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Garant komisie : Soňa Baránková 
Ostatní prítomní : Ing. Gabriela Vanková– vedúca útvaru majetku mesta 
 
   Mgr. Zdeno Marousek – zástupca náčelníka mestskej polície 

Program:  
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. Odpovede na požiadavky VMČ SEVER z januára 2016.  
4. Nová organizácia MHD Trenčín. 
5. Prerozdelenie finančných prostriedkov na investície na rok 2016 za MČ SEVER. 
6. Rôzne. 
7. 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 zatiaľ štyria členovia. 
Mgr. Petrík, Mgr. Bakoš a poslanec Bystrický sa dostavili päť minút po zahájení. Poslanec JUDr. 
Smolka sa vopred ospravedlnil z neúčasti. 

• Ing. Miloš Mičega vyzval prítomných na prípadné doplnenie programu. Zmena nebola navrhnutá. Za 
zapisovateľku bola navrhnutá Soňa Baránková. Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe.  

Uznesenie : VMČ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol zverejnený na pozvánke.  
Za : 7  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.   

 
 
2. Majetkové prevody:  

• Ing. Vanková – vedúca ÚMM ozrejmila predkladaný materiál nasledovne: 

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
 

Predseda výboru     
Ing. Miloš Mičega   

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

Neprítomný člen VMČ SEVER : 

JUDr. Martin Smolka- ospravedlnený 
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1/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 314/1 v k.ú. 
Kubrá vo výmere cca 32 m2 oproti Radegastu pre Renátu Horváthovú za účelom vysporiadania 
pozemku a zabezpečenie si parkoviska.  

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje predaj nehnuteľnosti na základe predloženej žiadosti.   
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.   
 
2/ ÚMM žiada VMČ Sever o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 314/1v k.ú. Kubrá 

vo výmere  18 m2 pre Margitu Čelechovskú za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku. 
Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje predaj nehnuteľnosti na základe predloženej žiadosti.   
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.   
 
3/ ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predĺženiu nájomnej zmluvy medzi mestom a TSS GRADE, 

a. s. za účelom zriadenia staveniska v súvislosti s modernizáciou železničnej trate do termínu 
30.6.2016 v areáli novej letnej plavárne. K tomuto Ing.  Miloš Mičega uviedol, že sa im podarilo na 
mestskom zastupiteľstve zapracovať do nového VZN  č. 12/2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 12/2011 
o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta to, že takéto 
nájomné možno aplikovať počas výstavby v termíne pre dokončenie stavby v stavebnom povolení. Ak 
nie je v stavebnom povolení tento termín uvedený, nájomné za užívanie pozemkov možno aplikovať 
v trvaní maximálne dvoch rokov.  

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy do 30.6.2016 na základe predloženej 
žiadosti.   
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.   
 
 
4/ MHSL žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k zámeru prenajať nebytový priestor vo výmere 68 m2 

v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru s využitím na obchodné účely.  
Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje prenájom priestoru v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru na 
základe predloženej žiadosti.   
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.   
 
 

3. Odpovede na požiadavky VMČ SEVER z januára 2016:  
• Ing. Mičega informoval prítomných, že na výveskách je už zverejnený harmonogram zasadnutí VMČ 

SEVER na rok 2016. Odpovede boli zaslané poslancom elektronicky, po novom je každá požiadavka 
očíslovaná v tabuľke, v prípade otázok na niektoré nevyriešené požiadavky tak nastane lepší prehľad 
o ich vybavenosti aj do budúcnosti.  Ďalej uviedol, že odpovede na požiadavky sú zverejnené 
v písomnej forme na webovej stránke mesta.  

Uznesenie : VMČ SEVER berie na vedomie informácie ohľadom vypracovaných odpovedí na požiadavky 
z januára 2016.  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.   
 

 
4. Nová organizácia MHD Trenčín. 

• Ing. Mičega informoval prítomných o pripravovanej zmene novej organizácie MHD v Trenčíne. 
Jedným z hlavných cieľov spracovania novej organizácie MHD je navrhnutie kvalitnejšieho 
usporiadania liniek mestskej hromadnej dopravy vzhľadom na prebiehajúcu výstavbu modernizácie 
železničnej trate, uvedenie do prevádzky nového mosta na diaľničnom privádzači k diaľnici D1 
a predpokladané budúce dopravné obmedzenia na jestvujúcom moste cez Váh. Prítomným vysvetlil, 
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že momentálne nebudú odpovedať na prípadné otázky občanov. V tomto štádiu to nie je ani potrebné, 
skôr ich chcú vypočuť a ich požiadavky zaevidovať, aby sa mohli preniesť ďalej na riešenie. 
Nevylučuje to však to, že občania môžu uplatniť svoje požiadavky priamo na prezentácii dňa 
18.2.2016 v kine Hviezda, kde mesto organizuje hromadnú prezentáciu plánu dopravnej obslužnosti 
MHD v meste Trenčín. Čiže týmto otvoril diskusiu medzi prítomnými:  

• Občan vyslovil nesúhlas, že táto zmena je úplne nevyhovujúca pre obyvateľov Opatovej, lebo je 
neprípustné, aby všetci vystupovali len na stanici a potom čakali na ďalší spoj, ktorý ich dovezie do 
mesta. Požaduje dodržať takú trasu, aká bola doposiaľ, taktiež pre školopovinné deti je to nevýhodné, 
lebo aj stredoškoláci sa potrebujú dostať do iných častí mesta, a čakať na stanici na príslušný spoj 
ráno je časovo nevyhovujúce. Ďalšie pripomienky sa týkali hlavne chodu autobusu, ktorý by mal ísť 
cez Legionársku ulicu kvôli poliklinike, nesúhlas bol vyslovený aj so zrušením autobusu, ktorý sa 
otáčal pri PD Opatová, a ktorý má byť zrušený úplne. Taktiež by radi ponechali autobus, ktorý išiel 
priamo za mosty (terajšia 6). Občan tiež napadol číslovanie autobusov, že prečo sa mení staré 
zaužívanie číslovania spojov, a požaduje zaužívaný systém nemeniť. 

• V rámci tejto diskusie Ing. Mičega zhrnul všetky pripomienky do nasledujúcich bodov, ktoré bude 
priamo tlmočiť na zasadnutí komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania 
dňa 9.2.2016, kde bude zmena organizácie MHD prezentovaná poslancom : 
- Riešiť linku z Opatovej na Juh cez Legionársku ulicu. 
- Riešiť linku s otočom na družstve v Opatovej.  
- Riešiť linku nielen do mesta, ale aj na priľahlé časti, kde školopovinné deti navštevujú 

základné/stredné školy. 
- Riešiť linku s priamym odvozom okolo šiestej hodiny ráno do polikliniky (kvôli časenkám).  
- Riešiť zastavovanie prímestských autobusov na Majáku, kde cestujúcich nemusia zobrať.  
- Riešiť zástavku na novej Opatovskej ceste – Nová Kubrá. 
- Ponechať počet spojov v Opatovej v takej miere, ako bolo doposiaľ. 

• Ing. Mičega uistil občanov, že spolu s kolegami budú robiť všetko čo sa dá z pozície poslancov, budú 
ich požiadavky tlmočiť ďalej, netreba zabúdať ani na stretnutie v kine Hviezda, kde bude vytvorený 
priestor na to, aby sa všetky pripomienky odprezentovali priamo na mieste, kde to bude riešené.  

• Poslanec Horný dodal, že vypracovaný návrh novej organizácie MHD by sa mohol stať účinným od 
1.7.2016, alebo až v septembri 2016, prípadne neskôr až po prijatí niektorých súvisiacich zmien po 
schválení Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne.  

• V rámci diskusie ešte zazneli ohlasy na autobusy prímestskej dopravy, ktoré by mali mať na 
informačnej tabuli v autobuse vysvietenú aj zástavku v Opatovej, aby občania vedeli, či daný autobus 
stojí alebo nestojí na tejto zástavke. Poslanci si túto požiadavku dali ako za prioritu zistiť u VÚC 
Trenčín, či by nebolo možné na displeji zobrazovať aj zástavku Opatová Maják na prímestských 
autobusoch, keď prímestskú a mestskú hromadnú dopravu prevádzkuje jedna spoločnosť SAD 
Trenčín, a. s.  

 
 

5. Prerozdelenie finančných prostriedkov na investície na rok 2016 za MČ 
SEVER: 

• Ing. Mičega informoval prítomných o liste, ktorý bol adresovaný poslancom MČ SEVER ohľadom 
pomoci pre deti III. A triedy ZŠ na Kubranskej ulici. Situácia v triede je taká, že v zimnom období sa 
pohybuje teplota v triede okolo 16 stupňov. Tento problém sa rieši už dlhodobo, no zatiaľ bez reálnych 
výsledkov. Potrebovali by prispieť sumou 2 000,00 EUR na výmenu okien ako jediné efektívne 
riešenie. Uviedol, že sa predbežne dohodol s viceprimátorom Mgr. Forgáčom, že bude tejto triede 
odovzdaný finančný dar ako príspevok na zariadenie (nábytok)  do triedy III. A a I. A s tým, že mesto 
prispeje na výmenu okien v triede III.A.  

• Mgr. Petrík poukázal na doriešenie detského ihriska Nábrežná. Predtým požadovaný príspevok vo 
výške 2 000,00 EUR na rozhľadňu na Skalke už nepožaduje. 

• Kamil Bystrický po dohode s poslancami navrhol zakúpiť zvukovú techniku v cene reproduktorov do 
KS Opatová, KS Kubrá a do Centra seniorov na Sihoti. 
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• Ing. Mičega poukázal, že na jar 2016 by sa mali zahájiť práce na Opatovskom chodníku, malo by sa 
začať s realizáciou odvodnenia ulice Nivy – to sú investičné akcie z minulého roka, ktoré sa budú 
realizovať až tento rok. 

• Miloslav Baco informoval, že sa poukážu financie aj na futbalový klub v Opatovej, vybuduje sa nové 
oplotenie ihriska, automatická závlaha trávnika, živý plot. Ďalej sa vybudujú nové sociálne zariadenia 
pre ZŠ Opatová, aby deti nemuseli prechádzať cez školský dvor exteriérom.  

• Ing. Miloš Mičega zdôraznil, že s poslancami sa dohodli dať možnosť posunúť peniaze do nejakého 
projektu drobných investičných akcií tým občanom,  ktorí sa o niečo pričinili svojpomocne v roku 
2015 (skrášlili si okolie domu, alebo svojpomocne si natreli prvky na detských ihriskách a pod.). 
Jednoducho budú prihliadať tam, kde sa aj občania snažili. Mgr. Bakoš vyzval aj občanov, aby 
poskytli nápady, kde by sa dalo niečo v malom vybudovať, kde si to zaslúži pozornosť a bude spĺňať 
aj účel.  

 
 

6. Rôzne: 
Ing. Miloš Mičega dal prítomným možnosť na uplatnenie požiadaviek a námietok. Na niektoré 
prítomní členovia VMČ odpovedali priamo na zasadnutí VMČ.  
 

• požiadavky poslancov: 
24/16 Zistiť, či je možnosť informovať na digitálnom displeji v autobuse prímestskej dopravy, že autobus 

stojí/nestojí na zástavke Opatová/Maják . (Zodp. UD) 
25/16 Finančne zabezpečiť výmenu okien v III. A triede na ZŠ Kubranská. Poslanci prostredníctvom 

rodičov zabezpečili paritne v obdobnej hodnote dar pre triedu I.A a III.A vo forme nábytku podľa 
požiadania školy min. vo výške 2 000,00 EUR. (Zodp.kanc.prim) 

26/16  Prekryť alebo bezpečne obaliť odhalené prvky po zdemontovaní na detskom ihrisku Gagarinova, 
môže dôjsť k úrazu (požiadavka Mgr. Petríka). (Zodp. MHSL)  

27/16 Vymeniť drevené časti na lavičkách na všetkých ihriskách na Nábrežnej ul. - vymenených bolo len 
12 ks, čo nezodpovedá skutočnosti nakoľko v zázname z 09/2015 bolo uvedené, že MHSL vymenilo 
všetky drevené časti (požiadavka p. Bystrického). (Zodp. MHSL)  

28/16 Namontovať späť prehojdávačku na ihrisku Žilinská 8, ktorá po zdemontovaní ešte v 08/2015 mala 
byť opravená a namontovaná na pôvodné miesto (požiadavka Ing. Mičegu). (Zodp. MHSL) 

29/16 Riešiť možnosť osadenia dopravného zariadenia – zrkadlá, resp. inej alternatívy zbezpečnenia pri 
výjazde z ul. M. Turkovej na Považskú ulicu - oproti detskému ihrisku (požiadavka p. Bystrického). 
(Zodp. UD) 

30/16 Odstrániť 2 ks murovaných ohrád po zrušených stojištiach pre komunálny odpad na Žilinskej ulici 
(požiadavka Ing. Mičegu).  (Zodp. MHSL) 

31/16 Vykonať orez drevín zasahujúcich/tieniacich do verejného osvetlenia, napr. celá Sibírska ulica, 
Žilinská ul. č. 8, Clementisova ul. celá a hrádza na Sihoti IV. medzi Žilinskou a Kraskovou ul. a i. 
(požiadavka Ing. Mičegu). (Zodp. UIS) 

32/16   Vykonať obhliadku verejného osvetlenia v celej MČ SEVER za účelom zistenia kolízie drevín so 
svetelnými bodmi ešte v období možného výrubu, teda mimo vegetačného obdobia drevín 
(požiadavka Ing. Mičegu). (Zodp.  MHSL) 

33/16  Vykonať kontrolu stavu nových asfaltových povrchov na všetkých MK v Opatovej v rámci záruky. 
Primárne obhliadnuť praskliny na Opatovskej ulici od Kultúrneho domu smerom na Trenčiansku 
Teplú - asfalty robené po budovaní kanalizácie. (požiadavka p. Baca). (Zodp. UD) 

34/16 Zabezpečiť osadenie informačnej tabule na konci ulice Mlýnska pri železničnom podjazde „Zákaz 
vyvážania smetí“ (požiadavka p. Baca a p. Horného). (Zodp. MHSL) 

 
• požiadavky poslancov: 
- Pani upozornila na skutočnosť, že developerom dochádza k výkupu pozemkov za Araverom pre 

výstavbu ďalších rodinných domov a chcela by vedieť, či je už táto zóna schválená v územnom pláne 
a ako tam bude riešený prístup k pozemkom. Ing. Mičega jej odpovedal, že túto oblasť pripomienkoval 
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ešte v období, keď to bolo možné, že je to nevhodné, teraz sa už čaká na konečné schválenie všetkých 
zmien a doplnkov územného plánu. Bližšie informácie sa dajú získať priamo na útvare hlavného 
architekta na Farskej 10. Teraz sa to už nedá pripomienkovať. Je na investorovi ako vyrieši prístup 
k prípadnej výstavbe. K problematike územného plánu uviedol, že sa poslancom za MČ SEVER 
podarilo zapracovať do nového územného plánu lokalitu, ktorá zabezpečí prepoj medzi Opatovskou 
ulicou a Armádnou ulicou cez areál bývalého výskumného ústavu ovčiarskeho, čo je možno obdobný 
problém.  

- Pani upozornila na skutočnosť, že pri výmene plagátov na priľahlých bilboardoch pri ceste I/61 
dochádza k znečisťovaniu okolia po starých plagátoch. K tomuto odpovedal Mgr. Marousek, že ak pri 
lepení nových plagátov dochádza k znečisťovaniu verejného priestranstva, je treba volať na tel. 158, 
alebo 159. Ing. Mičega uviedol, že na každom bilboarde by mala byť aj nálepka majiteľa predmetného 
bilboardu. Táto povinnosť platí od augusta 2015. 

- Občan z Opatovej ukázal poslancom vypracovanú štúdiu na prestrešenie nádvoria KS Opatová, 
poslanci uviedli, že KS Opatová je raz majetkom súkromného vlastníka a mesto nemôže investovať 
do cudzieho majetku, môžu si to však ponechať v akomsi „poslaneckom zásobníku projektov“. Keďže 
mesto je len nájomníkom, môžeme napr. prispieť na stoličky, atď. Preto vyzval prítomného, aby svoje 
požiadavky spísal na papier a predložil ho poslancom, ktorí sa rozhodnú, čím by prispeli, prípadne čo 
by sa dalo v tejto veci spraviť.  

- Občan poďakoval všetkým poslancom za zrealizovanie dopravného značenia na Mlynskej ulici. 
- Občan sa dotazoval k vylepšeniu cintorína v Opatovej – chceli by spevniť chodníky aspoň tie hlavné, 

predĺžiť vodovodnú prípojku, upraviť hlavný vstup do cintorína. K tomuto Ing. Mičega uviedol, že do 
rozpočtu mesta na tento rok sa im podarilo zapracovať financie na projektovú dokumentáciu pre 
cintorín v Kubrej, Opatovej a aj nejaké peniaze na drobné akcie.  

 
 
Na záver Mgr. Marousek z mestskej polície informoval prítomných v súvislosti s odstránením vraku 
na ulici M. Rázusa, o stave vraku v Opatovej, o blížiacom sa osadení kamery pri Opatovskej škôlke, 
ktoré budú postupne pridávané a nakoniec k podchodu na námestí SNP smerom na Sihoť, kde 
zareagovali na podnety občanov, že vstupná brána tohto podchodu vyzerá hrozne – postriekané, 
zapavúčené a špinavé steny. I keď tento podchod patrí železniciam, s pomocou aktivačných 
pracovníkov mesta bol podchod v dňoch 1. 2. – 5.2.2016 vyčistený, ometené pavučiny a poslanci by 
mohli apelovať na železnice, aby sa podchod aj vymaľoval. Ing. Mičega dodal, že je to dobrý nápad 
a budú sa tým zaoberať.  
 
 

7. Záver: 
Predseda Ing. Miloš Mičega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.  
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 17,50 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ Sever sa uskutoční dňa 
3. marca 2016 v KS Kubrá.  

 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 4.2. 2016 
 

Ing. Miloš Mi čega 
         Predseda VMČ SEVER 
 
 
 
 


