
 
Zápisnica  zo zasadnutia 

 

VÝBORU MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 
 

uskutočneného dňa 5. OKTÓBRA 2017 v priestoroch  
Centra seniorov na Sihoti v Trenčíne 
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Garant komisie : Soňa Baránková 
Ostatní prítomní : Ing. Gabriela Vanková – vedúca útvaru majetku mesta 
   Mgr. Zdeno Marousek – zástupca náčelníka Mestskej polície 
pri bode č. 3  Ing. Róbert Hartmann – vedúci útvaru mobility 
   Ing. Miroslav Sádecký – referent útvaru interných služieb 

 
 

Program po schválení :  
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. Informácia o investičných akciách za obdobie od 01/2015 až doteraz za jednotlivé mestské 
časti. 

4. Zmena programového rozpočtu mesta na rok 2017. 
5. DNI SIHOTE 2017 – informácia o akcii. 
6. Základné informácie o priebehu výstavby nového futbalového štadióna. 
7. Informácia vo veci riešenia opravy oplotenia betónového ihriska pred bytovým domom 

K výstavisku 2.   
8. Informácia o platenom parkovaní v meste.  
9. Odpovede na požiadavky VMČ SEVER zo septembra 2017. 
10. Rôzne. 
11. Záver. 

 
 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 
 

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

prítomných. Uviedol, že pozvánka spolu s prílohami na zasadnutie výboru bola zverejnená 
na webovej stránke Mesta Trenčín, pričom členom výboru bola zaslaná sedem dní vopred 
elektronicky v súlade s rokovacím poriadkom výborov mestských častí. 

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
Predseda výboru     

Ing. Miloš Mičega   
Členovia výboru : 

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

Neprítomný člen VMČ SEVER : 

Ľubomír Horný – ospravedlnený 
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• Ing. Mi čega konštatoval, že výbor je uznášaniaschopný, prítomní sú piati členovia. Ľubomír 
Horný vopred ospravedlnil svoju neúčasť mailom. Poslanec Matejka oznámil neskorší 
príchod.  

• Ing. Mi čega vyzval prítomných na prípadné doplnenie alebo zmenu programu.  
• Bc. Bystrický navrhol zmenu programu nasledovne: Zmena programu sa týkala doplnenia 

bodu č. 3 o analýze investičných akcií od volieb v roku 2014 v jednotlivých mestských 
častiach v meste Trenčín. Bc. Bystrický spresnil, že by to malo byť konkrétne, napr. koľko 
m2 komunikácií sa spravilo, za aké obdobie sa to urobilo, v akom štádiu sú tie investičné 
akcie – urobené alebo neurobené a druhý bod by doplnil na margo nelichotivej situácie, kde 
Divadlo 21 Opatová vytopením prišlo o priestory tak navrhol presunúť finančné prostriedky 
z kapitoly „Nákup pozemkov“ - zmena programového rozpočtu mesta na rok 2017 s tým, že 
ostatné body sa prečíslujú....  

• o 16.06 h sa dostavil na rokovanie poslanec JUDr. Smolka  
• Ing. Mi čega dal o doplnení dvoch bodov programu hlasovať: 
 
Uznesenie 88/17: VMČ súhlasí s doplnením bodu č. 3 – Informácia o investičných akciách za 
obdobie od 01/2015 až doteraz za jednotlivé mestské časti. 
HLASOVANIE :  
Za : 4 (Mičega, Bystrický, Bakoš, Baco)  Proti : 0 Zdržali sa : 2 (Petrík, Smolka) 
Uznesenie bolo schválené.  
 
Uznesenie 89/17 : VMČ súhlasí s doplnením bodu č. 4 – Zmena programového rozpočtu mesta 
na rok 2017 a prečíslovaním ostatných bodov programu.   
HLASOVANIE :  
Za : 6   Proti : 0 Zdržal sa : 0  
Uznesenie bolo schválené.  
 
Uznesenie 90/17: VMČ schvaľuje program ako celok v znení jeho zmien.  
HLASOVANIE :  
Za : 6 (Mičega, Petrík, Bakoš, Baco, Smolka, Bystrický) Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
 
Ing. Mi čega konštatoval, že program zasadnutia bol členmi výboru jednomyseľne schválený, za 
zapisovateľku určil Soňu Baránkovú.  
 
 

2. MAJETKOVÉ PREVODY:  
• Ing. Vanková ozrejmila predkladané materiály nasledovne: 
1/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 1615/1 

v k.ú. Kubrá pre Viliama Križana a Ľudovíta Sokola za účelom prístupu ku garážam vo 
vlastníctve žiadateľov.  

    Ing. Mičega vyjadril svoj nesúhlas s týmto zámerom, nakoľko nesúhlasí s takýmto odpredajom 
priamo pred vstupom do areálu materskej školy na Opatovskej, zajtra to môže byť napr. 
oplotené,..... JUDr. Smolka dodal, že to bude sťažovať výkon mestskej polície, tí nebudú 
vedieť, či to majú odkúpené alebo nie,...  Ing. Mi čega na záver diskusie dodal, že tento 
medzipriestor slúži na ranné otáčanie automobilov privážajúcich deti do škôlky..... tiež ho 
využívajú deti, kde sa hrávajú hokej – je to jedna z mála voľných asfaltových plôch bez 
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nejakej frekventovanej dopravy, ...... ide sa predávať priestor pred garážami a tým sa to uzavrie 
celé,....  a navrhol v tejto veci hlasovať: 

Uznesenie 91/17 : VMČ SEVER odporúča odpredaj pozemkov podľa predloženého návrhu.  
HLASOVANIE :  
Za : 1 (Petrík)  Proti : 0 Zdržali sa : 5 (Mičega, Smolka, Bystrický, Bakoš, Baco) 
Uznesenie nebolo schválené. 
• Bc. Baco pri tomto majetkovom prevode navrhol riešiť tieto garáže na Považskej ulici 

nájmom, konkrétne nájomnou zmluvou s výpovednou lehotou jeden mesiac, tam kde to 
umožňuje situácia pred garážami,.... JUDr. Smolka dodal, že  oplotiť si to môžu, až keď to 
bude ich, opýtal sa, tak ako tam budete chodiť? Stačí, keď si tam zaparkujete autá, kto skôr 
tam parkoval? Kto to bude riešiť? Mestská polícia? Nebude tam vytvorený koridor, aby ste 
tam prešli,...... 

• Ing. Mi čega ešte dodal, že toto sú dôsledky neuváženej parkovacej politiky a to sa nikto na 
mňa nemôže hnevať, ideme tu opäť strihať z verejného priestoru,....... aj samotná 
cyklokomisia neodporučila odkupovanie pozemkov pred garážami na križovatke 
Považská/Gagarinova,..., ktoré môžeme v budúcnosti potrebovať,.... Mgr. Marousek dodal, 
že aj mestská polícia sa snaží intenzívnejšie kontrolovať a upozorňovať vodičov v čase 
hokeja, aby na Považskej ulici pred týmito garážami vodiči neparkovali vozidlá,.... Ing. 
Mi čega dal hlasovať o návrhu poslanca Baca : 

 
Uznesenie 92/17 : VMČ SEVER odporúča tam kde to umožňuje situácia pred garážami riešiť 
prenájom pozemku  za 1,-- €/rok na dobu neurčitú.  
HLASOVANIE :  
Za : 1 (Baco)  Proti : 3   (Mičega, Bakoš, Bystrický) Zdržali sa: 2 (Petrík,Smolka) 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
2/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k prenájmu pozemkov v lokalite – špic Ostrova na 

parc. č. 1552/5, 1552/33, 1552/4 v k.ú. Trenčín pre  Emila Zápecu – Vážska plavba Trenčín za 
účelom majetkoprávneho vysporiadania, ktorý tieto pozemky užíva od roku 1998. Podrobné 
vysvetlenie celého priebehu je vysvetlené v majetkom prevode č. P/2017/33454/98337/hud.  
Ing. Vanková dodala, že predkladáme návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy. JUDr. 
Smolka sa opýtal, aká bolo výška nedoplatku na nájme?  Lebo na komisii sociálnych vecí 
a verejného poriadku takýmito predloženými zmluva sa boríme a prijali sme taký úzus, že ak 
niečo niekto žiada od mesta a nemá vyplatené pohľadávky voči mestu, tak nemá právo ani 
niečo žiadať, pokiaľ to nevyplatí, ja za takýto nájom hlasovať nebudem. Mgr. Petrík  sa 
opýtal, aké sú podmienky, ku ktorým pristúpil – odpovedala Ing. Vanková, že rozsah záberu 
a cena nájmu. Špic pre verejnosť uvoľnil. Súdny spor ukončíme až po podpise zmluvy,..... ku 
dňu prerokovávania v zastupiteľstve musí mať podlžnosti vyplatené,.... Mgr. Petrík  navrhol 
uznesenie, že súhlasíme, až keď bude mať celú sumu vyplatenú a navrhol uznesenie 
nasledovne: 

Uznesenie 93/17 : VMČ SEVER odporúča prenájom pozemku na základe predlženej žiadosti až 
po vyplatení celej vloženej sumy. 
HLASOVANIE :  
Za : 3 (Petrík, Baco, Smolka)  Proti : 0 Zdržali sa : 3 (Mičega, Bystrický, Bakoš) 
 Uznesenie nebolo schválené. 
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• Ing. Vanková na záver majetkových prevodov uviedla informáciu ohľadom umývacieho 
centra RED-BOX pri OC Max, kde stavebník INDEX CAR, s. r. o. požiadal o súhlas 
vlastníka pozemku, ktorým je mesto Trenčín s umiestnením prípojky NN, ktorá má byť 
vedená z trafostanice na pozemku C-KN parc. č. 1428/29 k. ú. Trenčín. Uvedené by sa riešilo 
vecným bremenom, a tento návrh predložíme do najbližšieho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva, kde predpokladáme, že to bude zamietnuté,....  

 
3. INFORMÁCIA O INVESTI ČNÝCH AKCIÁCH ZA OBDOBIE 01/2015 AŽ 

DOTERAZ ZA JEDNOTLIVÉ MESTSKÉ ČASTI: 
• Bc. Bystrický navrhol doplniť tento bod v súvislosti s pripravovaním návrhu nového 

rozpočtu na rok 2018 a z dôvodu komplexnej informovanosti, pretože si myslím, že ako 
poslanci nedisponujeme akousi prehľadnou tabuľkou, čo sa teraz spravilo, aké investičné 
akcie, koľko m2 komunikácií sa spravilo, a koľko ďalších investícii sa spravilo, aby sme 
prijali uznesenie, že požadujeme, aby Mesto Trenčín spracovalo podrobnú tabuľku 
investičných akcií pre všetky mestské časti od volieb 2014 až doteraz. Tabuľka ukáže aj 
širokej verejnosti, ako si stojíme napr. na Sihoti, na Juhu, v Zámostí atď......    

• Ing. Mi čega sa opýtal prítomných, či niekto má niečo k tomuto bodu: 
• Mgr. Petrík uviedol, že disponuje s tabuľkou, ktorú ponúka p. primátor na spoločných 

stretnutiach s poslancami,... tento rok je tam určite spracovaný, štvorročné obdobie tam nie 
je, ale tento rok v akom je to stave rozpracovanosti tam je, .....  reagoval kolega Bc. 
Bystrický , že keď sa predloží takáto tabuľka, ktorú požaduje, tie čiastkové informácie, ktoré 
nám podávajú na týchto stretnutiach nie sú, chýba nám prehľadná tabuľka, ako sa bude 
narábať s rozpočtom v roku 2018, keďže sa blížia komunálne voľby,.... a keďže Ing. Sádecký 
posiela veľmi všeobecnú tabuľku, nie sú tam ani metre štvorcové, ani konkrétna čiastková 
informácia, koľko nás stojí jeden meter štvorcový v jednej mestskej časti, koľko sme spravili, 
aby sa nám nestalo, že napr.  stred budeme mať hotový a na Sihoti nám bude 
chýbať,....  máme hotových len 40 %...... Mgr. Petrík  si dovolil upozorniť, že my 
schvaľujeme rozpočet, nenavrhujeme,.... doplnil Mgr. Bakoš, že kompetencie primátor má 
veľké,..... na poslanca Petríka si dovolil zareagovať Bc. Bystrický, že pokiaľ by si si 
naštudoval rozpočtový harmonogram a VZN, ktoré súvisia s nakladaním majetku mesta, vieš 
predsa dobre, že ku každému 31.7. podáva exekutíva návrh rozpočtu, my teraz rozpočet 
nekreujeme, kreuje ju exekutíva, my tam robíme len zmeny, my rozpočet nevytvárame, čiže 
toto je to, aby sme my vedeli už v tomto štádiu pred pripravenosti rozpočtu do toho nejakým 
spôsobom vstúpiť a byť aktívnymi,...... 

• JUDr. Smolka sa opýtal kolegu Bystrického, či má pocit, že mestská časť SEVER je nejako 
poddimenzovaná, ...... veď ako mesto sme celok, je to pre občana tohto mesta, veď Sihoť je 
najstaršie sídlisko v Trenčíne, .... podľa mňa je to Zámostie,.... Bc. Bystrický doplnil, preto 
požadujem túto tabuľku, lebo nikto z exekutívy mi nepovedal, že takýto je stav, takto to 
vyzerá číselne, nemáme to proste na papieri,........ Mgr. Petrík doplnil, že podľa neho, by 
stred mesta mal dostávať najviac, ....... naše investície – ako napr. cyklotrasa musia ísť cez 
stred mesta,..... Mgr. Bakoš uviedol, že práve preto, je dobrá tá tabuľka, aby nám poskytla 
určitý obraz,.... 

• Ing. Mi čega tiež doplnil rozpravu o tabuľke, ktorú dostávame, že je síce vypracovaná, ale sú 
tam údaje s názvom „V rozpracovaní“, „Pred dokončením“ a „V príprave“, atď. ...... pre mňa 
je exaktný údaj, to čo vidím reálne, nie len tabuľka od p. primátora,.... s údajmi to čo je 
hotové, povolené, skolaudované,.... ja som sa už napočúval dosť, že čo sa robí a nerobí,.... 
mrzí ma jedna vec, že my sme VMČ SEVER a mám zastupovať primárne ľudí za túto časť, 
....... a ak mám k tomu niečo povedať, tak to, že najväčšie investície, ktoré sa mali robiť tu na 
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Sihoti, boli ústami p. primátora povedané, že budú napr. križovatka Gagarinova/Považská 
a že sa bude riešiť po spustení podjazdu Pred poľom a bol som tam dnes ráno, chodím sa tam 
pozerať a je to jedna časovaná bomba,.... jedno auto za druhým, keď tu vtedy chodili len 
Trenčania, tak teraz tu jazdí každý,....... pokiaľ viem, že jedna z primárnych investícii je 
Sihoť 4, kde sme si dali za cieľ spraviť napojenie 330 bytov na Armádnu, nám tu ide celá 
jedna lokalita 330 ľudí po hrádzi a po súkromných pozemkoch, toto sú priority, ....... keď sme 
začínali, tak prvé polopodzemné kontajnery sa spravili na u nás SEVERE a od vtedy nič,..... 
na Juhu pribúdajú cesty a čo pribúda na Sihoti za posledné obdobie?  

• JUDr. Smolka upozornil na investičnú akciu vnútroblok Hodžova, kde sa vytvorilo 15 
parkovacích miest, mohli ich byť o dve viac, ale ľudia chceli inde smetné nádoby tak sa 
spravilo 15 ..... Parkovisko Clementisova/Kraskova je nacenené, atď.... Ing. Mi čega k tomu 
poznamenal, že to parkovisko na Hodžovej ako ho tlmočil kolega Smolka je jeden zo 
spôsobov manipulácie. Nie ľudia chceli smetné nádoby inde, ale v projekte boli navrhnuté 
rovno pod kuchynské okná, čo bolo neprijateľné, tak sa museli dať inde a to tam, kde boli aj 
doteraz.  

• Bc. Bystrický uviedol, že tento bod dal do diskusie s tým, že by nás nemal rozdeľovať, ale 
naopak obohacovať, aby sme mali tie informácie komplexne, lebo keď chceme hodnotiť, 
prípadne tlačiť na exekutívu, tam kde treba pridať, požadujeme len informácie 
zosumarizované do prehľadnej tabuľky, ktorú vo finále môžeme vykreovať,.......  

 
• 17.02 h sa dostavili na rokovanie VMČ Ing. Hartmann a Ing. Sádecký, ktorých privítal 

a predstavil predseda výboru Ing. Mi čega s tým, že uviedol ich funkcie. Ing. Hartmanna 
predstavil ako vedúceho útvaru mobility mesta Trenčín a Ing. Sádeckého požiadal, aby 
uviedol svoju funkciu, lebo ju presne nevie........ Ing. Sádecký uviedol „živočichaž“........ Ing. 
Mi čega opäť uviedol, poprosím funkciu...... Ing. Sádecký sa spýtal akú funkciu? ..... 
Investičné oddelenie.  

 
• JUDr. Smolka vyzval poslanca Bystrického, aby prítomným hosťom, ktorí dorazili z mesta 

presne špecifikoval jeho požiadavku..... Bc. Bystrický uviedol, že sme v bode analýzy 
investičných akcií v jednotlivých mestských častiach od 1.1.2015,.... Ing. Sádecký reagoval, 
že vie podať informáciu od 1.1.2017 to nie je problém, v roku 2016 tiež a rok 2015 nevie, 
akým spôsobom by sa dopátral k nasledujúcim informáciám, to čo konkrétne požaduje 
poslanec,...... 

• Bc. Bystrický doplnil, že všetky kvantifikované a kvalifikované ukazovatele, t.j. od ceny, 
objemu, času v rámci všetkých investičných akcií,..... Ing. Sádecký prečítal súčasný stav 
investičných akcií....  

• Ing. Sádecký uviedol, že celkový pohľad je taký, že je 149 investičných akcií v celkovom 
objeme ..........., hotových je 76 stavieb (vrátane PD), 9 investičných akcií – tam prebieha 
proces, ..... na 18 investičných akciách nie je začaté vôbec a 12 investičných akcií sa presúva 
do ďalšieho roka,.... z pohľadu VMČ SEVER 50 investičných akcií – jednotlivé stavby majú 
lokáciu tam je pridelená lokácia – tie prebiehajú vo viacerých mestských častiach - 15 
dotýkajú sa SEVERU- 50 investičných akcií – 2,4 mil. je SEVER,  z toho je hotových 20 
%,.....najväčšia investícia zo severu je 77 tis. chodníky Hodžova, .... k tomuto dodal Ing. 
Mi čega, že to je investičná akcia ešte schválená v roku 2015,...... kde boli alokované peniaze 
a doložilo sa k tomu 30 000 € a minuli sa až tento rok,.....  vysvetlil Ing. Sádecký, že pokiaľ 
investičná akcia vznikne v III. dekáde roku, je odsúdená na to, že nemá šancu, aby bola 
zrealizovaná ešte v ten rok,....... Ing. Mi čega sa opýtal na sumu 85 tis.€ boli priechody pre 
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chodcov – to je len na Severe alebo všade?..... Ing. Sádecký vysvetlil, že by mal vyradiť len 
3 priechody pre chodcov, ktoré sa zrealizovali z tejto sumy a týkali sa Severu,......  

• ja nechcem vedieť aká suma je alokovaná, ale chcem vedieť, čo sa už spravilo, čiže 
preinvestovalo na SEVERE ,..... v informáciách sa miešajú akcie na SEVERE s akciami 
z iných častí a tak sa vytvára dojem veľkého objemu akcií a financií.....doplnil Ing. Mi čega 

• Ing. Sádecký spomenul aj Chynoranskú trať,.... reagoval Ing. Mi čega, že táto je čiastočne  
úplne mimo a spýtal sa na akciu ZŠ Potočná - toto bolo schválené 16.12.2015, bola 
zrealizovaná v roku 2016 a dorábala sa v roku 2017,..... a vzájomne diskutovali o tom, že na 
tejto akcii bol problém od začiatku a to s projektom, že sa to vyriešilo iným spôsobom,... 
upresnil to celé Ing. Mi čega, ktorý je tam v školskej rade – a prvá informácia od začiatku 
bola – úplne zlikvidovať staré WC, kúrenie, ktoré nezmyselne ide vonkajškom, čiže ak niekto 
zadal zle investičnú akciu, celé to išlo v réžii mesta, ..... Ak teda bol problém, tak ho spravilo 
Mesto už od samotného zadania a následne aj pri realizácii... Dodal, že ak to dozorovalo 
Mesto, tak malo dohliadnuť aj na opačne otočené hlavné vstupné dvere, ktoré sa museli 
vybúrať a osadiť nanovo už po dokončení stavby.  

• Mgr. Petrík  sa opýtal na porovnanie s Juhom,... odpovedal Ing. Sádecký, 35 investičných 
akcií je na Juhu, z tých 35 je 20 čisto južanských a 15 takých, ktoré sú spoločné,  ...... 

• JUDr. Smolka si dovolil zareagovať na predsedu, že spomenul na minulom zasadnutí VMČ 
SEVER, že realizácia investičných akcií na SEVERE je čistá katastrofa,  to boli tvoje slová, 
ja si myslím, že nie je to až tak, každý má nejakú predstavu, možno že ty máš takú, aby sa to 
rozvíjalo viac dynamickejšie, než je doteraz, ........ zareagoval Ing. Mi čega, že v roku 2015 
sme si nastavili nejaké pravidlá, kde som zdvihol za to ruku.... v 2016 sa nespravilo nič, 
a teraz sú tu investície, ktoré som schvaľoval ešte v roku 2015,..... do debaty vstúpil ešte Ing. 
Sádecký, že potreba projektovej dokumentácie, schvaľovanie je problém napasovať to do 
jedného roka, pokiaľ sa nebavíme o veciach, ktoré idú cez ohlášky,.... ale ak niekto príde 
s požiadavkou v roku 2017 a má predstavu, že napr. sociálne zariadenia MŠ Potočná - 
potrebujem niečo zrealizovať a za 5 mesiacov to budem mať hotové – je to nereálne,.....  Ing. 
Mi čega vstúpil do debaty s tým, že stavebným procesom rozumie, a pre neho je neprijateľné, 
že ešte v decembri 2015 sa schválilo parkovanie medzi Sibírskou a Kraskova/Clementisova 
a tento rok som tam chodil s projektantom....... čo sa robilo v roku 2016? 

• Ing. Mi čega uviedol ďalšiu investičnú akciu, ktorá sa ešte ani nezačala a to investičná akcia 
Prepojenie ulíc Opatovská/Armádna,...... Ing. Sádecký k tomuto uviedol, že na meste 
nemáme žiadny projekt, ktorý uviedol, že Ing. Mičega predložil niečo na meste,..... Ing. 
Mi čega uviedol, že ak ho nemajú na meste, tak nech ho hľadajú u pána viceprimátora Mgr. 
Forgáča, ktorému ho preukázateľne doručil elektronicky.  

• Ing. Mi čega dodal, že nie ja, čo som z vlastnej iniciatívy jednal s majiteľom pozemkov Ing. 
Pavlisom a komunikoval som s projektantom Melišom, ale Vy na Meste ste mali s ním 
jednať.... tu moja kompetencia poslanca skončila, keď som v digitálnej forme odovzdal 
rozpracovaný projekt na mesto,.....  je to verejnoprospešná stavba – môže byť aj bez súhlasu 
vlastníka pozemku, ja som očakával, že k územnému konaniu budete mať celý proces za 
sebou a po takmer dvoch rokoch nie je ešte ani projekt....  

• Ing. Mi čega sa opýtal na projekt Gagarinova/Považská – či na budúci týždeň na komisii 
územného plánovania, dopravy a investícii môžeme do nej nahliadnuť? odpovedal Ing. 
Hartmann , že áno,.....  

• Bc. Bystrický navrhol uznesenie nasledovne: 
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Uznesenie 94/17: VMČ SEVER požaduje vypracovať prehľadnú tabuľku stavu realizácie 
investičných akcií v jednotlivých mestských častiach v Trenčíne v období od 1.1.2015 po 
súčasnosť s informáciami týkajúcimi sa: 
a/ názvu investičnej akcie 
b/ceny plánovanej, resp. zazmluvnenej ceny investičnej akcie 
c/ stavu realizácie investičnej akcie 
d/ rozsahu investičnej akcie (napr. koľko m2 komunikácií) 
e/ prípadne iných merateľných ukazovateľoch 
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Smolka, Bystrický, Bakoš, Baco) Proti : 0 Zdržal sa : (Petrík) 
Uznesenie bolo schválené.  
 

4. ZMENA ROZPOČTU : 
• Bc. Bystrický  na úvod uviedol, že dáva návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov pre 

„Divadlo 21 Opatová“ vo výške 1 000,-- € z kapitoly „nákup pozemkov“. Tento bod 
odôvodňujem tým, že toto divadlo po vytopení zápasí s ťažkými podmienkami, prišli o značnú 
časť kulisy, nemôžu realizovať divadelné predstavenia a táto časť financií by sa určite našla 
a tým by sme im zabezpečili aspoň čiastočnú pomoc.   

• Mgr. Petrík  sa opýtal, či to má odkomunikované s mestom, že z tej položky možno čerpať? 
...... Odpovedal Bc. Bystrický, že ja sa mám pýtať mesta, či môžem alebo nemôžem, ja mám 
určité práva a povinnosti ako poslanec, dávam návrh a uvedené som odkomunikoval so šéfkou 
divadla, ktorá mi poskytla aj fotodokumentáciu, viem ako to tam vypadá, takže z tohto dôvodu 
som si dovolil dať tento bod do programu........ Mgr. Petrík  ešte dodal, že ide len o akúsi 
slušnosť, keď budeme brať z tejto položky a budeme prehadzovať peniaze v októbri, 
ušetrených máme toľko a toľko, každý šahá do tejto položky a je to nejaká slušnosť, či 
môžeme alebo nie.  

• Ing. Mi čega uviedol, že on sa teda nebude slušne pýtať, či môže alebo nie, bolo tam 
vyčlenených 280 000,-€ na tento rok poslancami a už vo februári sa z toho bralo, a chcel by 
som doplniť ďalšie dve alternatívy ak si ich kolega osvojí: 
 

Uznesenie 95/17 : VMČ SEVER odporúča vyčleniť sumu 1 000,- € na poskytnutie pomoci pri 
vytopení  DIVADLU 21 Opatová  z kapitoly „nákup pozemkov“ a ak to nie je možné, tak: 
1000,- € z položky 6 kapitola 3 „Rekonštrukcia križovatky pod mostom AI 16“ 
1000,-€ vyčleniť z akejkoľvek inej položky, ktorú exekutíva v súčasnosti vie, že ju nevyčerpá, 
prípadne nech primátor využije svoju právomoc rozpočtovým opatrením. 
HLASOVANIE :  
Za : 6 (Mičega, Smolka, Petrík, Bystrický, Bakoš, Baco) Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
• Ing. Mi čega dodal, že poprosiť exekutívu, aby to spravila čo najrýchlejšie teraz, kým to tam 

v Opatovej sušia, ........ a na toto konkrétne upozornil...... Mgr. Petrík , že to je práve to, čo mu 
chýba, že tam slušne zavolá, povie čo sa deje a žiadať, či to môžu okamžite zabezpečiť 
a nemusíme čakať na výbor mestskej časti,..... doplnil ho Mgr. Bakoš, veď na útvare kultúry 
on tom vedia, že to divadlo je vytopené,..... upresnil Bc. Bystrický, že útvar kultúry nemá 
záujem mi pomôcť ani schválením návrhu, ktorý som dal do komisie kultúry ako predseda, 
týkajúce ho sa symbolického nájmu 1,--€ na to, že tam môžu v týchto priestoroch vykonávať 
divadlo a útvar kultúry sa s týmto nestotožnil a vyslal negatívne stanovisko,...... tak ja nemám 
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inú možnosť,..... nie je tam vôľa a doplnila p. Matejková, že  toto je divadlo, ktoré dva roky po 
sebe vyhralo dosky,.......  

• JUDr. Smolka ešte k návrhu rozpočtu uviedol, že z nezrealizovanej akcie „doplnenie hracieho 
prvku na hrádzi“ vo výške 1 500,- € by presunul na rozšírenie detského ihriska na kyselku 
Kubrá,........ odpovedal mu Ing. Sádecký, že je neskoro, stavba je už vysúťažená,..... doplnil 
Ing. Mi čega, že je to v kapitole MHSL – to bude v bode 5. ,.... tento rok to už nebude 
a podrobnejšie sa vyjadrí v bode 5.    

 
5. DNI SIHOTE 2017 – informácie o akcii: 

• Ing. Mi čega v krátkosti zhodnotil túto víkendovú akciu, skrátil to poďakovaním hlavne 
organizátorovi KC Sihoť, p. Matejkovej a všetkým ostatným poďakoval za spoluprácu – či 
účinkujúcim, Sihotiarom a vlastne aj ostatným Trenčanom, ktorí to podporili svojou účasťou 
- Mestskej polícii Trenčín, Hasičom z Opatovej, Duklákom, Motorkárom z „Black kings 
Chopper club“, Motorkárom – veteránom zo Slovenskej motoristickej federácie a ostatným 
partnerom a sponzorom zverejneným na webovej stránke www.dnisihote.sk ......a verí, že sa 
bude pokračovať aj na budúci rok. Počas roku bolo viac akcií – možno do konca roku sa nám 
podarí niečo spraviť v Opatovej typu na Mikuláša.    

• p. Matejková poďakovala všetkým materským škôlkam, školám, učilišťu z Pod Sokolíc, kde 
sa tento rok zapojili ozaj všetky školy zo Severu.    

• Ing. Mi čega sa opýtal kolegu Mgr. Petríka, čo ho viedlo k tomu, že osobne dával zvlášť 
pozvánku, kde on sám za seba pozýval na Dni Sihote vrátane ďalších informácií, o ktorých 
informoval ľudí,.....  .....Mgr. Petrík odpovedal, že tam boli informácie typu, ako napr. kedy 
bude jesenný harmonogram upratovania, ako podať žiadosť na výrub, aká pokuta hrozí pri 
porušení odkladania nadrozmerného odpadu, atď. a DNI SIHOTE nepropagoval.  

 
• o 18.10 h sa dostavil na rokovanie poslanec Ing. Matejka  

 
6. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝSTAVBY NOVÉHO 

FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA: 
• Mgr. Petrík  sa opýtal, či k tomuto bodu predseda zabezpečil účasť niekoho, kto tu príde 

osobne podať informáciu, ......... na to reagoval Ing. Mi čega, že ak exekutíva nemá záujem 
informovať o majetku mesta vloženého do futbalového štadiónu min. 5 mil. € v pozemkoch a 
nehnuteľnostiach, ak mesto nemá záujem informovať o tejto akcie, kde v AS Trenčín, ktorý 
je stavebníkom a mesto je akcionárom AS, tak nemá záujem a konštatujem, že exekutíva 
nepripravila žiadnu informáciu o výstavbe futbalového štadióna.  

• Ing. Matejka sa opýtal kolegov z investičného útvaru mesta, ktorí boli prítomní, či majú 
o tomto  nejakú informáciu,.... do debaty vstúpil Ing. Mi čega - veď predsa je tam investičná 
akcia mesta  a to výstavba trafostanice a spýtal sa, v akom je stave,.... odpovedal Ing. 
Sádecký, že je pred realizáciou.  

• Ing. Mi čega upozornil Mgr. Petríka, že predsa je tam aj Mesto – na to zareagoval Mgr. 
Petrík a uviedol, že sa spojil s generálnym manažérom AS Trenčín a poprosil ho, či by mu 
vedel poskytnúť nejaké informácie,.... povedal mi, že toto je ich stavba, ktorú si realizujú 
a v blízkych dňoch – buď v piatok alebo pondelok vyjde oficiálna tlačová správa, ktorou 
vysvetlia svoj postoj, zámer ako je to štádiu rozpracovanosti – priamo od nich vyjde 
správa,.... Ty si dáš názov bodu informácie o futbalovom štadióne a myslíš si, že ostatní vedia 
čo tým chceš povedať. Možno máš ty nejaké informácie, ktoré nám chceš povedať, čo si 
myslíš, že tu bude okolo teba 15 ľudí skákať.  
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• Ing. Mi čega vysvetlil, že tak ja to teda takto poviem.  
- Dňa 4. júna 2015 nám poslancom bola na Meste primátorom mesta predložená projektová 

dokumentácia, premietaná v miestnosti, kde zasadá MsZ...vtedy nám tam premietali, ako 
to bude vyzerať, aké to bude všetko a čo ja viem čo ešte......ja som tam mal vtedy jednu 
požiadavku, ako bude stavba umiestnená a ako sa to bude realizovať z hľadiska 
zásobovania, teda dopravy a z časového hľadiska, lebo sa ešte stavala železnica, tak to 
malo súvis na našich obyvateľov. Pýtal som sa ako poslanec za MČ SEVER a za 
Trenčanov.  

- Dňa 6.7. 2015 sme schválili zmluvu, kde Mesto vložilo nehnuteľnosti do 5 000 000 €. 
Mesto Trenčín, keď to dávalo, ústami pána primátora bolo deklarované, že do júna 2016 
štadión bude.  

- V roku 2016 som sa dvakrát žiadal na zastupiteľstve poskytnúť informáciu, v akom stave 
je štadión....tento bod s informáciami o štadióne bol poslancami na návrh poslanca Petríka 
zamietnutý, čo ale nie je teraz podstatné.  

- Podstatné je to, že v roku 2016 bolo ústami generálneho manažéra AS Trenčín Róbertom 
Rybníčkom a primátorom mesta Richardom Rybníčkom prisľúbené, že futbalový štadión 
v roku 2017 kolaudujeme.......  

- Dnes je rok 2017 a futbalový štadión nie je hotový, preto sa pýtam.  
• Následne pokračovala diskusia o futbalovom štadióne bez konkrétnych informácií. 
• Ing. Mi čega skonštatoval, že exekutíva nepripravila žiadne informácie o futbalovom štadióne.   

 
 

7. INFORMÁCIA VO VECI RIEŠENIA OPRAVY OPLOTENIA  
BETÓNOVÉHO IHRISKA PRED BYTOVÝM DOMOM K VÝSTAVISKU 2:   

• Ing. Mi čega tento bod dal kvôli tomu, že už v apríli 2015 poukazoval na neuspokojivý 
stavebnotechnický stav detských ihrísk v MČ SEVER. Spoločne poslanci ešte vtedy 
deklarovali, že dobrý stav ihrísk na verejných priestranstvách v MČ SEVER je jednou z ich 
priorít. Na margo toho v apríli 2016 nám povedali, že opravu tohto ihriska zaradia do 
harmonogramu opráv a potom v auguste 2017 nám povedali, že sa nebude robiť prakticky 
nič.  Preto som navrhol, aby z rozpočtu MHSL program 8 podprogram 4 mobiliár mesta – 
workhout zimný štadión vo výške 1500,-€  spravili aspoň niečo – t. j. na oplotenie 
a sfunkčnenie ihriska.  

• Ing. Mi čega navrhol uznesenie nasledovne: 
 

Uznesenie 96/17 : VMČ SEVER navrhuje použiť sumu 1500,-- € vyčlenených na športovisko pri 
zimnom štadióne na opravu oplotenia športoviska pri bytovom dome K výstavisku č. 2 a toto 
ihrisko sfunkčniť minimálne formou odstránenia buriny a náletových drevín.  
HLASOVANIE :  
Za : 7 (Mičega, Matejka, Bakoš, Baco, Smolka, Petrík, Bystrický) Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

8. INFORMÁCIA O PLATENOM PARKOVANÍ V MESTE: 
• Ing. Mi čega vyzval v krátkosti vedúceho útvaru mobility k podaniu najnovších informácií 

k tomuto bodu a odovzdal mu slovo.  
• Ing. Hartmann  uviedol, že čo sa týka MČ SEVER, tak obnovil sa vnútroblok na Hodžovej, 

na Považskej medzi garážami by sa malo začať v druhej  polovici októbra, tam sa to upravilo 
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tak, aby stromy zostali. Považská pri Magnuse, PD je hotová, dorába sa odvodnenie, tiež je to 
vyriešené tak, aby nedošlo k výrubu stromov. Projektová dokumentácia na cestách nie je 
dorobená, nie je dodaná, projektant p. Tichý zo Žiliny nestíha, trochu máme s ním problém, 
sľubuje že dodá a nedodá.  

• Ing. Mi čega sa opýtal Mgr. Marouska na parkovanie na zeleni na Považskej na nespevnenej 
ploche – či sú pokutovaní, takýto status má aj Hodžova, ktorej obnova sa zrealizovala  
formou ohlásenia, to znamená, že tejto ploche na Hodžovej mesto priznalo štatút stavby tak 
ju obnovilo. Presne tá istá plocha, ten istý systém zhotovenia má táto stavba na Považskej za 
Magnusom a .... doplnil Ing. Hartmann , že časť tej plochy je štrkovým parkoviskom, väčšia 
časť plochy, čo vidieť aj z katastrálnej mapy parkovisko nie je – väčšia časť ľudí tam začala 
parkovať. Na trávnikoch, parkuje sa tam v blate, kalužiach.   

• Ing. Sádecký ešte doplnil informáciu, že na jar 2018 sú pripravené akcie parkoviská 
Gagarinova, Opatovská, Žilinská a Pod Skalkou,..... 
 

• o 18.45 h sa ospravedlnil a odišiel z rokovania poslanec JUDr. Smolka 
 

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

na požiadavky zo septembra 2017, ktoré boli  zaslané poslancom elektronicky. Zásadné 
pripomienky neboli........ Mgr. Petrík  sa opýtal na vybavenie požiadavky p. Moškovi – či mu 
bola zaslaná odpoveď  písomne. Odpovedala garantka, že áno a to odpoveďou z útvaru 
majetku mesta a písomne aj od garantky mu bola zaslaná kópia zápisnice.   

 
10. RÔZNE: 

• Ing. Mi čega sa opýtal na chodník pred Poľom, kde plynári povedali, že nikdy vzhľadom 
k tomu, že sa tam nachádza vysokotlakový plynovod.  

• Ing. Matejka  poďakoval mestu, že sa podarilo opraviť po štyroch mesiacoch prepadnutú cestu 
na Švermovej ulici pred materskou škôlkou. 

• Ing. Mi čega v krátkosti informoval prítomných o článku uverejnenom v mesačníku INFO zo 
dňa 3. októbra 2017 o vydanom článku na zmeny v regulovanom parkovaní, ktoré začnú platiť 
od novembra 2017 a ďalšie od nového roka 2018, kde sa mení doba spoplatnenia v pásmach 
C,D,G,H a to od 00.00 do 24.00 h v pracovných dňoch s výnimkou dlhodobých parkovísk.   
 

• požiadavky poslancov : 
105/17 Žiadam dokončiť napojenie Tichej ulice v súvislosti s novým podjazdom pod železničnou 

traťou, resp. novým premostením tohto podjazdu. Jedná sa o prístup k zadným pozemkom na 
ulici Pod Čerešňami. Na Tichej ulici chýba časť verejného osvetlenia. (Mi čega) 

106/17 Žiadam opraviť zadnú stranu fasády - padajúcu omietku na MŠ Švermovej, ktorá 
ohrozuje bezpečnosť detí, čo spôsobuje, že deti majú zákaz vstupu na terasu. (Matejka)  

107/17 Žiadam doplniť do pôvodných uličných vpustí tlmiace tesnenie, ktoré zostali na ceste pri 
rekonštrukcii MK Dubová kvôli utlmeniu hluku prechádzajúcich vozidiel. (Petrík) 

108/17 Ihrisko Považská - prvé ihrisko za Magnusom - požadujú občania kompletnú revitalizáciu 
celého ihriska, vrátane pôvodných mantinelov, betónovej plochy a žiadajú  vymeniť aj hracie 
prvky. (Petrík) 

109/17 Okolo Okruhového domu armády žiadame  opraviť poškodený asfaltový kryt chodníkov. 
(Petrík). Pozn. garantky -  požiadavka bude presunutá do príslušnej mestskej časti STRED. 
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110/17 Požadujem odstrániť vyschnutý strom na Kraskovej ulici ako je to nové parkovisko, strom 
sa nachádza  pri značke vyhradenej pre imobilné osoby – meter od tej značky je vyschnutý 
strom. (Mi čega) 

111/17 Požadujem, aby mesto skúsilo osloviť železnice o vykonanie zrušenia trúbenia ranného 
vlaku pri priechode cez železnicu pri Milexe – dnes už priechod cez železnicu nie je a trúbenie 
zostalo, ruší obyvateľov okolitých nehnuteľností. (Mi čega) 

112/17 Opätovne požadujem vykonať kroky na meste v súvislosti s oslovením železníc, aby 
znížili intenzitu rozhlasu príchodov a odchodov vlakov na stanici v Opatovej. (Baco) 

113/17  Požadujem zaradiť do plánu investícií na rok 2018 premaľovanie modrých čiar a úpravu 
asfaltového krytu na ulici Golianova – je to jeden veľký tankodrom, kde je viac trávy ako 
asfaltu. (Matejka) 

114/17 Požadujem osadiť a zabezpečiť aj vývoz odpadkových košov v novovybudovanom 
podchode pri Bille. Situácia si vyžaduje riešiť to ihneď, nakoľko sa v tomto mieste hromadí 
odpad. (Mi čega) 

115/17 Požadujeme vyzvať realizátora projektu výsadby drevín pri Milexe a vykonať tam 
kontrolu, nakoľko tam chýba výsadba polovice drevín.  (Baco) 

• požiadavky občanov : 
116/17  p. Rečičár - Na ploche pozemku za bytovým domom Pod Sokolice 528 pripomíname a 

urgujeme výsadbu nových stromov. Táto výsadba sa mala realizovať následne po výrube 
pôvodných starých stromov, najmä briez.   

 
 

11. ZÁVER: 
 

Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER. 
 
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 19,15 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční 
dňa 2. novembra 2017 v SOŠ Pod Sokolice. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 5.10. 2017 
 
 

Ing. Miloš Mi čega 
         Predseda VMČ SEVER 
 


