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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 po schválení :  
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. Stanovisko VMČ SEVER k zhotovovaniu zápisníc z rokovaní MsZ v Trenčíne v roku 2018. 
4. Vybudovanie protihlukovej steny na Hodžovej ulici – aktuálna informácia. 
5. DNI SIHOTE 2018 – informácia o podujatí. 
6. Kultúrne leto na severe – informácie o podujatí. 
7. 780. výročie v Opatovej – základné informácie o podujatí.  
8. Centrum seniorov na Sihote – informácie o využívaní objektu na Osvienčimskej ulici. 
9. Rekonštrukcia futbalového štadióna (informácie o výstavbe a jej vplyve na dopravnú 

obslužnosť a pod.) 
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 v súlade s rokovacím poriadkom výborov mestských častí, 
pričom členom výboru bola zaslaná trinásť dní vopred elektronicky. Skonštatoval, že výbor je 
uznášaniaschopný, prítomní sú všetci ôsmi členovia a vyzval ich na prípadné doplnenie alebo 
zmenu programu. 

• Mgr. Petrík  navrhol zmenu programu nasledovne : Zmena programu sa týkala doplnenia bodu 
č. 5 s názvom Kultúrne leto na Severe a bodu č. 6. s názvom 780. výročie v Opatovej.  

• Bc. Bystrický navrhol doplniť bod č. 3. S názvom Stanovisko VMČ SEVER k zhotovovaniu 
zápisníc z rokovaní MsZ v Trenčíne v roku 2018. 

• Ing. Mi čega dal o doplnení dvoch bodov programu č. 5 a č. 6 hlasovať: 
 
 

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; Ľubomír Horný  
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Uznesenie 9/18: VMČ súhlasí s doplnením bodu č. 5 – Kultúrne leto na severe – informácie 
o podujatí a doplnením bodu č. 6 – 780. výročie v Opatovej.  
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Petrík, Smolka, Horný, Bakoš, Baco) Proti : 0 Zdržali sa : 2 (Mičega, Matejka) 
Nehlasoval: 1 (Bystrický) 
Uznesenie bolo schválené.  
 
• Ing. Mi čega dal následne o doplnení bodu programu č. 3 hlasovať: 
Uznesenie 10/18 : VMČ súhlasí s doplnením bodu č. 3 – Stanovisko k VMČ SEVER k zhotovovaniu 
zápisníc z rokovaní MsZ v Trenčíne v roku 2018. 
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Matejka, Bystrický, Bakoš, Smolka)  Proti : 0 Zdržali sa : 3  (Petrík, 
Horný, Baco) 
Uznesenie bolo schválené.  
 
• Ing. Mi čega dal následne o doplnení bodu programu č. 3 hlasovať: 
Uznesenie 11/18: VMČ schvaľuje program ako celok v znení jeho zmien.  
HLASOVANIE :  
Za : 8         Proti : 0     Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
 
Ing. Mi čega konštatoval, že program bol schválený, za zapisovateľku určil Soňu Baránkovú.  
 
 

2. MAJETKOVÉ PREVODY:  
• Ing. Vanková ozrejmila predkladané materiály nasledovne: 
1/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k budúcej zámene nehnuteľností - pozemkov medzi 

Mestom Trenčín a CAPITIS development, s. r. o. podľa predloženého návrhu. Ide o pozemky, 
ktoré sa nachádzajú na Žilinskej ulici v areáli bývalého zberného dvora. Celková výmera 
pozemkov spolu je 404 m2. Rozdiel vo výmerách predstavuje 149 m2 a bude riešený finančným 
vyrovnaním v prospech Mesta Trenčín. Dňa 25.2.2009 bola medzi Mestom Trenčín a 
spoločnosťou CAPITIS, s.r.o. uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 248/2008, ktorej 
predmetom bol záväzok budúceho predávajúceho predať budúcemu kupujúcemu pozemky v k.ú. 
Kubra C-KN parc.č. 2432/9 o výmere 122 m2 a C-KN parc. č. 767/11 o výmere 55 m2. V zmysle 
článku IV. tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zriadení vecného bremena na pozemku 

    vo vlastníctve CAPITIS, s.r.o. C-KN parc.č. 780/4 spočívajúceho v povinnosti vlastníka 
pozemku C-KN parc.č. 780/4 strpieť právo prechodu a prejazdu obojsmerne ako cestné 
prepojenie Žilinskej ulice a pozemku C-KN parc.č. 767/1. Zároveň bolo dohodnuté, že na 
pozemku C-KN parc.č. 2342/9 bude zriadené vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka 
pozemku strpieť právo prechodu na tomto pozemku ako pokračovanie chodníka zo Žilinskej 
ulice na spevnenú plochu hrádze. 

    JUDr. Smolka vyjadril svoj súhlas s týmto zámerom rovnako ako aj Mgr. Petrík , ktorý zároveň 
poďakoval exekutíve, že je to riešenie najlepšie pre obidve strany a očakávam podporu aj 
ostatných členov. Ing. Mi čega k tomuto uviedol, že je rád, že sa k tomuto kolegovia takto 
vyjadrili a v tomto momente hľadám podporu, ktorú som ja dohodol na Povodí Váhu a to, že na 
Clementisovej ulici je momentálne výjazd v úrovni bytovky na hrádzu, s projektantom som 
dohodol, že výjazd sa posunie smerom ku garážam, to znamená, že  autá po hrádzi by chodili na 
dĺžku dvoch garáží cca na 15 m. Toto bolo v projekte, avšak neobjavilo sa to v projekte pre 
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stavebné povolenie. Minulý mesiac som žiadal Ing. Hartmanna, aby sa zmenil tento jestvujúci 
výjazd, avšak odpísal, že  nesúhlasí s tým Povodie Váhu. Ja mám informáciu, že oni s tým 
nemajú žiadny problém a hľadám podporu v tom, aby sme skrátili trasu pre autá cez hrádzu 
a posunuli výjazd z hrádze ku garážam na Clementisovej ulici a následne navrhol v tejto veci 
hlasovať: 

Uznesenie 12/18: VMČ SEVER odporúča schváliť majetkový prevod tak ako bol predložený.  
HLASOVANIE :  
Za : 8          Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 

 
• Ing. Mi čega ešte navrhol prijať jedno uznesenie k tomuto majetkovému prevodu, nakoľko 

stavba je v štádiu rozostavanosti a to nasledovne: 
Uznesenie 13/18: VMČ SEVER odporúča, aby Mesto Trenčín v štádiu výstavby vykonalo všetky 
opatrenia k tomu, aby sa posunul výjazd na hrádzu ku garážam na Clementisovej ulici smerom ku 
garážam.  
HLASOVANIE :  
Za : 8          Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
2/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k odkúpeniu pozemkov pred hotelom Magnus pre 

spoločnosť MAGNUS gallery, s. r. o., Bojnice - parc. č. 1531/314 v k.ú. Trenčín. Ide o časť 
parkoviska pred hotelom Magnus vo výmere 777 m2. Toto parkovisko je v súčasnosti užívané 
na základe nájomnej zmluvy s podmienkou, že je bezplatné a vplyvom zavedenia parkovacej 
politiky tu začal vznikať problém, že všetci parkujú na tomto parkovisku a nemôže sa tu vyberať 
parkovné. Na základe spoločných rokovaní s Mestom Trenčín bolo dohodnuté, že predmetom 
predaja bude iba časť parkoviska, zvyšná časť bude uvoľnená pre potreby Mesta Trenčín........ 
Ing. Vanková dodala, že uvedený návrh odsúhlasil aj dopravný inšpektorát.......... Ing. Mi čega 
dodal, že na náklady Magnusu sa tu vybudovalo parkovisko s podmienkou, že bude verejnosti 
prístupné.... až do spustenia parkovacej politiky to fungovalo, odvtedy je toto parkovisko stále 
plné. Takže z môjho pohľadu je toto dôsledok nepripravenej parkovacej politiky, pretože 
podnikateľ je dnes nútený, že 60 % si ponechá, ostatné dá mestu, ďalšie náklady má s rampou, 
....... pokladám to za vydieranie zo strany mesta,...... Mgr. Petrík  ostatných poslancov 
informoval, že bol u viceprimátora, kde sa na túto tému bavili a žiada exekutívu, aby sa viedli 
ďalej rokovania, nie k predaju ale prenájmu..... Na to dodala Ing. Vanková, že prenajaté to teraz 
má........ JUDr. Smolka uviedol, že musíme to vyradiť z miestnych komunikácií, inak tam 
nemôžeme dať tú rampu a navrhol odložiť tento prevod, aby sme to rozdiskutovali a hľadali iné 
riešenie, lebo nie je za predaj, ....... nechcem, aby sme sa zbavovali majetku mesta, ...... ja to 
nepodporím a navrhujem to stiahnuť a rozdebatovať to na inej pôde......... Do debaty ešte vstúpil 
Mgr. Petrík , že aj viceprimátor navrhol nájsť také riešenie, aby to zostalo v majetku mesta 
a zároveň, aby to mohol užívať aj hotel pre svojich zákazníkov, ....... Ing. Matejka doplnil, že 
prejednané to s Magnusom je,  tento variant je niekoľký, pokiaľ ja viem, odsúhlasil to aj útvar 
dopravy  aj dopravný inšpektorát a došlo k nejakému konsenzu,..... a dostali sme ich do tohto 
my alebo tí, čo hlasovali za tento chaos parkovacej politiky, ktorý nastal po tom marci 2017, 
....... chaos tam pretrváva naďalej, mohli sme rokovať už predtým, keď to tu bolo, ...... ja nie som 
z tohto riešenia úplne nadšený, lebo predeľovať to rampou, autá tam budú stáť v križovatke, ..... 
a zase to naťahovať,....... JUDr. Smolka doplnil, že my nie sme tí poslanci, ktorí sa chcú 
zbavovať majetku mesta,....či to boli vnútrobloky alebo parkovacie plochy a udivuje ho postoj 
kolegu Matejku,........... Po vzájomnej diskusii Ing. Mi čega doplnil, že dôvod, prečo to neprešlo 
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prvýkrát bol, že ja som bol proti predaju kvôli tým rozhľadovým poliam v križovatke s ul. Kpt. 
Nálepku a taktiež som nesúhlasil s odpredajom chodníku medzi parkoviskom a zimným 
štadiónom .... a po druhé, nikto z nás nie je za to, aby sa niekomu dával alebo daroval pozemok, 
aby sme sa ho zbavovali, ten status, že ho má v nájme je tu dvanásty rok, len nepripravená 
parkovacia politika spôsobila problémy podnikateľskému subjektu,..... ktorý je jeden 
z najväčších zamestnávateľov v okolí a my sme mu spôsobili problém s parkovaním,...... je to tu 
predložené, nie som s tým úplne nadšený, ale dobre, je to tu, a odrazu sa dozviem v tomto 
momente a v tejto sekunde, že ste si Vy niekde na úrade dnes dohodli s viceprimátorom, že to 
sťahujete, to je pre mňa nóvum,..... JUDr. Smolka navrhol o tomto dať hlasovať................Bc. 
Bystrický navrhol, aby sme k tomuto neprijímali uznesenie,.... a keďže máme len odporúčací 
charakter, rozhodujú poslanci v MsZ, takže vo finále to teraz nerozhodneme,.........a doplnil ho 
Ing. Matejka , že toto stálo veľa času úradu, veľa peňazí stáli všetky tie geometráky, ......... 

 
Ing. Mi čega dal hlasovať : 

Uznesenie 14/18: VMČ SEVER odporúča presunúť tento majetkový prevod na ďalšie rokovanie 
VMČ SEVER s ďalšími informáciami. 
HLASOVANIE :  
Za : 8          Proti : 0   Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
3/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k prenájmu pozemku pre SAVE-TECH, s. r. o. na 
Kukučínovej ulici za účelom výstavby napojenia na miestnu komunikáciu, ktorá bude po 
kolaudácii odovzdaná do vlastníctva Mesta Trenčín a predložili predlženie doby nájmu na dobu 
určitú do termínu 9.11.2018 do doby kolaudácie „Servisného centra SAVE-TECH 2. etapa“.  
Uznesenie 15/18: VMČ SEVER odporúča schváliť MsZ predlženie nájomnej zmluvy za podmienok 
stanovených v pôvodnom nájme a termín do 9.11.2018.   
HLASOVANIE :  
Za : 8          Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
4/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k prenájmu nehnuteľnosti - časti spevnenej plochy 

chodníka na parc. 1506/1 v rozsahu 338 m2 pre SAVE-TECH, s. r. o., za účelom úpravy pozemku 
formou sadových úprav so zachovaním prístupu verejnosti na dobu neurčitú. V rámci diskusie 
podotkol Bc. Baco, že každá nájomná plocha, ktorá sa upraví, je len prínosom...........Ing. 
Mi čega dodal, aby sa do zmluvy zapracovala klauzula obmedzenia akéhokoľvek zriadenia 
pozemnej stavby,...... a podotkol, že Terminál padol a do budúcna ešte nevieme, čo budeme 
robiť s touto cestou,....  

Uznesenie 16/18: VMČ SEVER odporúča schváliť nájomnú zmluvu tak ako bolo predložený 
materiál s podmienkou zapracovania obmedzenia možností výstavby akejkoľvek pozemnej stavby.  
HLASOVANIE :  
Za : 8          Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

3. STANOVISKO VM Č SEVER K ZHOTOVANIU ZÁPISNÍC Z ROKOVANÍ 
MsZ v TRENČÍNE V ROKU 2018: 

• Bc. Bystrický navrhol doplniť tento bod v súvislosti so zhotovovaním zápisníc z rokovaní 
mestského zastupiteľstva na základe nových skutočností, ktoré nastali po januárovom 
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mestskom zastupiteľstve, kedy sa stalo to, že sa zmenil spôsob zhotovovania zápisníc, ktoré už 
neobsahujú doslovný prepis, ako tomu bolo zvykom po dobu 17 rokov  od roku 2001,...... kde 
ste sa mohli dočítať,....Poslanecky klub v MsZ v Trenčíne - Občiansky klub, vyjadruje 
znepokojenie nad novým spôsobom zhotovovania zápisníc zo zasadnutia MsZ v Trenčíne, 
ktoré neobsahujú doslovný prepis vyjadrení, ktoré odzneli na zasadnutí MsZ. Občiansky klub 
považuje tento krok zo strany exekutívy za odopieranie práva na informácie pre občanov Mesta 
Trenčín. Máme za to, že nie je dôvod meniť viac ako 17 rokov zaužívanú prax v zhotovovaní 
zápisníc v doslovných prepisoch. Je to krok smerom dozadu v rámci demokracie 
a transparentného nakladania s informovanosťou občanov. Dotýka sa to hlavne Vás, pretože 
v súčasnom znení zápisníc sa už nedočítate, čo my vo Vašom mene vykonávame, akú agendu 
a zostáva Vám žiaľ len forma audiovizuálneho záznamu,.... čo aj kolega Medal na MsZ 
podotkol, že to znevýhodňuje práve sluchovo postihnutých občanov mesta Trenčín.... Je toto 
pre nás veľmi závažná téma, snažili sme sa  presadzovať princípy transparentnosti a otvorenej 
samosprávy a preto sme sa rozhodli zaradiť to aj na rokovanie VMČ SEVER, pretože sa to 
dotýkaj aj občanov VMČ SEVER,... v zápisniciach nebude spomenutý doslovný obsah 
výpovedí poslancov,....    

• Ing. Mi čega sa opýtal prítomných, či niekto má niečo k tomuto bodu : 
• Mgr. Bakoš uviedol, že nie je vôbec pohodlné nájsť si naše vyjadrenia na internete, lebo 

v písanej podobe si to nájdete rýchlejšie, či už podľa vyhľadávaného slova, vo videu sa musíte 
preklikávať,....... viem, že ten doslovný prepis vyžaduje veľkú námahu, je to záťaž pre 
úradníkov, ale dá to aj objednať,.... prepis študentov stojí okolo 2,50 € za stranu a nemusíme 
zaťažovať úrad,.... a rád sa pripojím k tomuto uzneseniu, aby sa mesto vrátilo k tejto dobrej 
tradícii, aj keď v inej forme,.... a dávam tomuto podporu,.... na to dodal Bc. Bystrický, že 
exekutíva mesta  argumentovala aj tým, že stačia uznesenia zo zastupiteľstva, avšak uznesenia 
sú veľmi formálneho charakteru, ..... tam sa nedočítate to, že niekto mal iný názor, niekto chcel 
navrhnúť niečo iné a podobne, preto tie uznesenia sú pre nás málo a žiadame, aby sa to vrátilo 
naspäť či už cestou externého pracovníka, ako povedal kolega Bakoš,.... ja si osobne myslím, 
že to tak exekutívu nezaťažuje, keď to išlo 17 rokov, prečo to teraz ten 18 nejde,.........  
zareagoval predseda Ing. Mi čega, že nie každý z nás chodí na počítač a aký je rozdiel, či 
zápisnica je alebo nie je zverejnená? .... keď je to napísané a zadáte si akékoľvek slovo do 
vyhľadávača a kliknete, presne Vám to ukáže, kto to povedal a kedy,.... toto však od 1.1.2018 
padá, keď niekto niečo povie na zastupiteľstve, ale Vy to v tej zápisnici už nenájdete a budete 
si musieť pustiť video, ktoré trvá napr. 9 hodín,.... poslanec Horný si dovolil upozorniť, že sa 
treba stotožniť s tým, čo povedala p. Struhárová, a v tom má pravdu, že hluchonemí majú 
problém s čítaním textu, skôr čítajú z pier a videa, ...... je to podľa mňa zbytočné 
rozmazávať,.....  

• JUDr. Smolka tiež doplnil rozpravu, že nemá problém, aby to zostalo tak, ako to bolo, i keď 
to ten úrad zaťažuje, ale hľadajme spôsob, ... keď to doteraz fungovalo, nech to zostane 
naďalej,....  

• Bc. Bystrický navrhol uznesenie nasledovne: 
Uznesenie 17/18: VMČ SEVER odporúča exekutíve Mesta Trenčín zhotovovať zápisnice 
z rokovaní MsZ v roku 2018 tak, ako bolo zvykom za ostatné obdobie - tzn. doslovným prepisom 
vyjadrení členov a diskutujúcich na MsZ v Trenčíne. 
HLASOVANIE :  
Za : 8         Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
 
• o 17.10 h odišiel z rokovania poslanec Ing. Matejka s tým, že sa ešte vráti. 
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4. VYBUDOVANIE PROTIHLUKOVEJ STENY NA HODŽOVEJ ULICI –  
aktuálna informácia: 

• Garantka na úvod uviedla, že občania určite vedia, že vybudovaná protihluková stena na 
Hodžovej ulici pri stanici je toho času nedostatočná a vzhľadom na sťažnosti občanov rodinných 
domov žijúcich v  blízkosti stanice, ktorí sa sťažovali na neprimeraný hluk prichádzajúcich 
vlakov, momentálne prebiehajú merania najviac postihnutých budov, aby sa stena mohla 
predĺžiť.  

• Ing. Mi čega sa opýtal, či je tu niekto z občanov, kto je priamo z Hodžovej ulice a či tam majú 
hluk. Ozval sa pán, ktorý pripustil, že áno, hluk má aj on a že tá stena je toho času 
nepostačujúca,..... Ing. Mi čega dodal, že práve preto je tu snaha, aby železnica urobila sčasti 
novú a sčasti nadstavbu tejto steny a táto snaha je tu už druhý rok. V krátkosti prečítal 
informáciu z mesta zo stretnutia, ktoré sa uskutočnilo na pôde železníc a dodal, že momentálne 
je status, že nie je ani zavrhnuté a ani odsúhlasené, že sa spraví predĺženie.  

• Občan ešte dodal, že to mali dotiahnuť už vtedy pri budovaní, ...... doplnil Ing. Mi čega, že prvý 
krok sa spravilo aspoň to osvetlenie, ktoré bolo neprimerané,...  

• Ing. Mi čega navrhol, že požiada viceprimátora, aby sa zverejnila táto zápisnica z pracovného 
stretnutia ohľadom protihlukových opatrení, ktorá sa konala dňa 6.2.2018 v Bratislave, ...... 

 
5. DNI SIHOTE 2018 – informácie o podujatí: 

• Ing. Mi čega v krátkosti zhodnotil, že táto akcia bola na Sihoti dvakrát v roku 2016 ako prvý 
ročník, ktorý bol úspešný a ktorý sa konal sa tu na pôde Centra seniorov, bol bezproblémový 
za priamej podpory mesta,.......... minulý rok 2017 sa už nekonal v týchto priestoroch, lebo 
kultúrne centrum Sihoť tu už nesídlilo, dostalo výpoveď a tým pádom ani výstava o Sihoti tu 
už nebola,...... v roku 2017 bolo vyčlenených 5 000,-- €, ktoré boli minuté na všetky akcie, 
ktoré spadali pod DNI SIHOTE 2017, či už akcia na ihrisku Pádivec tzv. „Letná guľovačka“, 
podujatie v rámci rybárskych medzinárodných pretekov „LAUGARICIO CAP 2017 alebo 
festival starej hudby na Kubranskej kyselke, atď...... a na rok 2018 DNI SIHOTE nedostali ani 
cent,.... preto som žiadal podporu kolegov, aby boli vyčlenené finančné prostriedky, avšak do 
rozpočtu sa nedostali, ..... navrhoval som zmenu rozpočtu, aby sa tam vložili financie a na 
januárovom zastupiteľstve som sa opätovne uchádzal o podporu, výsledok bol 0,-- €, .... 
napriek tomu, Vám tu dávam verejný prísľub, že DNI SIHOTE 2018 budú, kultúrne akcie na 
Sihoti budú a budem rád, ak sa to podarí urobiť ako doteraz,... i keď mesto Trenčín, ktoré samo 
zhodnotilo, že to bola veľmi dobrá akcia, nechce prispieť, nemá záujem prispieť, tak budem 
hľadať podporu inde, momentálne som na to vyčlenil svoje financie, mám podporu veľa ľudí, 
ktorí sú ochotní robiť to bez nároku na odmenu a oduševnene. Preto som pokladal za dôležité, 
podať Vám takúto informáciu a skúsim kolegov požiadať a ak si osvoja návrh, či sa na to 
vyčlenia nejaké finančné prostriedky, ........ 

• Poslanec Horný povedal, že svoj návrh mu povedal na zasadnutí VMČ SEVER v decembri 
2017 v Opatovej, že ľudí zavádzal, že sme to robili my a pritom si to robil len ty sám,.... 
neinformoval si nás o tom, vynechal si nás z debaty a z nejakej súčinnosti a spolupráce pri 
organizovaní a robil si z toho politiku a kampaň, preto ja jednoducho s tým nesúhlasím 
a nebudem ti pomáhať v týchto veciach v tom zmysle, že ti budem niečo schvaľovať, .... keby 
si to urobil tak ako sa patrí, slušne, inteligentne,...... nakoniec s tým momentálne problém mám 
a nie je to kvôli ľudom, ale tebe ako si to robil,..... 

• Mgr. Petrík k tomu dodal, že práve to, ako to robíš, si túto akciu nechutne spolitizoval, nikto 
ti nepovedal, že ti mesto nedá peniaze, mesto ťa odporučilo na grantový program, mohol si si 
podať žiadosť ako som si podal ja za kultúrne leto na severe, tak ako si to podali Opatovania 
na ich výročie,...... tlačíš to tu politicky, mocensky a to mi na tom vadí a opätovne za to 
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nezahlasujem,..... Ing. Mi čega sa opýtal kolegu Mgr. Petríka, čo ho viedlo k tomu, že osobne 
dával zvlášť pozvánku na DNI SIHOTE 2017 vrátane ďalších informácií, o ktorých informoval 
ľudí,.....  

• Občan vstúpil do debaty s názorom, že Ing. Mičega to urobil pre ľudí a mohli sa ostatní pridať, 
a keď máte niečo medzi sebou, tak si to vybavte doma,....  

• Občianka požiadala na minulom zasadnutí, či by sa niečo také nemohlo konať aj v lokalite 
Pod Sokolice,...... 

• JUDr. Smolka sa stotožnil s pánom, že naozaj toto tu nepatrí, ľudia o tú kultúru neprídu,..... 
a budú to mať občania aj na Sihoti aj v Kubrej,......   

• Mgr. Petrík  vstúpil do debaty s tým, že si podal o grant do komisie kultúry a bude žiadať 
slušne peniaze,....  
 

• o 17.30 h z rokovania odišiel poslanec Horný a poslanec JUDr . Smolka 
 

• Ing. Mi čega povedal, že DNI SIHOTE 2018 budú a budem len rád, keď tej kultúry tu bude 
viac,... a po druhé áno, mám možnosť požiadať si o grant, ako mi to povedal kolega, a potom 
možno, že mi tam niečo dajú, ale aby ste tomu rozumeli, tá myšlienka moja bola, aby to nebola 
len jedna akcia na Sihoti, ale aby bola aj Kubrej, ..... áno na celú Sihoť,  ale čo sa týka toho, že 
mám žiadať o nejaký grand, tak po tých peripetiách v roku 2017, aby boli vyčlenené finančné 
prostriedky, tak tie finančné prostriedky sme dostali po troch – štyroch oddialeniach až v máji 
2017, kedy sme narýchlo, vďaka ľuďom a učiteľkám sa nám podarilo spraviť tú akciu na deň 
detí na Sedmičke, kde sa do tejto akcie pripojili všetky školy a škôlky na Severe,...... ale akcie 
na Sihoti budú a pracujem aj s tým, že pôjdem možno aj do Piána, lebo obávam sa, že keby tá 
akcia mala byť v športovej hale tak vlastník budovy – Mesto vykoná všetky opatrenia 
prostredníctvom svojich pák, aby tam tá akcia padla. To je môj názor a odovzdal slovo kolegovi 
Bystrickému, ktorý uviedol, že práve slová kolegu Petríka svedčia o brutálnom spolitizovaní 
tejto témy,..... 

• Bc. Bystrický sa opýtal kolegu Petríka, prečo si s kultúrnym letom na Severe prišiel v roku 
2018 vo volebnom roku?... Prečo to nerobíš kontinuálne, odkedy sedíš v mestskom 
zastupiteľstve a tomto výbore? Ani raz si o tomto projekte nehovoril,.... tak kto robí z kultúry 
politiku? Nechám túto odpoveď na Vás občania a ďalšia vec, myslím si, že kolega Mičega 
odviedol kus roboty a bývalé KC Sihoť odviedlo tiež kus dobrej roboty a boli tam len pozitívne 
referencie na celé podujatie,..... tak prečo to spochybňujeme, na základe čoho? Že som to ako 
kolega nerobil a že budem závidieť ostatným, tak just ja urobím kultúrne leto na Severe?,......  
podľa mňa treba už túto tému posunúť ďalej a budem rád, keď tých akcií tu bude viac, ale nie 
na úkor kvality, pretože nerád by som dospel k tomu, že si tu budeme robiť Dni Turkovej, 
Švermovej a podobne, lebo sú voľby a takto mi to pripadá, lebo kultúru potrebujeme kedy? No 
keď sú voľby v roku 2018. A kolega Mičega túto vec riešil ďaleko skôr, a to si treba seriózne 
uvedomiť,........   

• Ing. Mi čega ukončil túto debatu, že ak poslanci zahlasujú za akúkoľvek sumu, spraví 
uznesenie, ak chcú, aby na tejto akcii bolo logo mesta, inak to bude hanba, DNI SIHOTE 2018 
budú a či budú s podporou mesta, záleží na Vás a dávam ponuku, keďže trikrát som žiadal MsZ 
alebo Vás, aby ste mi na to dali peniaze, aby sa tento rok mohli robiť,.....  

• Občianka zareagovala, že je veľmi zlá informovať občanov o týchto kultúrnych akciách,.... 
vysvetlil Ing. Mi čega, že Mesto Trenčín používa INFO len na svoju reklamu..... presne, keď 
boli akcie týkajúce sa na Sihoti,  neobjavila sa v INFE ani na facebooku ani na webovej stránke 
akcia na Pádivci – letná guľovačka – neobjavila sa nikde o tomto informácia, na druhý deň 
bola akcia pod Juhom – tá sa objavila všade, boli DNI SIHOTE – neobjavila sa nikde, preto ste 



VMČ SEVER – 03/2018 
 
 Strana 8 
 

nemala informácie aj kvôli tomu, že mesto nemalo už minulý rok záujem podporovať túto 
akciu,........ 

• Mgr. Petrík povedal, že mile rád podporí DNI SIHOTE v grantovom kole s maximálnou 
výškou peňazí, ktoré sa budú môcť dať a dáva týmto občanom verejný prísľub,......  

 
6. KULTÚRNE LETO NA SEVERE: 

• Mgr. Petrík informoval, že ako predseda občianskeho združenia sa rozhodli usporiadať 
v každej časti na Severe, čiže Kubrá, Kubrica, Opatová, Pod Sokolice, Pred poľom, Sihoť 
nejaké kultúrne podujatie, zatiaľ neviem, v akom rozsahu. Zatiaľ som si podal žiadosť o grant 
a uvidíme do 20. marca 2018, aká suma bude schválená.  

 
7. Akcia 780. VÝROČIE V OPATOVEJ – ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O 

PODUJATÍ:   
• Mgr. Petrík uviedol, že k tomuto bodu mal podať informáciu p. Ďuriš z Opatovej, avšak kvôli 

služobnej ceste sa nestihne zúčastniť, tak v krátkosti Vás informujem, že bude toto výročie 
v Opatovej a o programe Vás budeme informovať na najbližšom zasadnutí VMČ SEVER.  

• Ing. Mi čega len doplnil, že on v roku 2015 navrhoval, aby každá bývalá satelitná obec 
(Zlatovce, Záblatie, Kubrá, Opatová a ďalšie) mali pri takýchto výročiach priamo v rozpočte 
vyčlenené peniaze a nemuseli o ne žiadať,...... do dnešného dňa to tak nie je,... 

 
 

8. CENTRUM SENIOROV NA SIHOTI – INFORMÁCIE O VYUŽÍVANÍ  
OBJEKTU NA OSVIEN ČIMSKEJ ULICI: 

• Garantka informovala poslancov, že materiál k tomuto bodu bol každému členovi zaslaný 
elektronicky tesne pred zasadnutím výboru a keďže Ing. Buxarová spracovávala tento materiál 
vyzvala ju k podaniu informácií k tomuto bodu.  

• Ing. Mi čega uviedol, že pozvánka sa dáva v zmysle rokovacieho poriadku 7 dní vopred, 
dokonca táto pozvánka išla 13 dní vopred, funguje to tak, že keď sa dáva pozvánka, tak k tomu 
exekutíva má pripraviť nejaké podklady. Ja som požiadal o túto informáciu, ľudia sa má pýtajú 
na nejaké aktivity, čo sú tu a nakoľko sme v týchto priestoroch a ja nemám informácie o nich, 
tak preto som chcel, že tu a v týchto priestoroch si povieme niečo ohľadom tejto budovy, ako 
sa využíva. Situácia je taká, že teraz som sa dozvedel, že o 14.52 hod došiel emailom 
materiál,...... a poprosil garantku ho zverejniť,.... 

 
• o 17.55 h sa ospravedlnil a z rokovania odišiel poslanec Mgr.Petrík  
 
• Ing. Mi čega na záver dodal, že ho mrzí, čo sa stalo v tomto Centre seniorov, podľa mojich 

informácií sú niektoré kultúrne akcie vyhadzované preč. Minulý rok bola zo zamestnaneckého 
pomeru vyhodená p. Matejková z organizačných dôvodov ako nadbytočná a spýtal sa Ing. 
Buxarovej, koľko zamestnancov je tu teraz..........  Ing. Buxarová odpovedala že ona + 
upratovačka + 2 pani na dohodu ako dôchodkyne........ Na záver sa Ing. Mi čega opýtal, či tu je 
ešte v nájme alebo vo výpožičke sídlo KC Sihoť?...... Odpovedala Ing. Buxarová, že ku dňu 
12.2.2018 bola zmluva o výpožičke ukončená, ale činnosti zostali zachované, ale k tomu nie  
je kompetentná sa vyjadriť....... Na záver Ing. Mi čega dodal, že jednoducho mu je ľúto, čo sa 
tu deje v týchto priestoroch a tento rok to treba už vydržať. Aj tí Poliaci, čo tu bývali, aj tí idú 
odtiaľto preč a toto sa tu blíži k totalite, občania sa pýtali, prečo je to tak? Boli tu tento rok 
poslednýkrát a o štvrtej boli vyhnaní preč.  
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• Bc. Bystrický sa opýtal občanov, ako to vnímajú oni? Či sa tie služby skvalitnili alebo nie, 
pokiaľ toto navštevujete častejšie, či vnímajú nejaký rozdiel? Odpovedala občianka, že tu nič 
nie je, teraz o ničom nevieme a momentálne tej kultúry je menej než bolo,.......doplnil ho občan, 
ktorý tu chodí dosť dlho a nevidí žiadny rozdiel, či sa tu znížil počet akcií,.... a ďalší pán 
navrhol, aby mesto spravilo nejaký prieskum či porovnanie, koľko tu bolo akcií, keď tu 
fungovala p. Matejková a koľko je tu toho teraz,... doplnil ho Ing. Mi čega že toto očakával, 
zareagoval ešte občan, že mesto Vám musí dať štatistiku, ktorú chcete? V rámci zákona 
o poskytovaní informácií si to mám ja ako občan vyžiadať? Odpovedal mu Ing. Mi čega, že 
áno, ale nie všetko by ste dostali a to z dôvodu, že môžete dostať informáciu, ktorá je a nemôže 
sa vyhotovovať, a ja sa domnievam, že tieto informácie sú len na dobrovoľnej báze, a my ako 
poslanci sme ich mali dostať úplne v pohode a nedostali sme ich,....  

• Ing. Mi čega dodal, že Centrum seniorov fungovalo ráno od 8.00 h – do 17.00 h na dennej báze, 
minulý rok po zredukovaní pracovníkov na jedného začalo fungovať od 9.00 h a skrátila sa 
doba otvorenia. Aj kolega Bystrický si pýtal tieto informácie dávno a vôbec ich nedostal, preto 
som to dal ako bod a myslel som si, že dostaneme nejaké informácie,...... doplnil ho Bc. 
Bystrický , že ja som sa len ľudsky pýtal, že tu nastala teraz silná zmena, lebo naozaj jedna 
strana tvrdí, že p. Matejková bola nútená odísť a garantovala tu desiatky rokov nejakú genézu 
aktivít,..... takto ma to trápi z toho ľudského hľadiska, že naozaj sa pýtam občanov, či sa to 
posunulo k lepšiemu či horšiemu,....či sú občania spokojní,..... lebo ja si nemyslím, že ľudia, 
ktorí tu majú naozaj tú dlhoročnú stopu v kultúre v tomto meste a ona má 38 rokov kultúrnej 
činnosti na území tohto mesta, zrazu z priestoru odíde, to sa nestáva len tak, a keďže aj ona 
sama nepotvrdí informáciu, že to bolo z osobných dôvodov alebo zdravotných, tak to 
vzbudzuje otázky, na ktoré sa pýtam,..... 

• Občan len dodal, že organizačná zmena je vyhodenie nepohodlných ľudí,..... keď sa chcem 
niekoho zbaviť,..... a funguje to v štátnom či súkromnom sektore,.... 

• Ďalší občan sa priamo opýtal, kto bol tou silou, že p. Matejková bola nútená odísť a kto bol 
príčinou, že tie deti museli odísť?..... Odpovedal Ing. Mi čega, že v personálnych veciach 
zastupuje štatutár mesta – to je p. primátor. Ja som sa na zastupiteľstve minulý rok priamo 
opýtal, prečo bola p. Matejková odtiaľto daná preč a on mi odpovedal, že – lebo tu robila, je 
zamestnancom sociálnych služieb a jej úlohou nebolo robiť kultúru, kultúrne veci, výstavy 
atď.... a ja som mal od p. Matejkovej jej pracovnú zmluvu, kde bolo napísané, že má robiť 
kultúrne výstavy, spevokoly, všetko čo pomenoval p. primátor, prečo jej dáva výpoveď. 
Dostala výpoveď za to, že robila to, čo mala v pracovnej zmluve a robila to dobre.  

 
• o 18.20 h sa vrátil na rokovanie VMČ SEVER poslanec Ing. Matejka  
 
 

9. REKONŠTRUKIA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA (informácie o výs tavbe a jej 
vplyve na dopravnú obslužnosť a pod. : 

• Garantka v krátkosti uviedla, že v októbri 2016 bola vypracovaná štúdia spoločnosťou Argus-
DS, s. r. o., ktorá posúdila vplyv navrhovanej stavby futbalový štadión na dopravné napojenie 
na Sihoti. Dopravný prieskum bol vykonaný v máji 2016 ako plošný prieskum na vybraných 
križovatkách v meste, s cieľom zistiť intenzitu dopravného prúdu  v rozhodujúcich smeroch 
dopravy v križovatkách dotknutých výstavbou štadióna. Záver bol taký, že rezerva v kapacite 
cestnej siete, vrátane vybraných dopravných prúdov križovatiek je dostatočná pre doplnenie 
zdroja dopravy vo forme navrhovaného futbalového štadióna.   
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• Ing. Mi čega skonštatoval, že exekutíva nepripravila žiadne informácie o futbalovom štadióne 
pre obyvateľov Sihote. Uviedol, že táto otázka smerovala k tomu, aby sme sa dozvedeli 
(mimochodom výstavba štadióna sa akože začala minimálne 3 krát) kadiaľ bude viesť 
zásobovanie, lebo máme rozbitý chodník pri Trenčianskej univerzite už druhý mesiac, či bude 
tam vstup či inde, rozbité parkovisko– čistá oráčina v areáli univerzity, ...... akým spôsobom sa 
tu bude parkovať, ....... každý nech si spraví úsudok sám.  

 
 

10. RÔZNE: 
V rámci diskusie občania skonštatovali:  
• Občan poukázal na výrub stromov na ul. M. Rázusa (posledná autobusová zastávka zimný 

štadión smerom ku Magnusu), tam schválili a vyrezali štyri stromy kvôli poškodzovaniu 
fasády.....  

• Občianka sa opýtala na premiestnenie autobusovej zastávky na Hodžovej ulici pri škole, prečo 
a z akého dôvodu? Viem, že odpoveď je uverejnená na internete, ale nech si p. Hartmann overí, 
že kadiaľ deti chodia do školy, lebo to, čo napísal je nepravda. A ešte uviedla, že prečo sa tým 
preložením zastávky zase rieši, že sa uvoľnia parkovacie miesta, a nehľadí sa na ľudí. Na autá 
sa hľadí viac ako na ľudí. ............Ing. Mi čega v krátkosti vysvetlil, že tých 30 metrov, čo sa 
posunie, je preto, že ten priestor, kde doteraz stál autobus vznikne voľný a automaticky sa tam 
vyčiarajú čiary na parkovanie. Ale keď ste spomenuli, že sa nehľadí na ľudí, k tomu Vás 
doplním, že na Sihoti sa pri spustení parkovania nehľadelo, ale na Juhu momentálne parkovanie 
platené nie je spustené, a tam sa spustí až vtedy, keď tam budú všetky miesta hotové. My na 
Sihoti sme sa dostali do pozície, však to vydržíte a natvrdo sa to spustilo, na Juhu sa to 
nespustilo. A ja som parkovanie nepodporil.   

• občianka sa pýtala na autobus č. 6, aby chodil cez stanicu na Hodžovu........ odpovedal Ing. 
Mi čega, že na budúce zasadnutie tu na Sihoti nech si ľudia dajú pripomienky, ktoré môžu byť 
zapracované do zmeny grafikonu na jeseň 

• p. Kacejová sa pýtala na nádobu na bioodpad, ktorú si musia ako bytovka, ktorá sa stará o zeleň 
zakúpiť, prípadne musia prehlásiť, že budú kompostovať. Garantke poskytla telefónne číslo, na 
ktoré jej bude odpovedané, že prečo to tak musí byť zo zákona.  

• občianka upozornila, že treba harmonogram rokovaní VMČ SEVER zverejniť nielen na 
internete ale aj na vývesných tabuliach 

• občianka poďakovala poslancovi Bc. Bacovi, že vyvinul iniciatívu a prišiel osobne Pod 
Sokolice prejsť najvhodnejšie miesto na polopodzemné kontajnery a osvetlenie chodníka, ....  

• občianka podotkla, že stále nemá doriešený výrub v lokalite Pod Sokolice, na ktorý 
upozorňovala p. Omachelovú 

• občianka poukázala na rozkopanú ulicu Kukučínova - spodná časť smerom ku stanici...... 
vysvetlil jej Ing. Mi čega, že to urobí len zaflakovaním, lebo Terminál padol a podarilo sa tú 
ulicu len odvodniť,.....   

• občianka poukázala na rozbitú a nedokončenú rozkopávku po celej šírke cesty pri Piáne 
• občan podotkol, že vôbec sa v tomto meste nerobí revitalizácia zelene a parkovacia politika sa 

zhoršila a budem podporovať ľudí, ktorí zrušia parkovaciu politiku v Trenčíne........Ing. Mi čega 
mu odpovedal, že práve parkovacia politika je ten bod zlomu, ktorý nás ako poslancov rozdelila 
v tejto časti mesta. V decembri 2016 som navrhoval v Opatovej nedávajme finančné prostriedky 
na MHSL zamestnancov sezónnych radšej peniaze na kmeňových zamestnancov a budeme ich 
mať na všetku údržbu... Ústami primátora mi bolo vtedy povedané, že v žiadnom prípade, lepšie 
je mať sezónnych – v takomto režime išiel minulý rok,.... tí sezónni zamestnanci prvý deň 
nastúpili, druhý deň ich nebolo a tento rok namiesto toho, aby sa konzistentne robila aj údržba 
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zelene, sa decembri schválilo 350 tis. € na údržbu zelene a výrub. My ideme za jeden rok minúť 
toľko peňazí, koľko by 5 zamestnancov za štyri roky neminulo a mohlo robiť všetko, ale to je 
fakt, je volebný rok- áno máte pravdu, má sa to robiť postupne, plánovite a konzistentne. Viete, 
čo je napísané v rozpočte – sú nebezpečné stromy v areáli škôl – a ja sa pýtam a to neboli 
minulý rok? Až tento rok sú nebezpečné? Keď sú voľby? 

• Bc. Bystrický upozornil kolegov na mailovú požiadavku, ktorá bola zaslaná vedúcim útvaru 
mobility Ing. Hartmannom, aby sa zhotovil nový priechod pre chodcov na ulici K výstavisku 
oproti betónovému ihrisku, nakoľko v tejto lokalite nie je chodník.  Navrhol uvedené zaradiť 
na najbližšie rokovanie VMČ SEVER, keďže táto investičná akcia nie je zaradená v rozpočte 
mesta.  
 

• požiadavky občanov : 
12/18 občan požaduje, aby mesto nahradilo posypový štrk za solenku pre zimnú údržbu 

komunikácií a požaduje od zvyškov štrku očistiť aj chodníky, nielen cesty v jarnom období, 
lebo s údržbou súvisí aj zvýšená prašnosť, poškodenie áut a zvýšené náklady. 

13/18 občan poukázal na vyblednuté písmená pamätníka Silbersteina, treba ich znova opraviť. 
14/18 Ing. Prekop elektronicky dňa 1. marca 2018 vzniesol požiadavku na plány rozširovania 

parkovacích miest a spoplatnených zón v lokalite Sihoť IV. a Armádna ulica a v tej súvislosti so 
spôsobom osadzovania dopravného značenia.  

15/18 Ing. Prekop požaduje do najbližšieho zasadnutia VMČ SEVER na Sihoti predložiť zámer 
mesta vo výstavbe podzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad v lokalite ulíc 
Sibírska a Armádna. 

 
 

11. ZÁVER: 
 

Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER. 
 
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 19,10 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční 
dňa 5. apríla 2018 v Kultúrnom dome Opatová. 
 
 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 1. marca 2018 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mi čega 
         Predseda VMČ SEVER 



 
Zápisnica  zo zasadnutia 

 

VÝBORU MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 
 

uskutočneného dňa 1. MARCA 2018 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 

 
Program po schválení :  
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. Stanovisko VMČ SEVER k zhotovovaniu zápisníc z rokovaní MsZ v Trenčíne v roku 2018. 
4. Vybudovanie protihlukovej steny na Hodžovej ulici – aktuálna informácia. 
5. DNI SIHOTE 2018 – informácia o podujatí. 
6. Kultúrne leto na severe – informácie o podujatí. 
7. 780. výročie v Opatovej – základné informácie o podujatí.  
8. Centrum seniorov na Sihote – informácie o využívaní objektu na Osvienčimskej ulici. 
9. Rekonštrukcia futbalového štadióna (informácie o výstavbe a jej vplyve na dopravnú 

obslužnosť a pod.) 
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 v súlade s rokovacím poriadkom výborov mestských častí, 
pričom členom výboru bola zaslaná trinásť dní vopred elektronicky. Skonštatoval, že výbor je 
uznášaniaschopný, prítomní sú všetci ôsmi členovia a vyzval ich na prípadné doplnenie alebo 
zmenu programu. 

• Mgr. Petrík  navrhol zmenu programu nasledovne : Zmena programu sa týkala doplnenia bodu 
č. 5 s názvom Kultúrne leto na Severe a bodu č. 6. s názvom 780. výročie v Opatovej.  

• Bc. Bystrický navrhol doplniť bod č. 3. S názvom Stanovisko VMČ SEVER k zhotovovaniu 
zápisníc z rokovaní MsZ v Trenčíne v roku 2018. 

• Ing. Mi čega dal o doplnení dvoch bodov programu č. 5 a č. 6 hlasovať: 
 
 

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; Ľubomír Horný  
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Uznesenie 9/18: VMČ súhlasí s doplnením bodu č. 5 – Kultúrne leto na severe – informácie 
o podujatí a doplnením bodu č. 6 – 780. výročie v Opatovej.  
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Petrík, Smolka, Horný, Bakoš, Baco) Proti : 0 Zdržali sa : 2 (Mičega, Matejka) 
Nehlasoval: 1 (Bystrický) 
Uznesenie bolo schválené.  
 
• Ing. Mi čega dal následne o doplnení bodu programu č. 3 hlasovať: 
Uznesenie 10/18 : VMČ súhlasí s doplnením bodu č. 3 – Stanovisko k VMČ SEVER k zhotovovaniu 
zápisníc z rokovaní MsZ v Trenčíne v roku 2018. 
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Matejka, Bystrický, Bakoš, Smolka)  Proti : 0 Zdržali sa : 3  (Petrík, 
Horný, Baco) 
Uznesenie bolo schválené.  
 
• Ing. Mi čega dal následne o doplnení bodu programu č. 3 hlasovať: 
Uznesenie 11/18: VMČ schvaľuje program ako celok v znení jeho zmien.  
HLASOVANIE :  
Za : 8         Proti : 0     Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
 
Ing. Mi čega konštatoval, že program bol schválený, za zapisovateľku určil Soňu Baránkovú.  
 
 

2. MAJETKOVÉ PREVODY:  
• Ing. Vanková ozrejmila predkladané materiály nasledovne: 
1/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k budúcej zámene nehnuteľností - pozemkov medzi 

Mestom Trenčín a CAPITIS development, s. r. o. podľa predloženého návrhu. Ide o pozemky, 
ktoré sa nachádzajú na Žilinskej ulici v areáli bývalého zberného dvora. Celková výmera 
pozemkov spolu je 404 m2. Rozdiel vo výmerách predstavuje 149 m2 a bude riešený finančným 
vyrovnaním v prospech Mesta Trenčín. Dňa 25.2.2009 bola medzi Mestom Trenčín a 
spoločnosťou CAPITIS, s.r.o. uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 248/2008, ktorej 
predmetom bol záväzok budúceho predávajúceho predať budúcemu kupujúcemu pozemky v k.ú. 
Kubra C-KN parc.č. 2432/9 o výmere 122 m2 a C-KN parc. č. 767/11 o výmere 55 m2. V zmysle 
článku IV. tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zriadení vecného bremena na pozemku 

    vo vlastníctve CAPITIS, s.r.o. C-KN parc.č. 780/4 spočívajúceho v povinnosti vlastníka 
pozemku C-KN parc.č. 780/4 strpieť právo prechodu a prejazdu obojsmerne ako cestné 
prepojenie Žilinskej ulice a pozemku C-KN parc.č. 767/1. Zároveň bolo dohodnuté, že na 
pozemku C-KN parc.č. 2342/9 bude zriadené vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka 
pozemku strpieť právo prechodu na tomto pozemku ako pokračovanie chodníka zo Žilinskej 
ulice na spevnenú plochu hrádze. 

    JUDr. Smolka vyjadril svoj súhlas s týmto zámerom rovnako ako aj Mgr. Petrík , ktorý zároveň 
poďakoval exekutíve, že je to riešenie najlepšie pre obidve strany a očakávam podporu aj 
ostatných členov. Ing. Mi čega k tomuto uviedol, že je rád, že sa k tomuto kolegovia takto 
vyjadrili a v tomto momente hľadám podporu, ktorú som ja dohodol na Povodí Váhu a to, že na 
Clementisovej ulici je momentálne výjazd v úrovni bytovky na hrádzu, s projektantom som 
dohodol, že výjazd sa posunie smerom ku garážam, to znamená, že  autá po hrádzi by chodili na 
dĺžku dvoch garáží cca na 15 m. Toto bolo v projekte, avšak neobjavilo sa to v projekte pre 
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stavebné povolenie. Minulý mesiac som žiadal Ing. Hartmanna, aby sa zmenil tento jestvujúci 
výjazd, avšak odpísal, že  nesúhlasí s tým Povodie Váhu. Ja mám informáciu, že oni s tým 
nemajú žiadny problém a hľadám podporu v tom, aby sme skrátili trasu pre autá cez hrádzu 
a posunuli výjazd z hrádze ku garážam na Clementisovej ulici a následne navrhol v tejto veci 
hlasovať: 

Uznesenie 12/18: VMČ SEVER odporúča schváliť majetkový prevod tak ako bol predložený.  
HLASOVANIE :  
Za : 8          Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 

 
• Ing. Mi čega ešte navrhol prijať jedno uznesenie k tomuto majetkovému prevodu, nakoľko 

stavba je v štádiu rozostavanosti a to nasledovne: 
Uznesenie 13/18: VMČ SEVER odporúča, aby Mesto Trenčín v štádiu výstavby vykonalo všetky 
opatrenia k tomu, aby sa posunul výjazd na hrádzu ku garážam na Clementisovej ulici smerom ku 
garážam.  
HLASOVANIE :  
Za : 8          Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
2/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k odkúpeniu pozemkov pred hotelom Magnus pre 

spoločnosť MAGNUS gallery, s. r. o., Bojnice - parc. č. 1531/314 v k.ú. Trenčín. Ide o časť 
parkoviska pred hotelom Magnus vo výmere 777 m2. Toto parkovisko je v súčasnosti užívané 
na základe nájomnej zmluvy s podmienkou, že je bezplatné a vplyvom zavedenia parkovacej 
politiky tu začal vznikať problém, že všetci parkujú na tomto parkovisku a nemôže sa tu vyberať 
parkovné. Na základe spoločných rokovaní s Mestom Trenčín bolo dohodnuté, že predmetom 
predaja bude iba časť parkoviska, zvyšná časť bude uvoľnená pre potreby Mesta Trenčín........ 
Ing. Vanková dodala, že uvedený návrh odsúhlasil aj dopravný inšpektorát.......... Ing. Mi čega 
dodal, že na náklady Magnusu sa tu vybudovalo parkovisko s podmienkou, že bude verejnosti 
prístupné.... až do spustenia parkovacej politiky to fungovalo, odvtedy je toto parkovisko stále 
plné. Takže z môjho pohľadu je toto dôsledok nepripravenej parkovacej politiky, pretože 
podnikateľ je dnes nútený, že 60 % si ponechá, ostatné dá mestu, ďalšie náklady má s rampou, 
....... pokladám to za vydieranie zo strany mesta,...... Mgr. Petrík  ostatných poslancov 
informoval, že bol u viceprimátora, kde sa na túto tému bavili a žiada exekutívu, aby sa viedli 
ďalej rokovania, nie k predaju ale prenájmu..... Na to dodala Ing. Vanková, že prenajaté to teraz 
má........ JUDr. Smolka uviedol, že musíme to vyradiť z miestnych komunikácií, inak tam 
nemôžeme dať tú rampu a navrhol odložiť tento prevod, aby sme to rozdiskutovali a hľadali iné 
riešenie, lebo nie je za predaj, ....... nechcem, aby sme sa zbavovali majetku mesta, ...... ja to 
nepodporím a navrhujem to stiahnuť a rozdebatovať to na inej pôde......... Do debaty ešte vstúpil 
Mgr. Petrík , že aj viceprimátor navrhol nájsť také riešenie, aby to zostalo v majetku mesta 
a zároveň, aby to mohol užívať aj hotel pre svojich zákazníkov, ....... Ing. Matejka doplnil, že 
prejednané to s Magnusom je,  tento variant je niekoľký, pokiaľ ja viem, odsúhlasil to aj útvar 
dopravy  aj dopravný inšpektorát a došlo k nejakému konsenzu,..... a dostali sme ich do tohto 
my alebo tí, čo hlasovali za tento chaos parkovacej politiky, ktorý nastal po tom marci 2017, 
....... chaos tam pretrváva naďalej, mohli sme rokovať už predtým, keď to tu bolo, ...... ja nie som 
z tohto riešenia úplne nadšený, lebo predeľovať to rampou, autá tam budú stáť v križovatke, ..... 
a zase to naťahovať,....... JUDr. Smolka doplnil, že my nie sme tí poslanci, ktorí sa chcú 
zbavovať majetku mesta,....či to boli vnútrobloky alebo parkovacie plochy a udivuje ho postoj 
kolegu Matejku,........... Po vzájomnej diskusii Ing. Mi čega doplnil, že dôvod, prečo to neprešlo 
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prvýkrát bol, že ja som bol proti predaju kvôli tým rozhľadovým poliam v križovatke s ul. Kpt. 
Nálepku a taktiež som nesúhlasil s odpredajom chodníku medzi parkoviskom a zimným 
štadiónom .... a po druhé, nikto z nás nie je za to, aby sa niekomu dával alebo daroval pozemok, 
aby sme sa ho zbavovali, ten status, že ho má v nájme je tu dvanásty rok, len nepripravená 
parkovacia politika spôsobila problémy podnikateľskému subjektu,..... ktorý je jeden 
z najväčších zamestnávateľov v okolí a my sme mu spôsobili problém s parkovaním,...... je to tu 
predložené, nie som s tým úplne nadšený, ale dobre, je to tu, a odrazu sa dozviem v tomto 
momente a v tejto sekunde, že ste si Vy niekde na úrade dnes dohodli s viceprimátorom, že to 
sťahujete, to je pre mňa nóvum,..... JUDr. Smolka navrhol o tomto dať hlasovať................Bc. 
Bystrický navrhol, aby sme k tomuto neprijímali uznesenie,.... a keďže máme len odporúčací 
charakter, rozhodujú poslanci v MsZ, takže vo finále to teraz nerozhodneme,.........a doplnil ho 
Ing. Matejka , že toto stálo veľa času úradu, veľa peňazí stáli všetky tie geometráky, ......... 

 
Ing. Mi čega dal hlasovať : 

Uznesenie 14/18: VMČ SEVER odporúča presunúť tento majetkový prevod na ďalšie rokovanie 
VMČ SEVER s ďalšími informáciami. 
HLASOVANIE :  
Za : 8          Proti : 0   Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
3/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k prenájmu pozemku pre SAVE-TECH, s. r. o. na 
Kukučínovej ulici za účelom výstavby napojenia na miestnu komunikáciu, ktorá bude po 
kolaudácii odovzdaná do vlastníctva Mesta Trenčín a predložili predlženie doby nájmu na dobu 
určitú do termínu 9.11.2018 do doby kolaudácie „Servisného centra SAVE-TECH 2. etapa“.  
Uznesenie 15/18: VMČ SEVER odporúča schváliť MsZ predlženie nájomnej zmluvy za podmienok 
stanovených v pôvodnom nájme a termín do 9.11.2018.   
HLASOVANIE :  
Za : 8          Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
4/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k prenájmu nehnuteľnosti - časti spevnenej plochy 

chodníka na parc. 1506/1 v rozsahu 338 m2 pre SAVE-TECH, s. r. o., za účelom úpravy pozemku 
formou sadových úprav so zachovaním prístupu verejnosti na dobu neurčitú. V rámci diskusie 
podotkol Bc. Baco, že každá nájomná plocha, ktorá sa upraví, je len prínosom...........Ing. 
Mi čega dodal, aby sa do zmluvy zapracovala klauzula obmedzenia akéhokoľvek zriadenia 
pozemnej stavby,...... a podotkol, že Terminál padol a do budúcna ešte nevieme, čo budeme 
robiť s touto cestou,....  

Uznesenie 16/18: VMČ SEVER odporúča schváliť nájomnú zmluvu tak ako bolo predložený 
materiál s podmienkou zapracovania obmedzenia možností výstavby akejkoľvek pozemnej stavby.  
HLASOVANIE :  
Za : 8          Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

3. STANOVISKO VM Č SEVER K ZHOTOVANIU ZÁPISNÍC Z ROKOVANÍ 
MsZ v TRENČÍNE V ROKU 2018: 

• Bc. Bystrický navrhol doplniť tento bod v súvislosti so zhotovovaním zápisníc z rokovaní 
mestského zastupiteľstva na základe nových skutočností, ktoré nastali po januárovom 
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mestskom zastupiteľstve, kedy sa stalo to, že sa zmenil spôsob zhotovovania zápisníc, ktoré už 
neobsahujú doslovný prepis, ako tomu bolo zvykom po dobu 17 rokov  od roku 2001,...... kde 
ste sa mohli dočítať,....Poslanecky klub v MsZ v Trenčíne - Občiansky klub, vyjadruje 
znepokojenie nad novým spôsobom zhotovovania zápisníc zo zasadnutia MsZ v Trenčíne, 
ktoré neobsahujú doslovný prepis vyjadrení, ktoré odzneli na zasadnutí MsZ. Občiansky klub 
považuje tento krok zo strany exekutívy za odopieranie práva na informácie pre občanov Mesta 
Trenčín. Máme za to, že nie je dôvod meniť viac ako 17 rokov zaužívanú prax v zhotovovaní 
zápisníc v doslovných prepisoch. Je to krok smerom dozadu v rámci demokracie 
a transparentného nakladania s informovanosťou občanov. Dotýka sa to hlavne Vás, pretože 
v súčasnom znení zápisníc sa už nedočítate, čo my vo Vašom mene vykonávame, akú agendu 
a zostáva Vám žiaľ len forma audiovizuálneho záznamu,.... čo aj kolega Medal na MsZ 
podotkol, že to znevýhodňuje práve sluchovo postihnutých občanov mesta Trenčín.... Je toto 
pre nás veľmi závažná téma, snažili sme sa  presadzovať princípy transparentnosti a otvorenej 
samosprávy a preto sme sa rozhodli zaradiť to aj na rokovanie VMČ SEVER, pretože sa to 
dotýkaj aj občanov VMČ SEVER,... v zápisniciach nebude spomenutý doslovný obsah 
výpovedí poslancov,....    

• Ing. Mi čega sa opýtal prítomných, či niekto má niečo k tomuto bodu : 
• Mgr. Bakoš uviedol, že nie je vôbec pohodlné nájsť si naše vyjadrenia na internete, lebo 

v písanej podobe si to nájdete rýchlejšie, či už podľa vyhľadávaného slova, vo videu sa musíte 
preklikávať,....... viem, že ten doslovný prepis vyžaduje veľkú námahu, je to záťaž pre 
úradníkov, ale dá to aj objednať,.... prepis študentov stojí okolo 2,50 € za stranu a nemusíme 
zaťažovať úrad,.... a rád sa pripojím k tomuto uzneseniu, aby sa mesto vrátilo k tejto dobrej 
tradícii, aj keď v inej forme,.... a dávam tomuto podporu,.... na to dodal Bc. Bystrický, že 
exekutíva mesta  argumentovala aj tým, že stačia uznesenia zo zastupiteľstva, avšak uznesenia 
sú veľmi formálneho charakteru, ..... tam sa nedočítate to, že niekto mal iný názor, niekto chcel 
navrhnúť niečo iné a podobne, preto tie uznesenia sú pre nás málo a žiadame, aby sa to vrátilo 
naspäť či už cestou externého pracovníka, ako povedal kolega Bakoš,.... ja si osobne myslím, 
že to tak exekutívu nezaťažuje, keď to išlo 17 rokov, prečo to teraz ten 18 nejde,.........  
zareagoval predseda Ing. Mi čega, že nie každý z nás chodí na počítač a aký je rozdiel, či 
zápisnica je alebo nie je zverejnená? .... keď je to napísané a zadáte si akékoľvek slovo do 
vyhľadávača a kliknete, presne Vám to ukáže, kto to povedal a kedy,.... toto však od 1.1.2018 
padá, keď niekto niečo povie na zastupiteľstve, ale Vy to v tej zápisnici už nenájdete a budete 
si musieť pustiť video, ktoré trvá napr. 9 hodín,.... poslanec Horný si dovolil upozorniť, že sa 
treba stotožniť s tým, čo povedala p. Struhárová, a v tom má pravdu, že hluchonemí majú 
problém s čítaním textu, skôr čítajú z pier a videa, ...... je to podľa mňa zbytočné 
rozmazávať,.....  

• JUDr. Smolka tiež doplnil rozpravu, že nemá problém, aby to zostalo tak, ako to bolo, i keď 
to ten úrad zaťažuje, ale hľadajme spôsob, ... keď to doteraz fungovalo, nech to zostane 
naďalej,....  

• Bc. Bystrický navrhol uznesenie nasledovne: 
Uznesenie 17/18: VMČ SEVER odporúča exekutíve Mesta Trenčín zhotovovať zápisnice 
z rokovaní MsZ v roku 2018 tak, ako bolo zvykom za ostatné obdobie - tzn. doslovným prepisom 
vyjadrení členov a diskutujúcich na MsZ v Trenčíne. 
HLASOVANIE :  
Za : 8         Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
 
• o 17.10 h odišiel z rokovania poslanec Ing. Matejka s tým, že sa ešte vráti. 
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4. VYBUDOVANIE PROTIHLUKOVEJ STENY NA HODŽOVEJ ULICI –  
aktuálna informácia: 

• Garantka na úvod uviedla, že občania určite vedia, že vybudovaná protihluková stena na 
Hodžovej ulici pri stanici je toho času nedostatočná a vzhľadom na sťažnosti občanov rodinných 
domov žijúcich v  blízkosti stanice, ktorí sa sťažovali na neprimeraný hluk prichádzajúcich 
vlakov, momentálne prebiehajú merania najviac postihnutých budov, aby sa stena mohla 
predĺžiť.  

• Ing. Mi čega sa opýtal, či je tu niekto z občanov, kto je priamo z Hodžovej ulice a či tam majú 
hluk. Ozval sa pán, ktorý pripustil, že áno, hluk má aj on a že tá stena je toho času 
nepostačujúca,..... Ing. Mi čega dodal, že práve preto je tu snaha, aby železnica urobila sčasti 
novú a sčasti nadstavbu tejto steny a táto snaha je tu už druhý rok. V krátkosti prečítal 
informáciu z mesta zo stretnutia, ktoré sa uskutočnilo na pôde železníc a dodal, že momentálne 
je status, že nie je ani zavrhnuté a ani odsúhlasené, že sa spraví predĺženie.  

• Občan ešte dodal, že to mali dotiahnuť už vtedy pri budovaní, ...... doplnil Ing. Mi čega, že prvý 
krok sa spravilo aspoň to osvetlenie, ktoré bolo neprimerané,...  

• Ing. Mi čega navrhol, že požiada viceprimátora, aby sa zverejnila táto zápisnica z pracovného 
stretnutia ohľadom protihlukových opatrení, ktorá sa konala dňa 6.2.2018 v Bratislave, ...... 

 
5. DNI SIHOTE 2018 – informácie o podujatí: 

• Ing. Mi čega v krátkosti zhodnotil, že táto akcia bola na Sihoti dvakrát v roku 2016 ako prvý 
ročník, ktorý bol úspešný a ktorý sa konal sa tu na pôde Centra seniorov, bol bezproblémový 
za priamej podpory mesta,.......... minulý rok 2017 sa už nekonal v týchto priestoroch, lebo 
kultúrne centrum Sihoť tu už nesídlilo, dostalo výpoveď a tým pádom ani výstava o Sihoti tu 
už nebola,...... v roku 2017 bolo vyčlenených 5 000,-- €, ktoré boli minuté na všetky akcie, 
ktoré spadali pod DNI SIHOTE 2017, či už akcia na ihrisku Pádivec tzv. „Letná guľovačka“, 
podujatie v rámci rybárskych medzinárodných pretekov „LAUGARICIO CAP 2017 alebo 
festival starej hudby na Kubranskej kyselke, atď...... a na rok 2018 DNI SIHOTE nedostali ani 
cent,.... preto som žiadal podporu kolegov, aby boli vyčlenené finančné prostriedky, avšak do 
rozpočtu sa nedostali, ..... navrhoval som zmenu rozpočtu, aby sa tam vložili financie a na 
januárovom zastupiteľstve som sa opätovne uchádzal o podporu, výsledok bol 0,-- €, .... 
napriek tomu, Vám tu dávam verejný prísľub, že DNI SIHOTE 2018 budú, kultúrne akcie na 
Sihoti budú a budem rád, ak sa to podarí urobiť ako doteraz,... i keď mesto Trenčín, ktoré samo 
zhodnotilo, že to bola veľmi dobrá akcia, nechce prispieť, nemá záujem prispieť, tak budem 
hľadať podporu inde, momentálne som na to vyčlenil svoje financie, mám podporu veľa ľudí, 
ktorí sú ochotní robiť to bez nároku na odmenu a oduševnene. Preto som pokladal za dôležité, 
podať Vám takúto informáciu a skúsim kolegov požiadať a ak si osvoja návrh, či sa na to 
vyčlenia nejaké finančné prostriedky, ........ 

• Poslanec Horný povedal, že svoj návrh mu povedal na zasadnutí VMČ SEVER v decembri 
2017 v Opatovej, že ľudí zavádzal, že sme to robili my a pritom si to robil len ty sám,.... 
neinformoval si nás o tom, vynechal si nás z debaty a z nejakej súčinnosti a spolupráce pri 
organizovaní a robil si z toho politiku a kampaň, preto ja jednoducho s tým nesúhlasím 
a nebudem ti pomáhať v týchto veciach v tom zmysle, že ti budem niečo schvaľovať, .... keby 
si to urobil tak ako sa patrí, slušne, inteligentne,...... nakoniec s tým momentálne problém mám 
a nie je to kvôli ľudom, ale tebe ako si to robil,..... 

• Mgr. Petrík k tomu dodal, že práve to, ako to robíš, si túto akciu nechutne spolitizoval, nikto 
ti nepovedal, že ti mesto nedá peniaze, mesto ťa odporučilo na grantový program, mohol si si 
podať žiadosť ako som si podal ja za kultúrne leto na severe, tak ako si to podali Opatovania 
na ich výročie,...... tlačíš to tu politicky, mocensky a to mi na tom vadí a opätovne za to 
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nezahlasujem,..... Ing. Mi čega sa opýtal kolegu Mgr. Petríka, čo ho viedlo k tomu, že osobne 
dával zvlášť pozvánku na DNI SIHOTE 2017 vrátane ďalších informácií, o ktorých informoval 
ľudí,.....  

• Občan vstúpil do debaty s názorom, že Ing. Mičega to urobil pre ľudí a mohli sa ostatní pridať, 
a keď máte niečo medzi sebou, tak si to vybavte doma,....  

• Občianka požiadala na minulom zasadnutí, či by sa niečo také nemohlo konať aj v lokalite 
Pod Sokolice,...... 

• JUDr. Smolka sa stotožnil s pánom, že naozaj toto tu nepatrí, ľudia o tú kultúru neprídu,..... 
a budú to mať občania aj na Sihoti aj v Kubrej,......   

• Mgr. Petrík  vstúpil do debaty s tým, že si podal o grant do komisie kultúry a bude žiadať 
slušne peniaze,....  
 

• o 17.30 h z rokovania odišiel poslanec Horný a poslanec JUDr . Smolka 
 

• Ing. Mi čega povedal, že DNI SIHOTE 2018 budú a budem len rád, keď tej kultúry tu bude 
viac,... a po druhé áno, mám možnosť požiadať si o grant, ako mi to povedal kolega, a potom 
možno, že mi tam niečo dajú, ale aby ste tomu rozumeli, tá myšlienka moja bola, aby to nebola 
len jedna akcia na Sihoti, ale aby bola aj Kubrej, ..... áno na celú Sihoť,  ale čo sa týka toho, že 
mám žiadať o nejaký grand, tak po tých peripetiách v roku 2017, aby boli vyčlenené finančné 
prostriedky, tak tie finančné prostriedky sme dostali po troch – štyroch oddialeniach až v máji 
2017, kedy sme narýchlo, vďaka ľuďom a učiteľkám sa nám podarilo spraviť tú akciu na deň 
detí na Sedmičke, kde sa do tejto akcie pripojili všetky školy a škôlky na Severe,...... ale akcie 
na Sihoti budú a pracujem aj s tým, že pôjdem možno aj do Piána, lebo obávam sa, že keby tá 
akcia mala byť v športovej hale tak vlastník budovy – Mesto vykoná všetky opatrenia 
prostredníctvom svojich pák, aby tam tá akcia padla. To je môj názor a odovzdal slovo kolegovi 
Bystrickému, ktorý uviedol, že práve slová kolegu Petríka svedčia o brutálnom spolitizovaní 
tejto témy,..... 

• Bc. Bystrický sa opýtal kolegu Petríka, prečo si s kultúrnym letom na Severe prišiel v roku 
2018 vo volebnom roku?... Prečo to nerobíš kontinuálne, odkedy sedíš v mestskom 
zastupiteľstve a tomto výbore? Ani raz si o tomto projekte nehovoril,.... tak kto robí z kultúry 
politiku? Nechám túto odpoveď na Vás občania a ďalšia vec, myslím si, že kolega Mičega 
odviedol kus roboty a bývalé KC Sihoť odviedlo tiež kus dobrej roboty a boli tam len pozitívne 
referencie na celé podujatie,..... tak prečo to spochybňujeme, na základe čoho? Že som to ako 
kolega nerobil a že budem závidieť ostatným, tak just ja urobím kultúrne leto na Severe?,......  
podľa mňa treba už túto tému posunúť ďalej a budem rád, keď tých akcií tu bude viac, ale nie 
na úkor kvality, pretože nerád by som dospel k tomu, že si tu budeme robiť Dni Turkovej, 
Švermovej a podobne, lebo sú voľby a takto mi to pripadá, lebo kultúru potrebujeme kedy? No 
keď sú voľby v roku 2018. A kolega Mičega túto vec riešil ďaleko skôr, a to si treba seriózne 
uvedomiť,........   

• Ing. Mi čega ukončil túto debatu, že ak poslanci zahlasujú za akúkoľvek sumu, spraví 
uznesenie, ak chcú, aby na tejto akcii bolo logo mesta, inak to bude hanba, DNI SIHOTE 2018 
budú a či budú s podporou mesta, záleží na Vás a dávam ponuku, keďže trikrát som žiadal MsZ 
alebo Vás, aby ste mi na to dali peniaze, aby sa tento rok mohli robiť,.....  

• Občianka zareagovala, že je veľmi zlá informovať občanov o týchto kultúrnych akciách,.... 
vysvetlil Ing. Mi čega, že Mesto Trenčín používa INFO len na svoju reklamu..... presne, keď 
boli akcie týkajúce sa na Sihoti,  neobjavila sa v INFE ani na facebooku ani na webovej stránke 
akcia na Pádivci – letná guľovačka – neobjavila sa nikde o tomto informácia, na druhý deň 
bola akcia pod Juhom – tá sa objavila všade, boli DNI SIHOTE – neobjavila sa nikde, preto ste 
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nemala informácie aj kvôli tomu, že mesto nemalo už minulý rok záujem podporovať túto 
akciu,........ 

• Mgr. Petrík povedal, že mile rád podporí DNI SIHOTE v grantovom kole s maximálnou 
výškou peňazí, ktoré sa budú môcť dať a dáva týmto občanom verejný prísľub,......  

 
6. KULTÚRNE LETO NA SEVERE: 

• Mgr. Petrík informoval, že ako predseda občianskeho združenia sa rozhodli usporiadať 
v každej časti na Severe, čiže Kubrá, Kubrica, Opatová, Pod Sokolice, Pred poľom, Sihoť 
nejaké kultúrne podujatie, zatiaľ neviem, v akom rozsahu. Zatiaľ som si podal žiadosť o grant 
a uvidíme do 20. marca 2018, aká suma bude schválená.  

 
7. Akcia 780. VÝROČIE V OPATOVEJ – ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O 

PODUJATÍ:   
• Mgr. Petrík uviedol, že k tomuto bodu mal podať informáciu p. Ďuriš z Opatovej, avšak kvôli 

služobnej ceste sa nestihne zúčastniť, tak v krátkosti Vás informujem, že bude toto výročie 
v Opatovej a o programe Vás budeme informovať na najbližšom zasadnutí VMČ SEVER.  

• Ing. Mi čega len doplnil, že on v roku 2015 navrhoval, aby každá bývalá satelitná obec 
(Zlatovce, Záblatie, Kubrá, Opatová a ďalšie) mali pri takýchto výročiach priamo v rozpočte 
vyčlenené peniaze a nemuseli o ne žiadať,...... do dnešného dňa to tak nie je,... 

 
 

8. CENTRUM SENIOROV NA SIHOTI – INFORMÁCIE O VYUŽÍVANÍ  
OBJEKTU NA OSVIEN ČIMSKEJ ULICI: 

• Garantka informovala poslancov, že materiál k tomuto bodu bol každému členovi zaslaný 
elektronicky tesne pred zasadnutím výboru a keďže Ing. Buxarová spracovávala tento materiál 
vyzvala ju k podaniu informácií k tomuto bodu.  

• Ing. Mi čega uviedol, že pozvánka sa dáva v zmysle rokovacieho poriadku 7 dní vopred, 
dokonca táto pozvánka išla 13 dní vopred, funguje to tak, že keď sa dáva pozvánka, tak k tomu 
exekutíva má pripraviť nejaké podklady. Ja som požiadal o túto informáciu, ľudia sa má pýtajú 
na nejaké aktivity, čo sú tu a nakoľko sme v týchto priestoroch a ja nemám informácie o nich, 
tak preto som chcel, že tu a v týchto priestoroch si povieme niečo ohľadom tejto budovy, ako 
sa využíva. Situácia je taká, že teraz som sa dozvedel, že o 14.52 hod došiel emailom 
materiál,...... a poprosil garantku ho zverejniť,.... 

 
• o 17.55 h sa ospravedlnil a z rokovania odišiel poslanec Mgr.Petrík  
 
• Ing. Mi čega na záver dodal, že ho mrzí, čo sa stalo v tomto Centre seniorov, podľa mojich 

informácií sú niektoré kultúrne akcie vyhadzované preč. Minulý rok bola zo zamestnaneckého 
pomeru vyhodená p. Matejková z organizačných dôvodov ako nadbytočná a spýtal sa Ing. 
Buxarovej, koľko zamestnancov je tu teraz..........  Ing. Buxarová odpovedala že ona + 
upratovačka + 2 pani na dohodu ako dôchodkyne........ Na záver sa Ing. Mi čega opýtal, či tu je 
ešte v nájme alebo vo výpožičke sídlo KC Sihoť?...... Odpovedala Ing. Buxarová, že ku dňu 
12.2.2018 bola zmluva o výpožičke ukončená, ale činnosti zostali zachované, ale k tomu nie  
je kompetentná sa vyjadriť....... Na záver Ing. Mi čega dodal, že jednoducho mu je ľúto, čo sa 
tu deje v týchto priestoroch a tento rok to treba už vydržať. Aj tí Poliaci, čo tu bývali, aj tí idú 
odtiaľto preč a toto sa tu blíži k totalite, občania sa pýtali, prečo je to tak? Boli tu tento rok 
poslednýkrát a o štvrtej boli vyhnaní preč.  
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• Bc. Bystrický sa opýtal občanov, ako to vnímajú oni? Či sa tie služby skvalitnili alebo nie, 
pokiaľ toto navštevujete častejšie, či vnímajú nejaký rozdiel? Odpovedala občianka, že tu nič 
nie je, teraz o ničom nevieme a momentálne tej kultúry je menej než bolo,.......doplnil ho občan, 
ktorý tu chodí dosť dlho a nevidí žiadny rozdiel, či sa tu znížil počet akcií,.... a ďalší pán 
navrhol, aby mesto spravilo nejaký prieskum či porovnanie, koľko tu bolo akcií, keď tu 
fungovala p. Matejková a koľko je tu toho teraz,... doplnil ho Ing. Mi čega že toto očakával, 
zareagoval ešte občan, že mesto Vám musí dať štatistiku, ktorú chcete? V rámci zákona 
o poskytovaní informácií si to mám ja ako občan vyžiadať? Odpovedal mu Ing. Mi čega, že 
áno, ale nie všetko by ste dostali a to z dôvodu, že môžete dostať informáciu, ktorá je a nemôže 
sa vyhotovovať, a ja sa domnievam, že tieto informácie sú len na dobrovoľnej báze, a my ako 
poslanci sme ich mali dostať úplne v pohode a nedostali sme ich,....  

• Ing. Mi čega dodal, že Centrum seniorov fungovalo ráno od 8.00 h – do 17.00 h na dennej báze, 
minulý rok po zredukovaní pracovníkov na jedného začalo fungovať od 9.00 h a skrátila sa 
doba otvorenia. Aj kolega Bystrický si pýtal tieto informácie dávno a vôbec ich nedostal, preto 
som to dal ako bod a myslel som si, že dostaneme nejaké informácie,...... doplnil ho Bc. 
Bystrický , že ja som sa len ľudsky pýtal, že tu nastala teraz silná zmena, lebo naozaj jedna 
strana tvrdí, že p. Matejková bola nútená odísť a garantovala tu desiatky rokov nejakú genézu 
aktivít,..... takto ma to trápi z toho ľudského hľadiska, že naozaj sa pýtam občanov, či sa to 
posunulo k lepšiemu či horšiemu,....či sú občania spokojní,..... lebo ja si nemyslím, že ľudia, 
ktorí tu majú naozaj tú dlhoročnú stopu v kultúre v tomto meste a ona má 38 rokov kultúrnej 
činnosti na území tohto mesta, zrazu z priestoru odíde, to sa nestáva len tak, a keďže aj ona 
sama nepotvrdí informáciu, že to bolo z osobných dôvodov alebo zdravotných, tak to 
vzbudzuje otázky, na ktoré sa pýtam,..... 

• Občan len dodal, že organizačná zmena je vyhodenie nepohodlných ľudí,..... keď sa chcem 
niekoho zbaviť,..... a funguje to v štátnom či súkromnom sektore,.... 

• Ďalší občan sa priamo opýtal, kto bol tou silou, že p. Matejková bola nútená odísť a kto bol 
príčinou, že tie deti museli odísť?..... Odpovedal Ing. Mi čega, že v personálnych veciach 
zastupuje štatutár mesta – to je p. primátor. Ja som sa na zastupiteľstve minulý rok priamo 
opýtal, prečo bola p. Matejková odtiaľto daná preč a on mi odpovedal, že – lebo tu robila, je 
zamestnancom sociálnych služieb a jej úlohou nebolo robiť kultúru, kultúrne veci, výstavy 
atď.... a ja som mal od p. Matejkovej jej pracovnú zmluvu, kde bolo napísané, že má robiť 
kultúrne výstavy, spevokoly, všetko čo pomenoval p. primátor, prečo jej dáva výpoveď. 
Dostala výpoveď za to, že robila to, čo mala v pracovnej zmluve a robila to dobre.  

 
• o 18.20 h sa vrátil na rokovanie VMČ SEVER poslanec Ing. Matejka  
 
 

9. REKONŠTRUKIA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA (informácie o výs tavbe a jej 
vplyve na dopravnú obslužnosť a pod. : 

• Garantka v krátkosti uviedla, že v októbri 2016 bola vypracovaná štúdia spoločnosťou Argus-
DS, s. r. o., ktorá posúdila vplyv navrhovanej stavby futbalový štadión na dopravné napojenie 
na Sihoti. Dopravný prieskum bol vykonaný v máji 2016 ako plošný prieskum na vybraných 
križovatkách v meste, s cieľom zistiť intenzitu dopravného prúdu  v rozhodujúcich smeroch 
dopravy v križovatkách dotknutých výstavbou štadióna. Záver bol taký, že rezerva v kapacite 
cestnej siete, vrátane vybraných dopravných prúdov križovatiek je dostatočná pre doplnenie 
zdroja dopravy vo forme navrhovaného futbalového štadióna.   
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• Ing. Mi čega skonštatoval, že exekutíva nepripravila žiadne informácie o futbalovom štadióne 
pre obyvateľov Sihote. Uviedol, že táto otázka smerovala k tomu, aby sme sa dozvedeli 
(mimochodom výstavba štadióna sa akože začala minimálne 3 krát) kadiaľ bude viesť 
zásobovanie, lebo máme rozbitý chodník pri Trenčianskej univerzite už druhý mesiac, či bude 
tam vstup či inde, rozbité parkovisko– čistá oráčina v areáli univerzity, ...... akým spôsobom sa 
tu bude parkovať, ....... každý nech si spraví úsudok sám.  

 
 

10. RÔZNE: 
V rámci diskusie občania skonštatovali:  
• Občan poukázal na výrub stromov na ul. M. Rázusa (posledná autobusová zastávka zimný 

štadión smerom ku Magnusu), tam schválili a vyrezali štyri stromy kvôli poškodzovaniu 
fasády.....  

• Občianka sa opýtala na premiestnenie autobusovej zastávky na Hodžovej ulici pri škole, prečo 
a z akého dôvodu? Viem, že odpoveď je uverejnená na internete, ale nech si p. Hartmann overí, 
že kadiaľ deti chodia do školy, lebo to, čo napísal je nepravda. A ešte uviedla, že prečo sa tým 
preložením zastávky zase rieši, že sa uvoľnia parkovacie miesta, a nehľadí sa na ľudí. Na autá 
sa hľadí viac ako na ľudí. ............Ing. Mi čega v krátkosti vysvetlil, že tých 30 metrov, čo sa 
posunie, je preto, že ten priestor, kde doteraz stál autobus vznikne voľný a automaticky sa tam 
vyčiarajú čiary na parkovanie. Ale keď ste spomenuli, že sa nehľadí na ľudí, k tomu Vás 
doplním, že na Sihoti sa pri spustení parkovania nehľadelo, ale na Juhu momentálne parkovanie 
platené nie je spustené, a tam sa spustí až vtedy, keď tam budú všetky miesta hotové. My na 
Sihoti sme sa dostali do pozície, však to vydržíte a natvrdo sa to spustilo, na Juhu sa to 
nespustilo. A ja som parkovanie nepodporil.   

• občianka sa pýtala na autobus č. 6, aby chodil cez stanicu na Hodžovu........ odpovedal Ing. 
Mi čega, že na budúce zasadnutie tu na Sihoti nech si ľudia dajú pripomienky, ktoré môžu byť 
zapracované do zmeny grafikonu na jeseň 

• p. Kacejová sa pýtala na nádobu na bioodpad, ktorú si musia ako bytovka, ktorá sa stará o zeleň 
zakúpiť, prípadne musia prehlásiť, že budú kompostovať. Garantke poskytla telefónne číslo, na 
ktoré jej bude odpovedané, že prečo to tak musí byť zo zákona.  

• občianka upozornila, že treba harmonogram rokovaní VMČ SEVER zverejniť nielen na 
internete ale aj na vývesných tabuliach 

• občianka poďakovala poslancovi Bc. Bacovi, že vyvinul iniciatívu a prišiel osobne Pod 
Sokolice prejsť najvhodnejšie miesto na polopodzemné kontajnery a osvetlenie chodníka, ....  

• občianka podotkla, že stále nemá doriešený výrub v lokalite Pod Sokolice, na ktorý 
upozorňovala p. Omachelovú 

• občianka poukázala na rozkopanú ulicu Kukučínova - spodná časť smerom ku stanici...... 
vysvetlil jej Ing. Mi čega, že to urobí len zaflakovaním, lebo Terminál padol a podarilo sa tú 
ulicu len odvodniť,.....   

• občianka poukázala na rozbitú a nedokončenú rozkopávku po celej šírke cesty pri Piáne 
• občan podotkol, že vôbec sa v tomto meste nerobí revitalizácia zelene a parkovacia politika sa 

zhoršila a budem podporovať ľudí, ktorí zrušia parkovaciu politiku v Trenčíne........Ing. Mi čega 
mu odpovedal, že práve parkovacia politika je ten bod zlomu, ktorý nás ako poslancov rozdelila 
v tejto časti mesta. V decembri 2016 som navrhoval v Opatovej nedávajme finančné prostriedky 
na MHSL zamestnancov sezónnych radšej peniaze na kmeňových zamestnancov a budeme ich 
mať na všetku údržbu... Ústami primátora mi bolo vtedy povedané, že v žiadnom prípade, lepšie 
je mať sezónnych – v takomto režime išiel minulý rok,.... tí sezónni zamestnanci prvý deň 
nastúpili, druhý deň ich nebolo a tento rok namiesto toho, aby sa konzistentne robila aj údržba 
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zelene, sa decembri schválilo 350 tis. € na údržbu zelene a výrub. My ideme za jeden rok minúť 
toľko peňazí, koľko by 5 zamestnancov za štyri roky neminulo a mohlo robiť všetko, ale to je 
fakt, je volebný rok- áno máte pravdu, má sa to robiť postupne, plánovite a konzistentne. Viete, 
čo je napísané v rozpočte – sú nebezpečné stromy v areáli škôl – a ja sa pýtam a to neboli 
minulý rok? Až tento rok sú nebezpečné? Keď sú voľby? 

• Bc. Bystrický upozornil kolegov na mailovú požiadavku, ktorá bola zaslaná vedúcim útvaru 
mobility Ing. Hartmannom, aby sa zhotovil nový priechod pre chodcov na ulici K výstavisku 
oproti betónovému ihrisku, nakoľko v tejto lokalite nie je chodník.  Navrhol uvedené zaradiť 
na najbližšie rokovanie VMČ SEVER, keďže táto investičná akcia nie je zaradená v rozpočte 
mesta.  
 

• požiadavky občanov : 
12/18 občan požaduje, aby mesto nahradilo posypový štrk za solenku pre zimnú údržbu 

komunikácií a požaduje od zvyškov štrku očistiť aj chodníky, nielen cesty v jarnom období, 
lebo s údržbou súvisí aj zvýšená prašnosť, poškodenie áut a zvýšené náklady. 

13/18 občan poukázal na vyblednuté písmená pamätníka Silbersteina, treba ich znova opraviť. 
14/18 Ing. Prekop elektronicky dňa 1. marca 2018 vzniesol požiadavku na plány rozširovania 

parkovacích miest a spoplatnených zón v lokalite Sihoť IV. a Armádna ulica a v tej súvislosti so 
spôsobom osadzovania dopravného značenia.  

15/18 Ing. Prekop požaduje do najbližšieho zasadnutia VMČ SEVER na Sihoti predložiť zámer 
mesta vo výstavbe podzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad v lokalite ulíc 
Sibírska a Armádna. 

 
 

11. ZÁVER: 
 

Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER. 
 
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 19,10 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční 
dňa 5. apríla 2018 v Kultúrnom dome Opatová. 
 
 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 1. marca 2018 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mi čega 
         Predseda VMČ SEVER 


