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Garant komisie : Soňa Baránková 
 
Program:  
1. Úvod.  
2. Rôzne. 
3. Návrh rozpočtu na rok 2017. 
4. Záver. 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 
 
� ÚVOD:  
• Predseda VMČ SEVER Ing. Miloš Mi čega 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 7 dní vopred elektronicky. Mimoriadne rokovanie zvolal 
z dôvodu prípravy rozpočtu mesta na rok 2017.  

• Ing. Mi čega konštatoval, že prítomní sú zatiaľ štyria členovia, neskorší príchod avizovali 
poslanci Mgr. Juraj Bakoš a Bc. Kamil Bystrický, poslanci Ľubomír Horný a Mgr. Martin 
Petrík sa vopred ospravedlnili z neúčasti z dôvodu PN.  

• Ing. Mi čega vyzval prítomných na prípadnú zmenu alebo doplnenie programu rokovania. 
Navrhol začať netradične bodom Rôzne, vzhľadom k tomu, že VMČ SEVER zatiaľ nie je 
uznášaniaschopný a dal prítomným možnosť na uplatnenie požiadaviek a námietok. 

 
� RÔZNE:  
• Ing. Mi čega informoval o návrhu investičných akcií na rok 2017 za MČ SEVER a prítomným 

prečítal pracovný návrh investícií nasledovne: 
� Participačný program s občanmi. 
� Realizácia MK Armádna/Opatovská. 
� Rozšírenie parkoviska pri hrádzi od Ul. Clementisova po Pádivého. 
� Realizácia úpravy križovatky ulíc Považská/Gagarinova. 
� Stavebná úprava chodníkov Opatovská ul., Žilinská ul., Hodžova ul., Považská ul. 
� Realizácia športového areálu Nábrežná ulica. 
� Realizácia úpravy miestnej komunikácie, parkoviska a chodníka na ul. K výstavisku. 

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
Predseda výboru     

Ing. Miloš Mičega   
Členovia výboru : 

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

Neprítomní členovia VMČ SEVER : 

Ľubomír Horný– ospravedlnený 
Mgr. Martin Petrík – ospravedlnený 
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� Vypracovanie projektu - úprava námestia ROZKVET.  
� Úprava verejného priestranstva v časti medzi bytovými domami Pred poľom č. 376/19 

a Pred poľom č. 773/22 
� Úprava verejného priestranstva v Kubrej – Kyselka. 
� Úprava povrchu hrádze. 
� Vyčlenenie financií na KS Sihoť, KS Opatová a KS Kubrá. 
� DNI SIHOTE 

 
• Ing. Mi čega oslovil ostatných poslancov, či majú nejaké doplnenie k navrhovaným 

investíciám a vyzval prítomných občanov, aby sa vyjadrili k navrhovanému rozpočtu, keďže 
sme ako jediná mestská časť dali možnosť občanom na mimoriadnom zasadnutí VMČ vyjadriť 
sa k rozpočtu.  

• Pani Mišinová sa v rámci investičných akcií spýtala na križovatku ulíc Opatovská zo Sibírskej 
ulice– oproti je ul. Odbojárov, že by sa tam mohol osadiť priechod pre chodcov, lebo je to dosť 
frekventovaná križovatka,......Ing. Mi čega uviedol, že uvedené sa bude riešiť až pri súvislom 
povrchu prepojenia ulice Armádna,....JUDr. Smolka doplnil, že pri tejto akcii sa počíta 
s úpravou Opatovskej ulice, teda môže sa vybudovať aj priechod, ak to bude možné.  

• Pani mala pripomienku k bezbariérovosti na ul. Kraskovej, je tam vysoký obrubník, 
upozornila na dôslednejšiu kontrolu firiem pri realizácii,.... odpovedal jej Ing. Mi čega, že 
jedna vec je niečo skontrolovať a druhá prevziať a nadviazal na nedokončené špárovanie na 
ul. Kraskova, ktorá sa robila pred pol rokom a doteraz je tam piesok a dlažba nie je 
zaškárovaná,..... Ďalší obdobný problém, ktorý uviedol, je nedokončený chodník na ul. 
Žilinská pri novom priechode a stojaca voda na vozovke v tomto priechode....... 

• p. Kákoš upozornil na zástavku pri Gáborikovom štadióne, ktorá je nevhodne umiestnená, 
ďalej na to, že dom s vežičkami pri moste sa dal odstrániť a všeobecne, že parkovacou 
politikou úplne vytlačia ľudí z centra mesta,.....Ing. Mi čega vysvetlil, že niekde začína 
a niekde končí kompetencia poslancov........Ing. Matejka  dodal, že všetky investičné akcie 
preberajú zamestnanci mesta, nie poslanci....... na záver p. Kákoš dodal, že všetky projekty by 
sa mali na odbore výstavby pripomienkovať, nie len povoľovať,......  

• pán sa spýtal na križovatku Považská – Gagarinova a či mesto počíta s investíciou parkovania 
na Gagarinovej ulici, že keď aj niečo mesto vyberie na parkovnom, či bude aj budovať 
parkoviská konkrétne na ul. Gagarinova, ...... odpovedal JUDr. Smolka že jedna z variant bola 
možnosť ísť do šikmého státia zo strany vstupu do materskej škôlky,.... v rámci diskusie 
odzneli aj možnosti, že občania požadujú parkovanie na chodníku úplne zrušiť, i keď nevedia, 
kde tí ľudia budú parkovať, ...... ale na chodníku je to nevhodné, lebo ľudia nemajú kadiaľ 
chodiť,... teraz je to nezmysel,... a jednou z variant by bol záber zelene,..... v rámci diskusie 
odznelo aj to, aby ľudia prišli s riešením, ako vyriešiť túto ulicu, .....áut pribúda a prečo musí 
byť vstup do škôlky otvorený z každej strany, veď jeden by mohli uzavrieť a tam spraviť 
parkoviská, ........ vstúpil do debaty poslanec Baco, že pôvodný návrh bol taký, že sa zruší 
chodník priľahlý areálu od bytovky na Gagarinovej, ale škôlka to nechcela,.... so škôlkou nikto 
nejednal, doplnil poslanec Ing. Matejka , preto rodičia spísali petíciu, ........ niektorí obyvatelia 
sa vyjadrili, že by aj prijali zrušenie spomínaného chodníka na úkor vytvorenia nových 
parkovacích miest....už v minulosti bolo povedané zo strany obyvateľov , že spomínaný 
chodník je využívaný minimálne... celú debatu ukončil JUDr. Smolka s otázkou, aká bude 
tretia možnosť : Kto ustúpi? obyvatelia Gagarinovej ulice alebo rodičia, ktorí tam vodia deti? 
V rámci diskusie padol návrh zvolať rokovanie rodičov a vysvetliť im, že je tu cca 80 bytov 
na Gagarinovej ulici, ktorí naozaj nemajú kde parkovať,.... treba vec riešiť podľa toho aj ako 
sa vyvinie situácia..... 

• o 16.50 h sa dostavil na rokovanie Mgr. Bakoš a Bc. Bystrický 
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• debata ohľadom parkovania sa ukončila s tým, že nejako začať treba, veci sa budú vyvíjať 
a následne ich budeme riešiť,..... 

• p. Kákoš sa opýtal, prečo sa cyklistické trasy nerobia hore na Brezine, alebo na hrádzi, koľko 
mladých ľudí pôjde do mesta po vyznačenej cyklotrase?  

• pani sa opýtala, či naozaj pri Termione vznikne hokejbalové ihrisko v miestach, kde je teraz 
pôvodné zanedbané ihrisko, lebo ľudia tam chceli vybudovať parkovisko a mali by vyriešené 
aj parkovanie na Gagarinovej ulici,.... odpovedal JUDr. Smolka, že je to spádová oblasť pre 
ihrisko, nakoľko je to pohľad na vec, snažíme sa to robiť s logikou, ľudia zo Severu boli za 
zachovanie ihriska, nie za budovanie parkovísk,...... 

• pán sa opýtal na úpravu križovatky Považská – Gagarinova, odpovedal Ing. Mi čega, že 
kruhový objazd tam nevyjde, nakoľko sú tam garáže pri hrádzi, ktoré by sa museli odstrániť, 
tak prišiel návrh, že tam, kde stojí autobus smerom na Sihoť 4 sa spraví autobusová nika pre 
autobus, upraví sa zástavka a nový chodník by zasahoval cez zeleň okolo 
zastávky......priechod pre chodcov sa posunie ku garážam smerom na Sihoť IV – smer Žilinská 
ulica 

• pani požiadala o vyčistenie miesta pri Rozkvete ako je bankomat pri trhovisku, kde je 
hromada lístia, aby to pravidelnejšie mesto čistilo, lebo v miestach napadania nie je potom 
vidieť, že chodník vedúci ku bankomatu je prepadnutý 

• pani Mišinová upozornila na prepadnutú dlažbu pri autobusovej zástavke pri Magnólii, ktorá 
je novovybudovaná a už sa to tam prepadáva,... 

• pani z Hodžovej ulice sa opýtala, či by nebolo možné osadiť tiež predpísanú rýchlosť 30 km/h 
na ulici Hodžova, tak ako je to v jednosmerke na ul. Smetanova, .... odpovedal Ing. Mi čega, 
že nie, vzhľadom k tomu, že tieto komunikácie – Hodžova, Rázusova, Považská a Opatovská 
ulica sú podľa územného plánu hlavné nosné miestne komunikácie, majú svoje parametre 
hlavnej prieťahovej tepny cez mesto, v rámci diskusie sa hovorilo i o novom priechode pre 
chodcov na tejto ulici, ktorý by bol potrebný,...... 

• občania nadviazali aj na zber lístia, ktorý sa robil na Sihoti postupne, pani Mišinová poukázala 
i na to, že aj o zeleň ako stromy by sa mal niekto starať, lebo často zasahujú drôty vysokého 
napätia do korún stromov – viď Sibírska ulica,....... odpovedal Ing. Mi čega, že minulý rok 
bola z VMČ požiadavka, aby sa orezali stromy na Sihoti IV, ......spravila sa iba časť výrezu, 
po roku som pred mesiacom požiadal o výrub opäť.... spravila sa obhliadka Žilinskej od 
hrádze, Clementisovej, Kraskovej, Opatovskej a Žilinskej 14 a 2 až 8.......Sibírska bola bez 
obhliadky spomenutá, že vyžaduje  presvetlenie vykonaním orezov stromov.....odpoveď 
z mesta, resp. z MHSL bola taká, že túto požiadavku vybavia tak za pol roka, lebo oni sú na 
to len traja pracovníci,........ pani sa spýtala, či by nebolo možné navýšiť počet pracovníkov, 
.......Ing. Mi čega navrhol, že namiesto jednorazového odburinenia, na čo niektorí poslanci pre 
Mesto vyčlenili financie vo výške 118 000 €, môžu sa za túto sumu zamestnať 6 kmeňových 
pracovníkov a ešte im cca 30 000 eur zostane na materiál,....JUDr. Smolka uviedol, že na rok 
2017 sa pre MHSL počíta s vyčlenením financií na mzdy pre 15 sezónnych 
pracovníkov,....Ing. Mi čega poukázal, že v tomto je filozofický rozdiel v ponímaní 
niektorých riešení......nesúhlasí s tým, aby boli zamestnaní sezónni pracovníci, lebo ľudí treba 
celoročne....taktiež si treba uvedomiť, že výruby a orezávanie stromov sa robí najviac v zime, 
kedy to je povolené.....aj zametanie a čistenie mesta treba robiť celoročne, dodal, že pokiaľ 
nebudú ľudia zamestnaní na trvalý pracovný pomer, tak nikdy nepodajú taký výkon, ako by 
mali podať.......JUDr. Smolka uviedol, že je to riešenie, ktoré doteraz nebolo a uvidí sa, ako 
to bude fungovať.....pán Baco doplnil, že nových 15 ľudí na MHSL, aj keď sezónnych musí 
byť poznať.... debata ďalej pokračovala na tému aktivačných pracovníkov, kmeňových 
zamestnancov a ich využitie počas celého roka,...... 
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• pani sa spýtala, prečo mesto nespravilo platenie parkovného celoplošne? Na Sihoti sa má 
začať platiť parkovanie najskôr, tak prečo nie za mostami? Veď aj oni sú obyvatelia Trenčína 
ako my,... tak prečo začínajú najskôr nami? ....... je to nerozmyslene, ...... preto chodíme na 
tieto schôdze, aby sme si povedali svoj názor,.....  

• Ing. Mi čega poukázal na nezmyselné vyznačenie parkovacích miest na križovatke ulíc 
Jiráskova – Hurbanova, kde celoplošne stojí voda aj cez chodník, pričom aj napriek tomuto 
neupravenému povrchu tu dalo Mesto vyznačiť čiary..... na túto križovatku a jej technický 
stav už vopred upozorňoval aj na stavebnej komisii ....... 

• p. Kadlecová sa spýtala, prečo sa do rozpočtu nedalo to ich parkovisko na Považskej 1710? 
Odpovedal Ing. Mi čega, že ak kolegovia dajú k tomu súhlas, ja osobne podľa môjho právneho 
názoru nemám s tým problém,.....Vy o to parkovisko žiadate dlhodobo, ste  v tejto veci 
aktívni....ak sa nemýlim, bolo aj v návrhu rozpočtu predchádzajúcimi poslancami v roku 
2014.....inak to parkovisko bolo postavené ešte pred účinnosťou cestného a stavebného 
zákona, teda nech je v akomkoľvek stave, malo by sa potom na to prihliadať už ako na 
jestvujúcu stavbu...... 

• p. Kadlecová sa ešte opýtala, či nie je dôležitejšie vybudovať parkovisko u nich, ako pred 
Rozkvetom? To mohlo ešte počkať,........ odpovedal JUDr. Smolka, že snažíme sa prerozdeliť 
peniaze čo máme, z Vášho pohľadu sa dá parkovať na vyznačených miestach pri ceste,...... 

• p. Mišinová poukázala na fakt, že je treba ľudí nabádať k tomu, aby viac chodili autobusmi, 
bicyklami, veď v Prešove je autobusová doprava zdarma, lebo mesto si to mohlo dovoliť, 
u nás nie, naše mesto má dlhy,..... odpovedal JUDr. Smolka, že  o tomto to je, či je človek 
ochotný povýšiť svoje blaho nad všeobecný záujem,...... 

• Ing. Mi čega sa ešte opýtal, či má niekto ešte k tomu rozpočtu? spýtali sa na cyklotrasu, ktorá 
má ísť cez Rázusovu ulicu,....... a nadviazali na hrádzu, ktorú občania skritizovali, že bola 
nekvalitne spravená obnova asfaltu,...... vstúpil do debaty Ing. Matejka , ktorý to urgoval od 
začiatku hneď prvý deň, tento rok sme sa dali na opravu hrádze ďalších 10 000 €, a zničili aj 
to, čo robili minulý rok,........ 

 
� NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017:  
• Ing. Mi čega ešte raz prečítal priority navrhovaného rozpočtu na rok 2017 pre MČ 

SEVER,..... uviedol, že sa treba ešte dohodnúť na tom, že ulicu Dubovú treba spraviť spolu 
s ulicou Volavé, na ktorú sa vyčlenili peniaze na projekt.....ak nebude projekt na Dubovú, 
potom netreba ani na Volavé..........ďalej, či vyčleniť položku priamo na debarierizáciu mesta, 
aspoň vytipovať miesta, kde by sa to spravilo, ako napríklad pri zimnom štadióne obidva 
chodníky z jednej a druhej strany, kde sa sklopia obrubníky, ........navrhol aj pre každý VMČ 
vyčleniť rovnaké „voľné“ finančné prostriedky v objeme 150 000 eur.....a tam kde sa 
realizuje stavba MŽT tiež, napr. 100 000 eur....Suma 2000 eur na projekt námestia pred OD 
Rozkvet je smiešna, navrhol ju navýšiť na sumu 15 000 eur, tak ako to poslal kolegom 
emailom.  

• Ing. Mi čega upozornil na fakt, že MŠ Turková tento rok dostala najmenej peňazí......doplnil 
Ing. Matejka , že by mohli zo svojho rozpočtu vyčleniť ešte 10 000 €, aby sa spravil aspoň 
jeden pavilón.....poslanec Baco navrhol vrátiť z ulice Nivy 6 500 € a 3 500 € z ihriska 
Nábrežná......do diskusie vstúpila aj priamo p. riaditeľka MŠ Turková, ktorá uviedla, že je 
z toho znechutená, lebo jej rekonštrukcia sa stále odkladá,.... na margo toho Ing. Matejka  
poukázal aj na to, že mesto sa vyhovára, že táto škôlka bola v minulosti zaradená na fondy, 
a tento rok sa to tam zas nedostalo,.... poslanec Baco tiež upozornil na to, že podobne na tom 
bola a stále je aj MŠ Kubrá, kde každý rok niečo v rozpočte vyčlenia – hoci aj na malé opravy, 
čo potvrdil aj JUDr. Smolka, či je ozaj MŠ Turková na tom najhoršie, alebo MŠ Kubrá,..... 
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a vysvetlil, že požadoval po riaditeľovi školských zariadení p. Masarykovi, aby zoradil 
škôlky tak, čo tam bolo investované za posledné dva roky,...... 

• poslanec Baco predložil pracovný návrh investícií, ktorý z časti korešponduje s materiálom 
prezentovaným predsedom Ing. Mičegom 
� Športové ihrisko - Nábrežná ulica 
� Prepojenie ulíc Armádna - Opatovská, dopojenie súvislého povrchu na ulici Opatovská 
� MK Dubová časť Kubrá 
� Úprava chodníka na ulici Hodžova 
� Vybudovanie nových parkovacích miest pri hrádzi - Pádivého ulica 
� PD námestie Rozkvet 
� Oprava povrchu hrádze 
� MŠ - ulica Kubranská - výmena okien 
� MŠ - ulica Považská - výmena okien 
� MŠ - ulica Niva - obnova a nástrek fasády 
� ZŠ - ulica Kubranská - výmena okien 
� Chodník Pod Sokolice 
� MŠ - ulica Turková - výmena okien – doplnený na základe dnešného rokovania VMČ 

• na záver Ing. Mi čega informoval prítomných, že v rozpočte na rok 2016 neminulo 9 000 € 
na drobné investičné projekty, ktoré by sa mali zrealizovať v roku 2017 a mali by sa tam 
priložiť peniaze podľa finančného ocenenia Mestom....na poslednom tohtoročnom zasadnutí 
VMČ v decembri v Opatovej sa zaujme posledné stanovisko k návrhu rozpočtu...  

 
• požiadavky poslancov : 
159/16  Odpovede na požiadavky z celého roka 2016 – spraviť resumé, čo sa spravilo, čo 

nie(Matejka) (Zodp. prednosta MsÚ) 
 
• požiadavky občanov : 
160/16 Opraviť zvalený stĺpik pri ZŠ Sedmičke pri hlavnom vchode z Hodžovej ulice 39 – sú tam 

dva, do jedného nacúvalo auto (Zodp. MHSL) 
161/16 V rámci reklamácie upraviť prepadnutú dlažbu na chodníku pri autobusovej zástavke pri 

penzióne Magnólia. (Zodp. UD) 
 
Členovia VMČ pristúpili k hlasovaniu :  
• Ing. Mi čega navrhol zmenu programu nasledovne : vymenenie bodu č. 3 Rôzne za bod č. 2 

Návrh rozpočtu na rok 2017.   
 

Uznesenie : VMČ SEVER súhlasí s výmenou bodu č. 3 za bod č. 2 a schvaľuje program 
zasadnutia. 
HLASOVANIE :  
Za : 6  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
 
Ing. Miloš Mičega konštatoval, že program zasadnutia bol členmi VMČ SEVER jednomyseľne 
schválený.  
Za zapisovateľku bola jednomyseľne schválená Soňa Baránková. 
 
Uznesenie : VMČ SEVER navrhuje zapracovať jednotlivé požiadavky VMČ do rozpočtu na rok 
2017.  
HLASOVANIE :  
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Za : 6  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
 
 
4. ZÁVER: 
Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.  
 
Čas trvania zasadnutia od 16,30 hod do 19,35 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční 
dňa 1. decembra 2016 v KS Opatová. 
 
 
 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 21.11. 2016 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mi čega 
         Predseda VMČ SEVER 


