
 

Zápisnica  zo zasadnutia 
 

VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 
 

uskutočneného dňa 1. júla 2015  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  

 

 

Program (po schválení) :  

1. Úvod.  

2. Odpovede na požiadavky VMČ SEVER z júna 2015. 

3. Majetkové prevody. 

4. Informácia o pripravovaných zmenách rozpočtu mesta.  

5. Informácia o príprave a priebehu investičných akcií v MČ SEVER.  

6. Prerokovanie návrhu na výpožičku nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín, na prevzatie veci do 

užívania - AS Trenčín. 

7. Návrh na premostenie potoka Teplička a Nosického kanálu lávkou.  

8. Rôzne. 

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 

zaslaná v stanovenej lehote elektronicky – emailom spolu s prílohami. Pôvodne sa malo zasadnutie 

výboru konať 2.7. 2015. Prítomným uviedol, že dátum zasadnutia výboru skoordinoval s termínom 

zasadnutia MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 2.7. 2015. K tejto zmene požiadal vopred elektronicky 

kolegov o ich stanovisko, pričom nikto nebol proti. 

 Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER je uznášaniaschopný, prítomní sú šiesti členovia. 

Kamil Bystrický sa ospravedlnil z neúčasti, JUDr. Martin Smolka oznámil neskorší príchod. 

 Ing. Miloš Mičega navrhol zmenu programu nasledovne :  

Zmena programu sa týka doplnenia bodu č. 6 o prerokovanie návrhu na výpožičku nehnuteľností vo 

vlastníctve Mesta Trenčín, na prevzatie veci do užívania - AS Trenčín.  

Hlasovalo sa o tom, kto je za doplnenie bodu 6 do programu rokovania: 

HLASOVANIE :  

Za : 6 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
 

Predseda výboru     

Ing. Miloš Mičega   

Členovia výboru : 

Ing. Ladislav Matejka 

Ľubomír Horný 

Miloslav Baco 

Mgr. Juraj Bakoš 

JUDr. Martin Smolka 

Mgr. Martin Petrík 
 

Neprítomní členovia VMČ SEVER : 

Kamil Bystrický - ospravedlnený 
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Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ Sever odsúhlasilo doplnenie bodu 6 o návrh na výpožičku 

nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín, na prevzatie veci do užívania - AS Trenčín tak, ako je 

uvedené v programe rokovania MsZ dňa 2.7.2015.    

 

 Ďalšia zmena programu sa týkala doplnenia bodu č. 7 o návrhu na vybudovanie lávky pre peších 

a cyklistov cez Tepličku a Nosický kanál s vyústením v časti „Prúdy“ pod Skalkou. 

Hlasovalo sa o tom, kto je za doplnenie tohto bodu 7 do programu rokovania: 

HLASOVANIE :  

Za : 6 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ Sever odsúhlasil doplnenie bodu č. 7 o  vybudovaní lávky pre 

peších a cyklistov cez Tepličku a Nosický kanál s vyústením v časti „Prúdy“ pod Skalkou. 

 

 Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe vrátane jeho zmien po doplnení. 

Hlasovalo sa o programe ako celku : 

HLASOVANIE :  

Za : 6 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že program zasadnutia bol členmi VMČ Sever jednomyseľne  

schválený.  

Za zapisovateľku bola jednomyseľne schválená Soňa Baránková.  

 

2. Odpovede na požiadavky VMČ Sever z júna 2015:  
Ing. Mičega upozornil na chýbajúcu odpoveď z minulého zasadnutia VMČ Sever, ktorá sa týka 

osadenia tabule – informácia o vlastníctve Mesta Trenčín na detskom ihrisku na Sihoti na Považskej 

ulici. Označenie ihriska stále nie je a ďalej uviedol, že ho treba doplniť aj o informáciu o prevádzkovom 

čase, resp. o umiestnení tejto informácie na mieste viditeľnom z verejného priestranstva. (Zodp. MsÚ) 

 

Hlasovalo sa o tom, či poslanci berú odpovede na vedomie. 

HLASOVANIE :  

Za : 6 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER berie odpovede na požiadavky VMČ Sever z júna 

2015 na vedomie.  

 

3. Majetkové prevody:  
 Ing. Vanková – vedúca UMM ozrejmila predkladaný materiál nasledovne: 

1/ ÚMM žiada VMČ Sever o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na Kukučínovej ulici parc. 

č. 3289/1v k.ú. Trenčín vo výmere cca 5 m
2
 pre Milana Barteka za účelom scelenia pozemku. 

Uviedla, že pozemok sa predáva na základe výzvy útvaru majetku mesta, aby sa zarovnala hranica 

susedných pozemkov, ktoré boli už predané.   

 

Hlasovalo sa o tom, kto je za predaj nehnuteľnosti na základe predloženej žiadosti.   

HLASOVANIE :  

Za : 6 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER odporučil predaj uvedeného pozemku parc. č. 3289/1.    
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4. Informácia o pripravovaných zmenách rozpočtu mesta: 

 Ing. Vanková – vedúca UMM uviedla informáciu ohľadom pripravovanej investičnej akcii 

vybudovanie Opatovského chodníka, že súhlasy od majiteľov pozemkov už obdržala, ešte chýba 

vyjadrenie železníc (ŽSR).  

 Ing. Miloš Mičega privítal JUDr. Martina Smolku, ktorý sa ospravedlnil za oneskorený príchod.  

 Ing. Miloš Mičega navrhol odsúhlasiť zmenu v rozpočte mesta, Program 6. Doprava, Podprogram 3. 

Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položka 717 : Ul. Opatovská – vybudovanie 

chodníka o plus + 30 000 € na 90 000 €. Takto by mali byť pokryté všetky náklady na vykúpenie 

pozemkov a na vybudovanie chodníka v celej dĺžke medzi Sihoťou IV. a časťou Opatová.  

 

Hlasovalo sa o tom, že poslanci schvaľujú na vybudovanie Opatovského chodníka navýšenie sumy 

o 30 000 € na 90 000 €, tak ako je uvedené v návrhu na zasadnutie MsZ dňa 2.7.2015. 

HLASOVANIE :  

Za : 7 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER súhlasí s navýšením finančných prostriedkov na 

vybudovanie Opatovského chodníka na celkovú sumu 90 000 €, tak ako je uvedené v návrhu MsZ 

2.7.2015. 

 

 Ing. Miloš Mičega informoval, že na riadne dokončenie stavebnej akcie úpravy asfaltových 

povrchov na ul. Pod Sokolice treba navýšiť finančné prostriedky o 1.740 €. Predložil návrh, 

na presun čiastky z MČ SEVER: Opatovská + Žilinská v čiastke 1.740 €  na MČ SEVER: Pod 

Sokolice – rekonštrukcia v čiastke + 1.740 € (t.j. celkový rozpočet: 6.740 €). Obe investičné akcie 

sú rozpočtované na podprograme 6.3.: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií.   

 

Hlasovalo sa o tom, že poslanci schvaľujú navýšenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu MK 

Pod Sokolice o 1.740 €. 

HLASOVANIE :  

Za : 7 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER súhlasí s navýšením finančných prostriedkov na 

rekonštrukciu MK Pod Sokolice o 1.740 €. 

 

5. Informácia o príprave a priebehu investičných akcií v MČ SEVER: 

Bola predložená farebná tabuľka o príprave a priebehu investičných akcií v MČ SEVER, poslanci 

zobrali tento materiál na vedomie.  

 

Hlasovalo sa o tom, či poslanci berú predložený materiál na vedomie. 

HLASOVANIE :  

Za : 7 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER berie na vedomie predložené informácie (tabuľku) 

o príprave a priebehu investičných akcií v MČ SEVER. 

 

6. Prerokovanie návrhu na výpožičku nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín,  

na prevzatie veci do užívania - AS Trenčín : 
Ing. Miloš Mičega na úvod tohto bodu uviedol, že je v kompetencii MČ SEVER vyjadriť sa k nájmu či 

predaju nehnuteľností, preto navrhol zaoberať sa týmto materiálom a vyjadriť sa k nemu. Vyplýva to 

z rokovacieho poriadku výborov mestských častí. V rámci diskusie odznel názor, aby mesto zabezpečilo 
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taký režim parkovania, aby novovybudované parkovisko v areáli bolo využiteľné i mimo hracích 

zápasov a malo to nejakú pridanú hodnotu pre túto lokalitu na Sihoti. Ing. Miloš Mičega dodal, že 

takéto riešenie by napomohlo najmä parkovaniu vozidiel študentov Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne. Členovia výboru sa s takýmto riešením stotožnili.   

 

Hlasovalo sa o tom, kto je za návrh na výpožičku nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín,  na 

prevzatie veci do užívania - AS Trenčín, tak ako je predložená zmluva na zasadnutie MsZ v Trenčíne 

dňa 2.7. 2015.  

HLASOVANIE :  

Za : 7 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER súhlasí s návrhom na výpožičku nehnuteľností vo 

vlastníctve Mesta Trenčín,  na prevzatie veci do užívania - AS Trenčín, ako je pripravený na najbližšie 

zasadnutie MsZ dňa 2.7.2015.  

 

7. Informácia o vybudovaní lávky: 
Predseda Ing. Miloš Mičega informoval prítomných o investičnom zámere vybudovania lávky pre 

peších a cyklistov cez potok Teplička a Nosický kanál s vyústením do priestoru medzi Váhom 

a kanálom v časti „Prúdy“ pod Skalkou. Na Sihoti IV. sa predpokladá osadenie lávky v mieste garáží pri 

materskej škole na Opatovskej ulici. Členom VMČ vopred zaslal emailom vizualizáciu osadenia lávky, 

ktorú nechal vypracovať ako podklad pre začatie akéhokoľvek procesu. Fotografie ukázal prítomným aj 

v tlačenej forme (tvoria prílohu tejto zápisnice). Lávka by slúžila na prepojenie MČ SEVER s voľným 

priestorom medzi Váhom a kanálom, ktorý je obyvateľmi prakticky nevyužívaný, pričom od Sihote IV. 

je vzdialený ani nie 100 m vzdušnou čiarou. Význam lávky vidí najmä v umožnení využitia tohto 

priestoru pre voľnočasové aktivity ľudí. Skrátila by sa aj cesta na tzv. Ostrov. Na záver dodal, že zatiaľ 

sa nedá presne odhadnúť, koľko finančných prostriedkov by vyžadovalo vybudovanie lávky. Všetko by 

záviselo povoleného technického riešenia a podľa požiadaviek Povodia Váhu š.p. a iných dotknutých 

inštitúcii. Ing. Miloš Mičega uviedol, že Mestu Trenčín, ako inštitúcii a výkonnému orgánu sa podarí 

zabezpečiť realizovateľnosť tohto zámeru. Na záver dodal, že o zámere už komunikoval s vedúcim 

útvaru hlavného architekta Ing. arch. Martinom Beďatšom. Tento je v súlade s územných plánom mesta. 

Taktiež požiadal útvar hlavného architekta mesta o súčinnosť pri získaní prvotných povolení, resp. 

vyjadrení od príslušných inštitúcií. Prítomných členov VMČ  požiadal o podporu tohto zámeru. 

 

Hlasovalo sa o tom, kto je za vybudovanie lávky pre peších a cyklistov cez potok Teplička a Nosický 

kanál s vyústením do priestoru medzi Váhom a kanálom v časti „Prúdy“ pod Skalkou a zabezpečenia 

potrebných vstupných podkladov (štúdie a pod.) na zahájenie celého procesu jej zhotovenia a jej 

zaradenie ako položky – prvku v kapitálovom rozpočte Mesta Trenčín.  

HLASOVANIE :  

Za : 7 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER súhlasí so zahájením procesu realizácie zámeru 

vybudovania lávky cez potok Teplička a Nosický kanál v MČ SEVER.   

 

10. Rôzne: 
Ing. Miloš Mičega na úvod prečítal prítomným sťažnosť, ktorá mu bola doručená. Poukazuje sa v nej na 

nedôstojné správanie správcu kúpaliska v Opatovskej doline. Uviedol, že sa nejedná o jedinú sťažnosť.  

K tejto veci bola diskusia, v ktorej sa konštatovalo, že negatívne skúsenosti majú aj iní občania, resp. 

členovia VMČ. Prítomní sa zhodli na tom, že nie je v kompetencii VMČ riešiť správanie osoby 

v privátnom zariadení.  
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 požiadavky poslancov: 

Ing. Miloš Mičega  

 Zabezpečiť zhotovenie priechodu pre chodcov na Hodžovej ulici pri vyústení nového podchodu na 

železničnú stanicu, min. informáciu o termíne jeho realizácie. (Zodp. MsÚ) 

 Zabezpečiť osadenie smetných košov na psie exkrementy v MČ SEVER (pri hrádzi) podľa ponuky 

Marius Pedersen. (Zodp. MsÚ) 

 Zabezpečiť osadenie polozapustených smetných košov na Žilinskej ulici a ul. Pred poľom, min. 

informáciu o termíne ich realizácie. (Zodp. MsÚ) 

 Zistiť, či tabuľa v priestoroch Zlatokovu je stále využiteľná pre VMČ SEVER. Informácie z VMČ 

sa už od júna zverejňujú na novej tabuli pri prvej zastávke MHD v smere na jazdy na Sihoť.  

Existuje tu priestor, na poskytnutie trvalejších informácií pre obyvateľov tejto mestskej časti.  

 Doriešiť viacročný problém s mriežkami na rigole na parkovisku pred Centrom seniorov na 

Osvienčimskej ul. č. 3 v Trenčíne, ktorý oddeľuje chodník od parkoviska. Situáciu možno riešiť aj 

odstránením všetkých krytov z rigolu a jeho vyplnením štrkom. Aj takéto riešenie je vždy 

bezpečnejšie ako chýbajúce, voľné a aj krivé mriežky. (Zodp. MsÚ) 

 Zabezpečiť opravu poškodeného oplotenia na detskom ihrisku Pádivec a obnoviť náter prvkov. 

Upozorňuje na osadenie tlmiacej zábrany na oplotenie v časti od Opatovskej ulice pod svahom, 

ktorý deti využívajú v zime na sánkovanie. O tejto požiadavke už bol pri osobnej obhliadke 

informovaný riaditeľ MHSL, p. Buchel. (Zodp. MHSL)  

 

Ľubomír Horný  

 Zabezpečiť osadenie smetných košov na psie exkrementy do areálu futbalového ihriska v Opatovej. 

(Zodp. MsÚ) 

 Zabezpečiť aktuálnu informáciu ohľadom opravy Opatovského mosta na ceste I/51, ktorého správa 

spadá pod SSC Bratislava   (Zodp. MsÚ) 

 

Ing. Ladislav Matejka 

 Zabezpečiť viac obhliadajúcich policajtov na hrádzi, ktorých návšteva v týchto lokalitách absentuje. 

(Zodp. MsP) 

 Vymeniť piesok v areáli MŠ Turkovej. (Zodp. MHSL) 

  

Mgr. Martin Petrík 

 Orezať stromy v areáloch všetkých školských a predškolských zariadeniach v MČ SEVER 

a zabezpečiť počas letných prázdnin väčšiu ostražitosť a kontrolu v týchto areáloch zo strany MsP. 

(Zodp. MsÚ a MsP) 
 

JUDr. Martin Smolka 

 Zistiť, kto inicioval zavedenie mestskej hromadnej dopravy na Opatovskú chatu, vzhľadom k tomu, 

že na prevádzkara v Opatovskej doline sa ľudia sťažujú a aká je vyťažiteľnosť tohto autobusu č. 

121. Sťažnosti smerujú na jeho údajnú arogantnosť a vulgárne správanie (Zodp. MsÚ) 

 Osadiť vývesnú informačnú tabuľu MČ SEVER v lokalite Pred poľom bližšie k predajni Billa. 

(Zodp. MsÚ) 
 

Všetci poslanci 

 Požadujú informáciu, kto presne financuje výstavbu oplotenia ihriska na ul. Pred poľom v Trenčíne. 

(Zodp. MsÚ) 

 
 požiadavky občanov: 

- Pani Habániková požaduje opätovne preveriť odpoveď ohľadom rušenia obyvateľov ulice Hodžova 

motorovým vozňom odstaveným na priľahlom koľajisku, nakoľko odpoveď z príslušného oddelenia 

oblastného hygienika v Žiline, čo je príslušný správny orgán vo veci vybavovania hlučnosti pri 

výstavbe železníc, jej nepostačuje. Pýta sa, prečo tam musí byť ten vozeň odstavený aj v noci. 
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Predseda Ing. Mičega uviedol, že nakoľko nemá uvedenú odpoveď pri sebe, nemôže k tomu zaujať 

stanovisko. Požiada o stanovisko k tomuto problému a aj o informáciu, či na meste evidujeme aj viac 

podaní ohľadne tohto rušiaceho vozňa. (Zodp. MsÚ) Poslanec Ing. Matejka k tomu navrhol, aby  list 

s odpoveďou priniesla p. Habániková do Centra seniorov na Sihoti a poslanci si ju tam vyzdvihnú 

a budú môcť sa k tomu vyjadriť. Taktiež vyslovila nesúhlas, že protihluková stena, ktorá je 

vybudovaná smerom k podchodu Hodžova mala byť súvislá už od bývalých mliekarní na Sihoti.  

- Pani Habániková sa ešte pýta, kedy bude zahájený orez stromov na Hodžovej 10 v Trenčíne? (Zodp. 

MsÚ) 
 

- Pani z ulice Pod Sokolice tiež poukázala na zvýšený hluk z areálu Meriny, kde zamestnanci tkáčovne 

otvárajú okná do ulice a prevádzka spôsobuje zvýšený hluk obyvateľov priľahlej bytovky. Žiada 

preveriť tento stav. (Zodp. MsÚ)  

 

9. Záver: 
Predseda Ing. Miloš Mičega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.  

Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 17,30 hod. 

 

 

Zapísala : Soňa Baránková 

 

V Trenčíne, dňa 1.7. 2015 

 

 

 

 

 

Ing. Miloš Mičega 
                          Predseda VMČ SEVER 

 

 

 

 

Príloha :  

- foto vizualizácie lávky 


