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Garant komisie : Soňa Baránková 
Ostatní prítomní : Mgr. Zdeno Marousek – zástupca náčelníka mestskej polície 
 
Program  (po schválení) : 
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 

3. Odpovede na požiadavky VMČ SEVER z februára 2016.  

4. Nová organizácia MHD Trenčín – zmena grafikonu. 

5. Prerokovanie regulácie parkovania na území mesta Trenčín prostredníctvom Trenčianskej 
parkovacej spoločnosti. 

6. Podnety a upozornenia na nedorobky a vady pri stavbe „Modernizácia železničnej trate.“ 
7. Rôzne. 

8. Návrh investícií v MČ SEVER na rok 2016. 

9. Záver. 

 
K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 
 

1. ÚVOD :  
• Predseda VMČ SEVER Ing. Miloš Mičega privítal prítomných 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 
v stanovenej lehote zaslaná elektronicky – emailom spolu s prílohami. 

• Ing. Mičega konštatoval, že VMČ SEVER je uznášaniaschopný, prítomní sú piati členovia. 
Bc. Kamil Bystrický, Mgr. Bakoš a  JUDr. Smolka vopred ospravedlnili svoju neúčasť.  

• Ing. Miloš Mičega navrhol zmenu programu nasledovne :  
Zmena programu sa týka doplnenia bodu č. 8 o návrhu investícií v MČ SEVER na rok 2016, ktoré 
vopred elektronicky zaslal poslancom na prípadné doplnenie.   

Uznesenie : Do rokovania VMČ sa dopĺňa bod č. 8 o návrhu investícií v MČ SEVER na rok 2016.   
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
 

Predseda výboru     
Ing. Miloš Mičega   

Členovia výboru : 
Ing. Ladislav Matejka 
Miloslav Baco 
Mgr. Martin Petrík 
Ľubomír Horný 
 

Neprítomní členovia VMČ SEVER : 

JUDr. Martin Smolka – ospravedlnený 
Bc. Kamil Bystrický – ospravedlnený 
Mgr. Ján Bakoš – ospravedlnený 
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• Za zapisovateľku bola navrhnutá Soňa Baránková. Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe.  
Uznesenie : VMČ schvaľuje program zasadnutia tak, ako je uvedený vyššie.  
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

 
2. MAJETKOVÉ PREVODY:  

• Ing. Mičega ozrejmil predkladaný materiál nasledovne: 
1/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 314/10 v 

k.ú. Kubrá vo výmere cca 3 m2 oproti Radegastu pre Miroslava Škodáčka za účelom vysporiadania 
užívaného pozemku. 

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje predaj nehnuteľnosti na základe predloženej žiadosti.   
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.   
 
2/ ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k návrhu na prevádzkovanie parkovísk na území mesta 

Trenčín, prostredníctvom Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a. s., ktorého predmetom bude 
prevádzkovanie parkovacích miest na území mesta. Regulácia bude riešená formou vytvorenia 
parkovacej zóny, v ktorej bude možné stáť iba na vyznačených parkovacích miestach a tieto budú 
podliehať úhrade parkovného....... Pán Baco informoval, že samotný projekt ešte nie je vo finálnej 
podobe a preto  poslanci budú hľadať ďalšie odpovede na vzniknuté otázky ohľadom finálneho 
návrhu, napr. ceny parkovného v centre mestskej zóny...... Ing. Mi čega informoval prítomných, že 
sa predpokladá s tým, že čím vzdialenejšie miesto na parkovacie od centra, tým bude cena 
parkovného nižšia. Ešte nie je jasné, či bude úhrada prebiehať formou parkovacích automatov 
alebo zakúpením rezidenčných kariet alebo inou formou. Zároveň navrhol uznesenie, že VMČ 
SEVER požaduje doplniť predkladaný materiál tak, aby tam boli už konkrétne riešenia ako sa budú 
komunikácie užívať, nestačia len zoznamy ulíc a materiál posúvajú na aprílové zasadnutie VMČ 
SEVER.  Vyzval prítomných, či majú nejaký iný návrh...... Mgr. Petrík  uviedol, že v predloženom 
materiáli je textová časť obsahujúca zoznam ulíc.   

Uznesenie : VMČ SEVER požaduje doplniť materiál prevádzkovania parkovísk na území mesta 
o konkrétne dopravné riešenia a cenovú reguláciu a pod. 
HLASOVANIE :  
Za : 4  Proti : 0   Zdržal sa : 1 (Mgr. Petrík) 
Uznesenie bolo schválené.   
 
• MHSL, m. r. o. žiada o stanovisko k prenájmom nebytových priestorov v objekte Zimného 

štadióna Pavla Demitru v Trenčíne pre Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., IČO: 36324051.  Ide 
o nebytové priestory slúžiace na komerčné účely, ďalej o nebytové priestory za účelom 
poskytovania ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov – striedačky, šatne, tribúny, sociálne 
zariadenia, hľadisko v objekte zimného štadióna, reklamné plochy umiestnené pod ľadovou 
plochou, atď. Predkladaný materiál bol elektronicky doručený členom VMČ až v deň rokovania 
VMČ SEVER. Z tohto dôvodu si ho nemohli podrobne preštudovať a preto uvedený materiál 
požadujú predložiť na ďalšie rokovanie VMČ SEVER, ktoré sa uskutoční v apríli 2016....... Ing. 
Mi čega dodal, že je neprijateľné, aby sa takto rozsiahly materiál predložil členom VMČ na 
preštudovanie iba niekoľko hodín pred jeho prerokovaním. Jedná sa o materiál, ktorý sa dokonca 
periodicky opakuje viac rokov.  
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Uznesenie: VMČ SEVER požaduje materiál od MHSL ohľadom prenájmu priestorov v objekte 
Zimného štadióna Pavla Demitru prerokuje po jeho opätovnom predložení na ďalšom rokovaní VMČ 
SEVER.  
HLASOVANIE :  
Za : 4  Proti : 1 (Mgr. Petrík)  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.   
 

3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY VM Č SEVER Z FEBRUÁRA 2016 :  
• Ing. Mi čega informoval prítomných, že odpovede na požiadavky z predchádzajúceho zasadnutia 

VMČ SEVER boli zaslané poslancom elektronicky, sú zverejnené na webovej stránke mesta 
Trenčín. Prítomní nemali pripomienky.  

Uznesenie : VMČ SEVER berie na vedomie informácie ohľadom vypracovaných odpovedí na 
požiadavky z februára 2016.  
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.   
 

4. NOVÁ ORGANIZÁCIA MHD TREN ČÍN – ZMENA GRAFIKONU. 
• Ing. Mi čega prítomným vysvetlil, že momentálne nebudú odpovedať na prípadné otázky občanov 

ohľadom zmien v grafikone MHD, len si ich vypočujú a ich požiadavky zaevidujú, aby ich mohli 
preniesť ďalej kompetentným a na mesto. Týmto otvoril diskusiu medzi prítomnými:  

• Občianka vyslovila nesúhlas, že autobus č. 11 dovezie ľudí z Kubrej a Kubrice len na stanicu 
a potom musia prestupovať a koľko sa bude platiť za prestup. Prečo majú všetky autobusy končiť 
na stanici, keď sa plánuje výstavba nového terminálu, kde bude stavenisko a chcú tam sústrediť 
všetky prestupné spoje? Ďalej prečo nejde priamo autobus z Kubrej do zdravotného strediska na 
Juhu a tiež, že ani jeden autobus zo Sihote nejde priamo na Juh pri Južanku. Autobusy budú 
premávať cez nový nadjazd a úplne vynechajú Billu a OC Max. Prečo občania z Kubrej majú 
vyhliadkovú jazdu cez Sihoť a nemôžu ísť ako doposiaľ okolo Billy? Ďalšie pripomienky sa týkali 
hlavne chodu autobusu č. 1 a č. 11, ktoré by mali premávať ako doposiaľ, prípadne zosúladiť tieto 
spoje, aby nešli naraz po sebe obidva autobusy. A spoje za mosty nebudú premávať vôbec 
z okrajovej časti Kubrá.  

• Občan sa spýtal poslancov, že na prezentácii v kine Hviezda bolo občanom sľúbené, že firma, 
ktoré spracovávala nový harmonogram grafikonu prisľúbila občanom prerokovanie v každej 
mestskej časti, tak sa teda pýta, kedy to prerokovanie bude? Komu treba adresovať požiadavky 
a kto je zodpovedný za grafikon. Diskusia pokračovala. 

• Ing. Mi čega uviedol, že grafikon MHD nepodlieha schváleniu poslancov ani mestskému 
zastupiteľstvu. Zmena grafikonu MHD je plne v réžii mesta, teda MsÚ. Svoje požiadavky môžu 
občania adresovať na mesto v lehote do 7.3. 2016 aj emailom na mhd@trencin.sk.  

• Ing. Mi čega zhrnul všetky pripomienky do nasledujúcich bodov, ktoré bude VMČ aj 
prostredníctvom zápisnice priamo tlmočiť kompetentným na meste :  
- Riešiť linku 11 z Kubrej na Juh bez prestupu. 
- Či sa bude za prestup platiť ? 
- Riešiť linku z Kubrice, ktorá má ísť len cez nový privádzač a nie okolo Billy a OC Max. 
- Kedy bude MHD prerokovávaná v jednotlivých mestských častiach? 
- Ponechať linky č. 1 a 11 ako doposiaľ a navzájom ich zosúladiť. 
- Prehodnotiť linky z Kubrice na Zámostie – priamo z Kubrice sa za mosty nedostanú.  
- Prehodnotiť ranné odchody autobusov z okrajových častí MČ SEVER do zamestnania a do 

zdravotných zariadení a opačne. 
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5. PREROKOVANIE REGULÁCIE PARKOVANIA NA ÚZEMÍ MESTA 
TRENČÍN PROSTREDNÍCTVOM TREN ČIANSKEJ PARKOVACEJ 
SPOLOČNOSTI : 

• Ing. Mičega informoval prítomných, že minulý rok v októbri bola na MsZ schválená parkovacia 
politika, ktorú bude spravovať mestská parkovacia spoločnosť. Ešte nevieme, či to bude akciová 
spoločnosť, rozpočtová alebo príspevková organizácia alebo iná právna forma. Nevieme aká bude 
cena parkovného v centre mesta, aká v okrajových častiach. Nevieme ako to bude s parkovacími 
kartami, platbami prostredníctvom parkovacích automatov a pod. Vieme len to, že toto všetko ako 
poslanci môžeme ovplyvniť, máme na to dosah, bude to ošetrené príslušným všeobecným 
záväzným nariadením, ktoré sa bude schvaľovať na mestskom zastupiteľstve. V rámci diskusie 
odznela od občana pripomienka, že aby neboli príliš vysoké ceny parkovného pri letnej plavárni, 
ako to bolo ešte pred zbúraním plavárne. Ing. Mi čega vysvetlil prítomným, že pôvodné sumy 
neodsúhlasovali, nové budú riešiť.  
 

• Občianka pripomenula, že ak cena parkovania na Palackého ulici bude príliš vysoká, tak to 
centrum mesta opäť bude zívať prázdnotou, ako je tomu doposiaľ. Mgr. Petrík  vysvetlil, že popri 
centre vzniknú  záchytné parkoviská, napr. na Mládežníckej ulici, kde vznikne nových 750 
parkovacích miest.  

 
6. PODNETY A UPOZORNENIA NA NEDOROBKY A VADY PRI STAVB E 

„MODERNIZÁCIA ŽELEZNI ČNEJ TRATE“ 
• Ing. Mi čega dal prítomným možnosť na uplatnenie podnetov priamo od občanov, môže to byť aj 

banalita, ktorá je spôsobená výstavbou, ale keď na ňu občania neupozornia, ani poslanci nemôžu 
zabezpečiť jej nápravu. Upozornil prítomných, že v apríli 2016 bude uzatvorený prejazd pri Bille 
a bude spustený novovybudovaný podjazd Pred poľom.  

• Občan upozornil na skutočnosť, či niekto sleduje stavebné miesta, čo sa majú dať do pôvodného 
stavu, ako napríklad vznikala nelegálna skládka za Fiatom, kde bol navezený asfalt aj na 
súkromných pozemkoch. Skládka bola síce odstránená, ale stále tie miesta nie sú uvedené do 
pôvodného stavu.  

• Občianka sa spýtala poslancov, či majú vedomosť ohľadom výmeny potrubia plynu na ulici 
Jasnej, ktorá sa má predĺžiť ešte smerom na ul. Odbojárov a Brigádnickú a údajne spôsobí 
predĺženie termínu výstavby z dôvodu nestálosti podložia. Ing. Mičega ešte počas rokovania cez 
viceprimátora Mgr. Forgáča overil túto informáciu. Zistil, že práce budú pokračovať podľa 
harmonogramu a termín sprejazdnenia podjazdu v apríli nie je týmto ohrozený.   

• Občan sa spýtal, prečo podchod pri Kubrej je opäť bez osvetlenia. Ing. Mi čega odpovedal, že už 
asi dvakrát podchod vykradli, zobrali elektrosúčiastky. Podchody stále patria do majetku železníc, 
mesto ich ešte neprebralo do majetku. Miesta nie sú vo večerných hodinách strážené ani pod 
kamerovým systémom. Prítomných informoval o tom, že v Kubrej sa po ostatnej oprave 
elektroinštalácie predĺžila doba svietenia v podchode........ Mgr. Petrík  znova pripomenul, že 
občania sa často pýtajú na výmenu dlažby v podchodoch, ktorá je šmykľavá a úplne nevhodná. 
Ing. Mi čega o k tomu uviedol, že prostredníctvom železničnej komisie túto vec už riešili. Ako to 
bude s jestvujúcou dlažbou zatiaľ nevie, ale pri nedokončených podchodoch viceprimátor 
prisľúbil posunutie tejto požiadavky na železnice.  

 
7. RÔZNE:  

• požiadavky poslancov : 
35/16 Zabezpečiť projektovú dokumentáciu Kubranského cintorína (Ing. Matejka). (Zodp. UIS) 
36/16 Zistiť, kto má v správe cintorín v Opatovej a Kubrej (Ing. Matejka). (Zodp.UIS) 
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37/16 Vykonať obhliadku a následnú opravu sochy sv. Jána Nepomuckého. Socha sa nachádza 
v blízkosti križovatky Opatovská ulica a Nivy (p. Baco). (Zodp. UIS) 

38/16 TJ Štadión Trenčín žiada nadviazať rokovania s TSK o odpredaji telocvični v detskom 
mestečku (Mgr. Petrík) (Zodp.UMM) 

39/16  V rámci reklamácie opraviť rozkopávku pri výmene potrubia na parkovisku pred UNI 
CENTROM (Mgr. Petrík) (Zodp.UD) 

40/16 Vymeniť piesok v MŠ Švermova (Mgr. Petrík) (Zodp.UŠ) 
41/16 Vyregulovať radiátory v MŠ Švermova (Mgr. Petrík) (Zodp.UŠ) 
42/16 Vymeniť šmýkajúcu dlažbu vo všetkých nových podchodoch pod železnicou (Mgr. Petrík). 

(Zodp. UMM) 
43/16 Zabezpečiť výrub stromu pri vstupe do KS Kubrá (Zodp. USŽP) 
44/16 Opraviť vstupnú bránu pri MŠ Považská (Ing. Mičega). (Zodp. MHSL) 
45/16 Zrevitalizovať plochu starých cestných panelov pri nových polopodzemných kontajneroch na Ul. Pred 

poľom (Ing. Mičega). 
   
• požiadavky občanov: 
- Pani z Ul. Pred poľom 376/19 pri bytovke so 123 bytmi poukázala na pretrvávajúci zlý stav, ktorý 

dlhodobo nikto nerieši. Majú rozbité a nedorobené chodníky, nie je tam osvetlenie a celé územie 
je viditeľne rozkopané. Tento stav nevznikol výstavbou železníc. Pásali už na mesto, ale nič sa 
nedeje. ...... Ing. Mi čega k tomu uviedol, že celé územie Ulice Pred poľom sa bude musieť 
revitalizovať, ale až po ukončení všetkých prác na železniciach. Samozrejme sú veci, ktoré sa dajú 
napraviť aj teraz, ako je napríklad úprava plochy cestných panelov vedľa nových polopodzemných 
kontajneroch. Preto je na túto lokalitu navrhnutých z rozpočtu pre MČ SEVER suma 10 000,-- 
EUR na nutné opravy a úpravy okolia, ktoré si táto lokalita vyžiada. Pripomenul, aby sa poslancom 
niekto kompetentný z tejto bytovky ozval a aby si spoločne prešli práce, ktoré už neznesú odklad. 
Z bytovky Pred poľom 370/10 ho oslovili s problémom odstráneného stojana na bicykle. Túto vec 
už rieši, ale nebyť upozornení od občanov, zostala by táto vec možno nedoriešená.  

- Pani z ulice Pred poľom upozornila na skutočnosť, že je tu okolo 450 bytov a situácia po výstavbe 
železníc je tu obdobná. Navrhla tri varianty, ktoré by bolo dobré nateraz odstrániť: 
- upraviť kopec navozenej hliny pri zástavke Pred poľom od ulice K Zábraniu, 
- odstrániť výtlky na ceste pred bývalým ADOZOM,  
- vyčistiť cestu a obrubníky v lokalite Pred poľom. 

Ing. Mi čega k ceste K Zábraniu uviedol, nie je vo vlastníctve a ani správe mesta. V križovatke 
Kubranská / Pred poľom / K Zábraniu sa stretávajú až traja vlastníci ciest. K Zábraniu je to štát, 
Kubranská patrí TSK a Ul. Pred poľom mestu, ale v súčasnosti tu prebieha výstavba podjazdu. 
Z týchto dôvodov nie je možné túto cestu opraviť a investovať do cudzieho majetku.......Prítomní 
potvrdili, že výtlky pre zastávkou Adoz už boli opravované a následne pár dní po oprave boli znova 
rozbité.  

46/16 Vybudovať priechod pre chodcov na Kubranskej ulici s. č. 279 (požiadavka občianky). (Zodp. 
UIS) 

 
- Pán z ulice Volavé upozornil na zlý stav komunikácie, ktorá je len poľnou cestou už niekoľko 

rokov. V minulosti písali aj petíciu za vybudovanie tejto ulice, avšak doteraz sa nenašli finančné 
prostriedky na vybudovanie asfaltového povrchu tejto ulice. Keď tam navozia drť, tak smetiarske 
autá to časom vyjazdia..... Ing. Mi čega k nasledujúcemu povedal, že sa s poslancami prídu osobne 
pozrieť ako táto ulica vyzerá a zatiaľ vedia prisľúbiť aspoň vyrovnanie jám. Vyzval pána z ulice 
Volavé, aby si dohodol s poslancami stretnutie a obhliadku na tvare miesta.  
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- p. Matejková sa spýtala poslancom, či mesto Trenčín niečo plánuje s odpredajom kultúrnych 
stredísk v MČ SEVER. 

 
47/16 Ako to bude s odpredajom KS v MČ SEVER? (Zodp. UMM) 
48/16 Zabezpečiť lepšie umiestnenie smetných nádob na ceste pri Kubranskom cintoríne. (Zodp. 

USŽP) 
49/16 Operatívne znížiť rýchlosť na križovatke Jasná – Opatovská prenosným dopravným značením 

počas realizačných prác na tejto križovatke z dôvodu bezpečnosti. (Zodp. UD) 
50/16 Zabezpečiť zábranu na ul. Žilinská za kruhovým objazdom. (Zodp. UIS) 
51/16 Zabezpečiť osadenie lavičky na autobusovej zástavke pri Bille pri pneuservise. (Zodp. UIS) 
 

8. NÁVRH INVESTÍCIÍ V M Č SEVER NA ROK 2016:  
• Ing. Miloš Mičega rozposlal kolegom elektronicky na preštudovanie a prípadné doplnenie návrh 

investícií v MČ SEVER na rok 2016 vypracovaný v prehľadnej tabuľke na základe spoločnej 
predchádzajúcej komunikácie. V krátkosti informoval o jednotlivých investičných akciách, ktoré 
sa ešte doťahujú z roku 2015, ako napríklad rozšírenie parkovania na ul. Kraskova. Za prioritu pre 
rok 2016 pokladá vybudovanie parkoviska na Šoltésovej ulici, ktoré by malo byť hotové v prvej 
polovici roku 2016, vzhľadom na organizovanie podujatia „DNI SIHOTE“, ktoré sa plánujeme 
poriadať začiatkom jesene.  

• prvýkrát poslanci plánujú použiť financie pre vybratú lokalitu v MČ SEVER - spôsob a systém 
oznámime samostatne 

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje návrh investícií v MČ SEVER na rok 2016, ktorý je na 
samostatnej prílohe. 
Za : 5  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.   
 

Na záver Mgr. Marousek z mestskej polície informoval prítomných o zámere, či by sa niečo 
nedalo spraviť v našej mestskej časti ohľadom dopravného zariadenia (zábradlia). Ide o zábradlia 
na uliciach Nám. SNP, ul. kpt. Nálepku, M. Rázusa, Považská pri zimnou štadióne, na ul. 
Štefánikova oproti výjazdu z ulice K výstavisku a Hodžovej. Tieto dopravné zariadenia sú 
v majetku mesta Trenčín a máme ich dosť poškodené a viac zahrdzavené. Na základe požiadavky 
poslancov by bolo dobré naplánovať natieračské práce do plánu činnosti pre VPP pracovníkov na 
rok 2016, aby sa podchod aj vymaľoval. Ing. Mi čega dodal, že je to dobrý nápad a zaradia 
požiadavku na mesto Trenčín.  

52/16 Zabezpečiť natieračské práce na  zábradliach na uliciach MČ SEVER. (FOTO jednotlivých 
poškodených zábradlí sa na požiadanie poskytne) (Zodp. UIS) 
53/16 Zabezpečiť osvetlenie na prvý prechod pre chodcov na začiatku Hodžovej ulice, resp. presunúť 
ho viac do vnútra Hodžovej ulice.) (Bc. Bystrický) (Zodp. UD) 
54/16 Doplniť zrkadlá pri výjazdoch z bočných ulíc na Rázusovu v smere od stanice. (Bc. Bystrický) 
(Zodp. UD) 
 
9. ZÁVER: 

Ing. Miloš Mičega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.  
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 18,40 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční 
dňa 7. apríla 2016 v SOŠ Pod Sokolice..  

 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 3.3. 2016      Ing. Miloš Mi čega 
         Predseda VMČ SEVER 


