI SIHOTE 2017 vyčlenené tak ako v roku 2016 pre 
KS Sihoť podľa predloženého projektu. 
HLASOVANIE :  
Za : 3 (Mičega, Matejka, Bakoš) Proti : 0  Zdržal sa : 2 (Baco, Smolka) 
Uznesenie bolo schválené.  
 
 

7. ULICA PRED POĽOM – NADSTAVBA VÝMENNÍKOVEJ STANICE – 
základné informácie: 

• Ing. Mi čega uviedol, že tento bod bol zaradený aj na rokovanie komisie životného prostredia, 
dopravy, investícií a územného plánovania a ukázal k tomu projektovú 
dokumentáciu....navrhnutá je päťposchodová bytovka a na komisii sme sa zhodli, že sa 
dohodneme na tomto zasadnutí.  

• Bc. Baco dodal, že sme sa s tým nestotožnili – ale zabrániť tejto výstavbe sa nedá, je to 
súkromný pozemok.  

• Ing. Mi čega – my o tomto už nerozhodujeme – komisia nemá o tom hlasovať, od toho je tu 
územný plán, ktorý to umožňuje. Ani my nemôžeme o tomto rozhodovať tu. Podľa územného 
plánu tu môže byť až 12 poschodí – nebudem sa k tomu vyjadrovať, nemám na tom zákonnú 
páku.........pri schvaľovaní územného plánu sa to nedá ustrážiť, čo sa tu môže stavať....... Keď 
12.12.2012 bol schválený nový územný plán, tak zadefinoval územia aj s ich funkčnou 
a plošnou reguláciou....... ja za seba nemám kompetenciu sa k tomu vyjadrovať. Je to presne 
to, čo som povedal na poslednom zastupiteľstve...... my ideme riešiť problém s parkovaním 
v meste a tu môže byť ďalšia 12-poschodová budova v zastavanom území a   ešte viac 
zahusťujeme,........takže namiesto toho, aby sa stabilizovali územia a ukončila sa výstavba 
v urbanistických blokoch, tak ideme nadstaviť pôvodnú budovu – je to mimo nás – pozemok 
je vo výlučnom vlastníctve súkromnej osoby a opýtal sa poslancov, či majú k tomu niečo, a či 
chcú ešte niečo dodať?,....... Uznesenie prijímať nebudeme, poslanci nemajú kompetenciu 
o tomto rozhodovať,.... dodal Ing. Mi čega a bez hlasovania v diskusii poslanci vyslovili 
nesúhlas - nespokojnosť so zahusťovaním obytných blokov. Odporučili, aby mesto 
postupovalo ako stavebný úrad podľa príslušných predpisov.   

 
 

8. UMÝVACIE CENTRUM RED – BOX PRI OC MAX – základné in formácie: 
• Ing. Mi čega uviedol, že nové umývacie centrum má byť situované v lokalite terajšieho 

parkoviska pri výjazde z kruhového objazdu smer Žilina na ploche pred radovými garážami, 
ktoré sa nachádzajú pred nízkopodlažnými bytovými domami na ulici Pod Sokolice. V mieste 
plánovanej umyvárky sa v súčasnosti nachádza spevnená plocha slúžiaca na parkovanie 
vozidiel. Prístup na túto plochu je po miestnych komunikáciách – bočných vetvách ulice Pod 
Sokolice na pozemku mesta Trenčín. Tento bod bol zaradený aj na rokovanie komisie 
životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania, kde sme už v novembri 
2015 dali k tomuto zamietavé stanovisko, lebo ide tam o mestský pozemok, konkrétne prístup 
k pozemku. Ďalej uviedol, že i napriek tomu, že my sme povedali nie, stavebný úrad začal 
konanie o umiestnení stavby v novembri 2016,.....  preto by rád navrhol uznesenie VMČ 
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SEVER, kde poslanci povedali nie, komisia nie,..... VMČ SEVER neodporúča obdobnú 
stavbu na tomto pozemku. Toto má byť v prvom leveli – hneď im malo byť povedané, že 
mesto nesúhlasí.  

 
Uznesenie 28/17: VMČ odporúča povoliť výstavbu umývacieho centra RED-BOX pri OC MAX 
podľa predloženého projektu. 
HLASOVANIE :  
Za : 0  Proti : 4 (Mičega, Baco, Bakoš, Matejka) Zdržal sa : 1 (Smolka) 
Uznesenie nebolo schválené.  
 
• požiadavky poslancov : 
13/17 Žiadam zabezpečiť orez brezy na Žilinskej č. 6 (Mi čega) (Zodp. UIS, MHSL) 
14/17 Opätovne žiadam zabezpečiť orez stromov na Žilinskej č. 16. (Mi čega) (Zodp. UIS, 

MHSL) 
15/17 Opätovne žiadame zabezpečiť výrub drevín na Clementisovej ulici, ktoré clonia verejnému 

osvetleniu. (Dlhodobo) (Mi čega) (Zodp. UIS, MHSL) 
16/17 Opätovne žiadame zabezpečiť orez drevín na Sibírskej ulici, ktoré clonia verejnému 

osvetleniu. (Dlhodobo) (Mi čega) (Zodp. UIS, MHSL) 
17/17 Žiadam zhotoviť drevený altánok pri športovom a detskom ihrisku ul. 

Clementisova/Kraskova, na ktorý bol zakúpený materiál v roku 2015 a poslanci VMČ SEVER 
ho aj uznesením viackrát žiadali zhotoviť. (Mi čega) (Zodp. MHSL) 

18/17 Upozorňujem na zlé a nebezpečné dopravné značenie na Sihoti v rozhľadových poliach 
križovatiek. (Mi čega) (Zodp. UD) 

19/17 Kto zrealizoval a na koho príkaz nový asfaltový povrch chodníka na Jiráskovej ulici pri 
Slnečnom námestí v rozpore uznesením komisie životného prostredia, dopravy, investícií a 
územného plánovania a aj uznesením poslancov VMČ SEVER? (mal byť zo zámkovej dlažby) 
(Mi čega) (Zodp. UIS) 

20/17 Žiadam zabezpečiť náhradnú výsadbu stromov pred bytovým domom Pod Sokolice 528.  
(Mi čega) (Zodp. USaŽP, MHSL) 

21/17  Požadujeme preveriť na TVK, či majú v rozpočte na tento rok riešenie kanalizácie na ulici 
Kukučínova, kde dlhodobo pretrváva problém so zatopením ulice v období dažďov. (Mi čega) 

22/17 Dosledovať zhotovenie odvodňovacieho rigolu, resp. Iných opatrení na dolnej Kukučínovej 
ulici. (Mi čega)  

23/17 Akým spôsobom sú zaznamenané a následne monitorované opravené výtlky na miestnych 
komunikáciách? (Mi čega) (Zodp. UD) 

24/17  Urgujem doplnenie dopravnej značky na nosič - vyhradené miesto pre imobilných pri 
Unicentre na parkovisku od hrádze. (Mi čega) (Zodp. UD) 

25/17  V roku 2015 bol zhotovený priechod pre chodcov na Žilinskej ulici k hrádzi. Dodnes nie 
je dorobený chodník podľa súpisu prevzatých prác, za ktoré už bolo zaplatené. Zároveň 
upozorňujem na technicky nedoriešené odvodnenie odvodňovacieho rigolu (pásiky) pri 
nástupe na priechod z oboch strán. (Mi čega) (Zodp. UD) 

26/17 Upozorňujem na vypadnutý asfalt v opravenom výtlku na priechode ulice Pod Skalkou pri 
odbočení z Opatovskej ulice. Foto v prílohe. (Mi čega) (Zodp. UD) 

27/17 Urgujem riešenie zamedzenia prejazdu áut z parkovacej plochy pri OD Radegast cez 
chodník a priechod pre chodcov na Opatovskú ulicu. Foto v prílohe. (Mi čega) (Zodp. UD) 

28/17 Požadujeme preveriť na Marius Pedersen, ktoré lokality by vyžadovali doplnenie 
kontajnerov - napr. pri Rozkvete, kde dlhodobo pretrváva stav, že sú pomerne rýchlo zaplnené, 
poprípade zvýšiť frekvenciu vývozu (Smolka, Bakoš) (Zodp. USaŽP) 
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29/17  Opätovne žiadam o orezanie kríkov popri chodníku na ulici Kubranská.(Baco) (Zodp. 
MHSL) 

30/17  Žiadam o vypracovanie návrhu riešenia vjazdu do ZŠ Kubranská. Zabezpečiť situáciu tak, 
aby neprichádzali deti do nebezpečného styku s autami. Navrhujem osobné  stretnutie na 
mieste. (Baco) (Zodp. MHSL) 

31/17  Prosím o zrealizovanie blikajúceho prechodu pre chodcov pre ZŠ Kubranská.(Baco) 
(Zodp. UD) 

32/17  Prosím o kontrolu nového chodníka na ulici Opatovská v smere z Opatovej na Sihoť. 
V blízkosti prečerpávačky by mal byť chodník prepadnutý.(Baco) (Zodp. UD) 

33/17 Prosím o zaslanie projektu, ktorý bol podaný na mesto a týka sa udalosti DNI SIHOTE 
2017. (Baco) (Kanc.Pred) 

34/17  Žiadam o opravu výtlku na ceste Opatovská ulica - na konci Sihote smerom na Opatovú 
pri posledných rodinných domoch - foto v prílohe. (Matejka) (Zodp. UD) 

35/17  Doplniť kontajner na papier pred bytovým domom na ulici Pred poľom 370. (Baco) (Zodp. 
USaŽP) 

 

• požiadavky občanov : 
36/17  Požadujeme vedieť, v akom stave sa nachádza projekt – rozšírenie cintorína Kubrá a kedy 

sa začne so samotnou realizáciu investičnej akcie? (Zodp. UIS) 
37/17 Požadujeme zvýrazniť nápis na lavičke Janka Zacharu pri lekárni v Kubrej neďaleko 

kostola. (Zodp. MHSL) 
 
 

9. ZÁVER: 
 
Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER. 
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 18,45 hod.  
 
 
 
Zapísal: Ing. Miloš Mičega 
V Trenčíne, dňa 2.3. 2017 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mi čega 
         Predseda VMČ SEVER 


