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Garant komisie : Soňa Baránková 
Ostatní prítomní : Mgr. Zdeno Marousek – zástupca náčelníka mestskej polície 
   Mgr. Richard Rybníček – primátor mesta Trenčín 
   Mgr. Ján Forgáč – viceprimátor 
   Ing. Jaroslav Pagáč – prednosta MsÚ  

Ing. Gabriela Vanková – vedúca útvaru majetku mesta 
  Ing. Róbert Hartmann – poverený vedením útvaru dopravy 
  Ing. Benjamín Lisáček – vedúci útvaru interných služieb 
  Ing. Ľuboš Balušík – poverený vedením MHSL 
  Milan Kadlecaj – konzultant pre SAD 
  Ing. Miloš Minárech – referent útvaru dopravy 
  Bc. Zuzana Čachová – referent pre životné prostredie a odpady 

 
Program:  
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. Nový grafikon MHD Trenčín – pripomienky a požiadavky. 
4. Návrh harmonogramu zasadnutí VMČ SEVER na rok 2017. 
5. Odpovede na požiadavky VMČ SEVER z novembra 2016.  
6. Rozpočet mesta na rok 2017. 
7. Stavba MŽT a možnosti využitia podnetov na železničnú komisiu.  
8. Rôzne. 
9. Záver. 

 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 
 

1. ÚVOD:  
• Predseda VMČ SEVER Ing. Miloš Mi čega privítal prítomných členov výboru, prednostu 

mestského úradu 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. 

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
Predseda výboru     

Ing. Miloš Mičega   
Členovia výboru : 

Ing. Ladislav Matejka 
Ľubomír Horný 
Bc. Miloslav Baco 
JUDr. Martin Smolka 
 

Neprítomní členovia VMČ SEVER : 

Bc. Kamil Bystrický – ospravedlnený 
Mgr. Juraj Bakoš – ospravedlnený 
Mgr. Martin Petrík – neospravedlnený 
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• Ing. Mi čega konštatoval, že prítomní sú zatiaľ štyria členovia výboru, neskorší príchod 
avizoval poslanec Ing. Matejka. Poslanci Mgr. Bakoš a Bc. Bystrický svoju neúčasť vopred 
ospravedlnili, poslanec Mgr. Petrík neoznámil nič.   

• Ing. Mi čega navrhol začať pripomienkami k novému grafikonu, vzhľadom k tomu, že VMČ 
SEVER zatiaľ nie je uznášaniaschopný a dal prítomným možnosť na uplatnenie požiadaviek 
a námietok. 

 
� NOVÝ GRAFIKON MHD Tren čín – pripomienky a požiadavky:  

 
• Bc. Baco požiadal o zaradenie tohto bodu do programu rokovania z dôvodu, že od 11.12.2016 

bude platiť na území Slovenska nový cestový poriadok verejnej osobnej dopravy. 
K spomínanému dátumu dôjde aj k zmene cestovného poriadku MHD Trenčín. Upravia sa 
časy, hlásenie, doplnia sa nové spoje, niektoré spoje sa predĺžia a podobne. Upravený cestovný 
poriadok bude zverejnený na stránke mesta Trenčín a SAD Trenčín pred termínom 11.12.2016. 

• Ing. Mi čega vyzval p. Kadlecaja z MsÚ, aby oboznámil prítomných o zásadných zmenách 
v novom grafikone MHD Trenčín a odovzdal mu slovo.   

• p. Kadlecaj oznámil zmenu v spoji z Opatovej - Nivy o 6.17 ráno, ktorý bude odchádzať o päť 
minút skôr,.... bohužiaľ čo sa večerných spojov týka, je treba využívať aj prímestskú dopravu, 
..... o 22.05 idú Horňany a 22.15 smer Omšenie,...  a následne sa opýtal prítomných na ich 
pripomienky. Od občana bola pripomienka ohľadne dochádzania z ulice Horeblatie na 
zástavku na Maják, čo je pre ľudí pomerne ďaleko, ale na Sihoti sú zástavky hustejšie osadené. 
Odpovedal p. Kadlecaj, že táto vec sa nemôže prirovnávať so Sihoťou, ktorá je hustejšie 
osídlená,....... 

• pán mal otázku ohľadom prestrešenia zástavky na ulici Horeblatie, ..... odpovedal Ing. 
Minárech, že mesto má uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou AVK, ktorá nám dodá 10 
zastávok a keď budú požiadavky od poslancov na zástavku Horeblatie a technicky to bude 
možné, bude aj táto zástavka prestrešená,.... doplnil Bc. Baco, že niektoré už boli osadené 
v našej mestskej časti – pri penzióne Magnólia smer Sihoť – Opatová a druhá pri pneuservise 
Matador za Billou,.... a pokračoval v informácii o zástavke pri detskom ihrisku v Opatovej, 
ktorá bude premiestnená na opačnú stranu k stene kultúrneho domu v Opatovej,.... a opýtal sa 
prítomných, či súhlasia s týmto návrhom premiestnenia zástavky,..... reakcia od občana 
vyznela, že lepšia možnosť by bola osadiť zástavku zboku pred kontajnermi pri KS Opatová,.... 
odpovedal Bc. Baco, že požiadame o vyjadrenie ORPZ-ODI,... a následne Vás budeme 
informovať,.... 

• o 16.18 h sa dostavili p. primátor Mgr. Rybníček a viceprimátor Mgr. Forgáč 
• o 16.22 sa dostavil na rokovanie poslanec Ing. Matejka , ktorý vopred avizoval neskorší 

príchod z Bratislavy 
• Ing. Mi čega oznámil, že týmto sa VMČ SEVER stáva uznášaniaschopným, prítomní sú piati 
členovia a vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu o programe zasadnutia tak, ako bol 
navrhnutý a zverejnený. Zmena nebola navrhnutá. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu: 
 

Uznesenie : VMČ schvaľuje program rokovania MČ SEVER tak ako bol navrhnutý.   
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Horný, Baco, Smolka, Matejka) Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

 
Za zapisovateľku bola jednomyseľne schválená Soňa Baránková. 
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2. MAJETKOVÉ PREVODY:  
• Ing. Vanková ozrejmila predkladaný materiál nasledovne : 
1/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k odkúpeniu pozemku na parc. č. 1737/2 v k.ú. Kubrá 

vo výmere cca 47 m2 pre Antóniu a Petronelu Dobiášovú na Kubranskej ulici, ktorý je 
dlhodobo užívaný ako predzáhradka. 

 
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča odpredaj pozemku parc. 1737/2 k. ú. Kubrá tak ako bol 
predložený materiál. 
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
2/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k odpredaji pozemku na parc. č. 1746/2 v k.ú. Kubrá, 

vo výmere 29 m2 pre Dušana Sokola, ktorý bol využívaný ako predzáhradka. 
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča odpredaj pozemku parc. 1746/2 k.ú. Kubrá tak ako bol 
predložený materiál. 
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 

 
3/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k odkúpeniu pozemkov na parc. č. 1742/2 vo výmere 

31 m2 a na parc. 1743/2 vo výmere 36 m2 v k.ú. Kubrá pre Ľuboša Dobiáša na Kubranskej 
ulici, ktorý je dlhodobo užívaný ako predzáhradka. 

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča odpredaj pozemkov parc. 1742/2 a 1743/2 k. ú. Kubrá tak 
ako bol predložený materiál. 
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
4/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k odkúpeniu pozemku na parc. č. 1745/2 vo výmere 

72 m2 v k.ú. Kubrá pre Martu Krátku na Kubranskej ulici, ktorý je dlhodobo užívaný ako 
predzáhradka. 

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča odpredaj pozemku parc. 1745/2 k. ú. Kubrá tak ako bol 
predložený materiál. 
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
5/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k odkúpeniu pozemkov na parc. č. 1817/2 vo výmere 

37 m2 a na parcele 1818/2 v k.ú. Kubrá pre Alenu Paššovú na Kubranskej ulici, ktorý je 
dlhodobo užívaný ako predzáhradka. 

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča odpredaj pozemkov parc. 1817/2 a 1818/2 k. ú. Kubrá tak 
ako bol predložený materiál. 
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
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6/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k odkúpeniu pozemkov na parc. č. 688/26 a na parc. 
689/3 vo výmere 20m2 v k.ú. Opatová pre Ing. Rudolfa Stašáka na Mníšnej ulici za účelom 
scelenia pozemkov a zabezpečenia prístupu. 

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča odpredaj pozemkov parc. 688/26 a 689/3 k. ú. Opatová tak 
ako bol predložený materiál. 
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
7/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k odkúpeniu pozemkov na parc. č. 1645/1 vo výmere 

260 m2 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré sú využívané ako dvor k bytovému 
domu M. Hricku s.č. 81. 

 
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča odpredaj pozemku parc. 1737/2 k.ú. Kubrá tak ako bol 
predložený materiál. 
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
8/ÚMM žiada VMČ SEVER o opätovné vyjadrenie k zámeru riešenia reklamných – plagátových 

plôch spoločnosťou RENGL Slovensko, s. r. o., Banská Bystrica. Ide o valcové pútače 
umiestnené na Sihoti. Ing. Vanková dodala, že VMČ Stred schválil ich počet na 5 ks, VMČ 
Juh jeden. Vo VMČ SEVER požaduje spoločnosť umiestniť až 7 takýchto pútačov. Uvedené 
už bolo raz prejednávané na komisii životného prostredia, dopravy, investícií a územného 
plánovania so záverom, že útvar právny má komisii predložiť stanovisko – zadefinovanie 
štatútu plôch (valce a plochy ako hnuteľnú vec) a stanovisko útvaru hlavného architekta 
k dizajnu valcov. JUDr. Smolka za seba uviedol, že on osobne si vie predstaviť dva takéto 
valcové pútače,..... do debaty vstúpil Ing. Matejka , ako to majú povolené iné spoločnosti,..... 
tie sú zatiaľ oficiálne nepovolené,..... 

 
Uznesenie : VMČ SEVER presúva predložený materiál na schválenie na ďalšie rokovanie VMČ 
za podmienky obdržania stanoviska z komisie životného prostredia, dopravy, investícií 
a územného plánovania.   
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
3. NOVÝ GRAFIKON MHD Tren čín – pripomienky a požiadavky:  

 
• Prítomný pán upozornil na skutočnosť, že niektoré nové spoje, napr. Opatová - družstvo neboli 

zverejnené na zástavke ani v cestovnom poriadku a veľa ľudí ani nevedelo, že tieto spoje 
premávajú. Viceprimátor navrhol, že ak tieto spoje neboli zverejnené vo výveskách, znamená 
to, že merania využiteľnosti spoja musia v tomto prípade zopakovať,..... Ing. Minárech 
z útvaru dopravy uistil, že kontrola prebehla, za uvedené zodpovedá dopravca a od platnosti 
nového cestovného poriadku MHD od 11.12.2016 bude všetko lepšie vyznačené, 
zverejnené,....... a za vyššie uvedené nedostatky sa viceprimátor ospravedlnil,....  
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• Bc. Baco doplnil, že uvedené zmeny v MHD sú pre Opatovú pozitívne, nakoľko po dvadsiatich 
rokoch sa nám podarilo autobus č. 21 presmerovať cez centrum mesta až na Juh 
a späť,....a poďakoval všetkým, ktorí sa o to pričinili,..... 

• Pani Gavendová vyjadrila nespokojnosť so zrušením starého spoja č. 21, .... teraz, keď chce 
ísť z Opatovej na koniec Juhu do zdravotného strediska, musí prestupovať zo Saratovskej, 
prípadne vystúpiť pri sporiteľni a odtiaľ prejsť na autobus na Gen. Svobodu, .....Ing. Minárech 
sa opýtal prítomných, že komu vyhovovala 21? p. primátor odporučil p. Gavendovej, nech si 
zavolá sociálny taxík,....  

• Pani Gavendová vyjadrila nespokojnosť so zastavovaním autobusov prímestskej dopravy pri 
Majáku, ktorí častokrát nezastavia,...... bolo jej vysvetlené p. Kadlecajom, že treba vždy zistiť, 
ktorý šofér nezastavil, aby ho mohli riešiť individuálne, lebo tých vodičov je 120,.... a zároveň 
poukázala na to, že v prímestských autobusoch nedostane zľavu,.... Ing. Mi čega jej odpovedal, 
že toto nie je v kompetencii mesta, ale Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej TSK),..... 

 
 
4. NÁVRH HARMONOGRAMU ZASADNUTÍ VM Č SEVER NA ROK 2017: 
• Ing. Mi čega informoval prítomných, že navrhol predbežný harmonogram zasadnutí VMČ 

SEVER na rok 2017 s tým, že zasadnutia by sa konali tak ako doteraz prvý štvrtok 
v mesiaci............. O slovo sa prihlásil viceprimátor Mgr. Forgáč, ktorý informoval o príprave 
návrhu všetkých zasadnutí komisií a mestských častí za celé mesto, a uvedené by zaslal 
všetkým poslancom na vyjadrenie............ Bc. Baco dodal, že ho oslovili dvaja ľudia 
z Kubrice, ktorí poukázali na to, že i Kubrica je mestská časť a celý rok tam nemali 
plnohodnotné zasadnutie VMČ SEVER a požadujú pridať jedno zasadnutie naviac 
v Kubrici......  Ing. Mi čega vysvetlil, že tento rok bolo zasadnutie v Kubrici v auguste, ale 
vzhľadom na kolíziu s mestským zastupiteľstvom nebolo VMČ SEVER uznášaniaschopné. 
Prítomní v Kubrici boli len Mičega a Matejka. Predbežný harmonogram zašle kolegom na 
odsúhlasenie, po vzájomnom odsúhlasení medzi sebou bude zverejnený neskôr.  

 
Uznesenie : VMČ SEVER zotrváva na zachovaní rokovaní VMČ SEVER vždy prvý štvrtok 
v mesiaci. 
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
5. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY VM Č SEVER Z NOVEMBRA 2016 : 
 
• Ing. Mi čega informoval prítomných o vybavených požiadavkách, ktoré boli poslancom 

zaslané elektronicky a zároveň sú všetky zverejnené na webovej stránke mesta. Niektoré 
požiadavky prečítal. U požiadavky č. 150/16 ohľadom nefungujúcich svietidiel 
v novovybudovanom podchode v Kubrej (MŽT), ktorý je v predčasnom užívaní sa spýtal, kde 
možno nahlasovať tieto poruchy,...... odpovedal Ing. Hartmann , že  poruchy treba 
nahlasovať na dispecing@trencin.sk.  

• Ing. Mi čega sa vrátil k požiadavke z minulého roka na orezanie stromov na Sihoti IV, 
......spravila sa iba časť orezu, 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 s požiadavkou orezov aj na Sibírskej ulici.......odpoveď z mesta, resp. pracovníkov z MHSL 
bola taká, že túto požiadavku vybavia tak za pol roka, a preto sa opýtal vedenia mesta, čo 
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robiť, aby to bolo skôr,..... odpovedal Ing. Balušík (MHSL), že snažíme sa dávať reálne 
termíny, mnohé stromy na Sihoti sa neudržiavali, ale prijali sme nejaké opatrenia, ktorými by 
sa to malo zlepšiť, budú noví sezónni pracovníci,..... rozpravu doplnil primátor Mgr. 
Rybníček, že nový rozpočet je navýšený o 100 000 € na sezónnych pracovníkov MHSL.  

• Pani sa spýtala nakosenie, uviedla príklad, kde nebolo pokosené tento rok,....... odpovedal 
Mgr. Rybníček, že aj v tomto posilňujeme údržbu a tiež sme navýšili rozpočet o ďalších 300 
– 400 tis. €,...... 

• Pani mala pripomienku k odhŕňaniu snehu na Potočnej ulici, kde sa spravil nový chodník a 
nemôžeme chcieť, aby to odhŕňali ľudia, ktorí tam bývajú,...... odpovedal Ing. Hartmann , že 
sneh je v zimnom operačnom pláne a mali by ho odhŕňať pracovníci  MHSL,..... 

• Ing. Mi čega poukázal na paradox, že tieto požiadavky sú prenášané poslancami na mesto, 
a niektoré požiadavky sa ani po roku nedostanú k poradiu, sú tu dva pohľady, či už sezónni 
pracovníci, alebo kmeňoví,... na konci roka spravím čiaru a pozrieme sa na všetky výruby 
globálne,...... vstúpil do debaty viceprimátor Mgr. Forgáč, že kolega Ing. Balušík vysvetlil, že 
to, čím naši kmeňoví pracovníci zabíjali čas, napr. nakladaním listov na vlečky, na to budú 
využití títo sezónni pracovníci a preto skúsme hodnotiť budúci rok a potom sa ukáže, či sú 
lepší sezónni či kmeňoví pracovníci, .......... pokračoval JUDr. Smolka, že na minulom 
zasadnutí VMČ SEVER odznela prudká debata, kde sa snažil obhájiť, prečo 15 sezónnych 
a nie kmeňových zamestnancov a preto sa teraz pýta, čo tým sledujete, ....... odpovedal Ing. 
Balušík, že v podstate je to také reálne riešenie na zlepšenie situácie, mám skúsenosť z lesného 
hospodárstva, čo s ľuďmi v zime? .... nedovolím si povedať, či kmeňoví alebo sezónni sú 
lepší,..... kmeňových máme, posilnili sme ich o záhradníka, ...... a pristupujem k tomu aj 
z hľadiska financií, ..... ale tých sezónnych pracovníkov počte 15 môžeme nasadiť napr. 5 na 
zeleň, 5 na detské ihriská a ich údržbu, 5 ľudí na iné činnosti, ktorí by kontrolovali čistotu 
a podobne, proste činnosti, ktoré nestíhame a zanedbávame,.... aby sa trošku stabilizovali,...... 
treba to vyskúšať a vyhodnotiť,.... a doplnil Mgr. Forgáč, že týchto 8 mesiacov je čas, kedy 
sa spraví najviac roboty a vidím logiku v tom, že tých 100 000 € sústredím do platov na 
pomocných pracovníkov, ...... 

• Ing. Mi čega na záver dodal, že v tomto momente nedôjde k zhode názorov.......v podstate vidí 
problém aj v tom, že keď niečo nie je teraz urobené po roku a pol, tak povedať, že skúsime to 
bilancovať na budúci rok, či sa to zlepší je pre mňa neskoro....... ja tých ľudí stretávam každý 
deň a ja im neviem odpovedať, prečo to ešte nie je a ani kedy budú tie výruby,......... doplnil 
Ing. Balušík, že chápme to tak, že nie sme povinní všetko spraviť, že každá požiadavka na 
orez nemusí byť,......... nedá sa všetkému vyhovieť,..... do debaty vstúpil ešte primátor Mgr. 
Rybníček, ktorý dodal, že keď poslanci schvália a navýšia rozpočet na prijatie nových 
zamestnancov na MHSL, môže on ako taký konať, ...... ale nech mu potom aj povedia, z čoho 
má vykryť tých zamestnancov, ..... kde zoberieme peniaze inde - z kultúry? zo športu?,........ 
tento rok sme navýšili na mzdy MHSL sumu 100 000 €,..... debata sa ďalej rozvíjala o počte 
verejnoprospešných pracovníkov, kde Mgr. Rybníček povedal, že mesto berie naviac 
verejnoprospešných pracovníkov počte 62, ktorí si nerobia prácu zodpovedne, ale nemôžete 
ich za to potrestať, buď ich využijete alebo nevyužijete,.........my máme najväčšiu hustotu 
obyvateľa na km2, napr. ako Prešov, .... máme málo zastavané územie,.....Ing. Mi čega uviedol, 
že pracovník zamestnaný na sezónne práce nikdy nie je tak plnohodnotný, ako pracovník 
zamestnaný na trvalý pracovný pomer. On by radšej prijal ľudí na trvalý pracovný pomer 
a peniaze by sa v rozpočte našli.     

• pán sa spýtal na kosenie, poukázal na lokalitu, ktorá nebola pokosená, debata pokračovala vo 
vysvetľovaní, že nemožno kosiť na cudzích pozemkoch, lebo lokalita, na ktorú pán poukázal 
patrí Povodiu Váhu,...... odpovedal Ing. Lisáček, no i napriek tomu, mesto zabezpečilo 
pokosenie, i keď dlhšiu dobu trvalo, kým tú pokosenú trávu odvezú, lebo Povodie Váhu po 
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našich urgenciách odpísalo, že nemajú na to kapacity, tak znovu to odviezli zamestnanci 
mesta,......  

 
 
6. ROZPOČET MESTA NA ROK 2017: 
 
• Ing. Mi čega podotkol, že najväčším právom poslancov je schvaľovanie rozpočtu a oni sú 

zodpovední za to, čo sa v rozpočte schváli,....... no nie vždy sa naplní to, čo poslanci chcú 
a preto sa vrátim k tej zeleni, lebo to súvisí s rozpočtom a bolo povedané, že poslanci narábajú 
s rozpočtom,...... tak som si prepočítal nasledovne ...... MsZ v auguste 2016 schválilo 
jednorazovú sumu na údržbu zelene - odburinenie vo výške 118 000 €, ..... ide o to, že cena 
práce zahŕňa náklady na zamestnanca – čistá mzda + odvody + ostatné je cca 14 400 € stojí 
jeden pracovník ročne, keď mu dám 15 000 € tak 8 ľudí môžem zamestnať na trvalo – to je 
ten rozdiel v tom princípe,... že ako sa dajú vyčleniť peniaze, .....celoročne mám 
plnohodnotných zamestnancov.   

• JUDr. Smolka na margo vyššie uvedeného sa spýtal, či by to tí 8 pracovníci stihli spraviť za 
tak krátky čas, ako to spravilo mesto,..... odpovedal Ing. Mi čega, že ak by malo mesto svojich 
zamestnancov, tak by nebolo v takom stave v akom bolo,..... po Hasičskej prešiel jeden človek 
s chemikáliou a za týždeň druhý s motorovou kosačkou – 2 hodiny práce,....... ľudia vnímali, 
že mesto je špinavé a časť  Žilinskej pri bývalom zbernom dvore nebola odburinená vôbec,..... 
reagoval Ing. Balušík, že takáto debata nepatrí sem, je síce dobrá, ale treba vidieť to, že sa to 
spravilo rýchlo a celoplošne, tými 8 pracovníkmi by sme to nevedeli spraviť naraz a nateraz 
treba pokračovať v systéme týchto krokov a vybrať to správne riešenie, rôzne kombinácie, čas 
ukáže,.... 

• ..... prihlásil sa prednosta Ing. Pagáč, že mesto nie je len o tých ôsmych ľuďoch, oni musia 
kosiť, orezávať, odburiňovať a ručne by tých 250 km nespravili,...... doplnil debatu Mgr. 
Rybníček, že každý rok sa mení vegetácia, .... za 7 týždňov 8 ľudí nespraví nič, ja osobne 
som si prešiel celé mesto v aute, ale v 90 % je mesto odburinené, ale vždy sa nájde nejaká 
chyba, ak si niekto myslí, že všetko bude dokonalé, tak si povedzme, čo je pomer cena –pomer 
výkon,..... ja som schopný prijať kritiku nie demagógiu, ....... pokračoval v debate Ing. 
Mi čega, že podľa tejto filozofie, sa bude pokračovať v odburinení aj tento rok,..... a zase bude 
Trenčín takto zaburinený, teda nechá sa zaburinieť a potom sa jednorázovo očistí?,..... 
odpovedal Mgr. Forgáč,......  malo to význam odburiniť a má význam udržiavať ich v stave, 
aby neboli zas zaburinené,.....prečo napríklad nevyrátaš, čo išlo do malých mestských zásahov 
na počet zamestnancov?,..... a navyšujeme rozpočet na údržbu, aby bol čistý 
Trenčín,......v debate pokračoval ešte Mgr. Rybníček, že ...... máme 55 000 tis. obyvateľov 
a ja som sa naučil povedať, že ľudia musia čakať a nerozprávať, že mi nechválili peniaze, ....... 
tiež som pod tlakom ako sa plnia požiadavky, ale nenadávam na mesto a ani na poslancov,.... 
pracujem, riešim, diskutujem s nimi a hľadám riešenia,.... robím čo sa dá a budem robiť čo sa 
dá,......  

• p. Gavendová sa spýtala na pozemky, ktoré sa nekosia, lebo patria Slovenskej správe ciest, 
.... odpovedal Mgr. Rybníček, že minulý týždeň nechal na našom právnom oddelení pripraviť 
novelu zákona, v ktorom sa bude presadzovať v NR SR, aby každý, kto má na území mesta či 
obce svoj pozemok, musí sa starať o svoju zeleň,.... a štát bude povinný faktúru zaplatiť, teraz 
je to tak, že Vám odpíšu, nemáme na to peniaze,..... my by sme ich aj pokosili, ale tým pádom 
sa dopúšťame, že nehospodárne nakladáme s finančných prostriedkami. 

• Ing. Mi čega po dohode s kolegami dáva priestor na zodpovedanie otázok ohľadom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady formou zvolania alternatívy, či komunálny 
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odpad s bio nádobou alebo bez nádoby na bio odpad s vlastným kompostovacím zásobníkom 
a odovzdal slovo pracovníčke mesta Bc. Čachovej: 

• Bc. Čachová uviedla, že tých informácií bolo uvedených dosť, jednak na stránke mesta, 
jednak v INFE a mesto urobilo maximum, aby sa tie informácie ohľadom prípravy bio nádob 
k ľudom dostali,....tie návratky, čo ste obdržali, treba vyplniť a vrátiť na mesto,.....  

• pán sa opýtal, čo všetko sa môže dávať do bionádoby? odpovedala Bc. Čachová, že ak 
požiadate o bio nádobu, bude Vám pridelená a v letáčiku budete mať všetky informácie, čo 
do nej môžete dať a čo nie,.....to znamená všetko, čo sa týka zeleného odpadu, šupy zo surovej 
zeleniny, nie kuchynský odpad,....... 

• Bc. Čachová upozornila, že je potrebné doručené návratky aj vrátiť na mesto, lebo máte tým 
pádom možnosť ovplyvniť si výšku poplatku, objem nádoby KO a frekvenciu vývozu 
a tak,..... keď nevrátite, tak my Vám tu bionádobu pridelíme, .....  

• pán sa spýtal, prečo budete prideľovať bionádoby, nie je kompostér lepší? odpovedala Bc. 
Čachová, mesto Trenčín ako jediné zvolilo kombinovaný zber, nenúti občana ani do 
kompostovania ani do bionádoby a dáva mu možnosť voľby,.... 

• JUDr. Smolka vyzval p. Čachovú, aby ľuďom ozrejmila, či má pridelenie bio nádoby aj vplyv 
na výšku komunálneho poplatku?odpovedala, .....určite má vplyv, s bionádobou je poplatok 
o cca 38 eur na rok vyšší, zároveň dodala, že veľkokapacitné kontajnery na jar a na jeseň sa 
nemenia, zostáva aj veľkoobjemový kontajner na bio odpad,…. a stále fungujú aj zberné 
dvory. 

 
7. STAVBA MŽT A MOŽNOSTI VYUŽITIA PODNETOV NA ŽELEZ NIČNÚ 

KOMISIU: 
 

• Ing. Mi čega informoval, že na budúci rok má končiť modernizácia železníc, týka sa to aj 
Opatovej, preto poprosil občanov, aby využili adresu zeleznica@trencin.sk a posielali 

námety. Ak evidujú nejaké nedorobky a nedostatky, ktoré sa  nedajú objektívne zistiť, napr. 
na súkromných pozemkoch, ktoré sa využívali počas výstavby alebo kde prechádzala stavba, 
či nezostal neporiadok, alebo iný nežiadúci stav, a tak vlastne dali vedieť na mesto, že treba 
uvedené napraviť.  

 
8. RÔZNE: 
 
• Ing. Mi čega dal občanom možnosť na uplatnenie si svojich požiadaviek a námietok, na 

niektoré bolo odpovedané priamo na zasadnutí.  
• pán Mitický požaduje vyriešiť problém na ulici Mlynská v Opatovej na konci, kde sused 

zabral časť mestského pozemku, ľudia sa tam nedostanú a dokonca kameruje ľudí, ak sa 
vyskytnú v blízkosti ich nehnuteľnosti – odpovedal poslanec Bc. Baco, že tento problém 
eviduje, už požiadal o vyjadrenie útvar majetku mesta a pomoc ohľadom snímania verejného 
priestranstva prisľúbila aj mestská polícia, ktorá to preverí  

• pán Dobiaš sa poďakoval poslancovi Bacovi za prerábky v KS Kubrá, pán Baco nadviazal, že 
poďakovanie patrí aj prednostovi úradu a samému primátorovi, ktorý podpísal nájomnú 
zmluvu 

• pán poďakoval všetkým poslancom za to, že Opatová konečne vyzerá tak ako si zaslúži 
• Bc. Baco ešte raz poďakoval zástupcom mestskej polície za to, že dôsledne zabezpečujú 

kontrolu vozidiel na Potočnej ulici v súvislosti s opravou mosta.  
 
• požiadavky poslancov : 
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162/16 Osloviť stavebníka rekonštrukcie mosta I/61 Opatová – Most 061, aby zabezpečilo 
osvetlenie pod mostom (Baco) (Zodp. UD) 

163/16  Chceli by sme vedieť, prečo sa preložila poštová schránka na Kultúrnom dome 
v Opatovej hore na Maják, keď pri potravinách bola najvhodnejšia.(Baco) (Zodp. UD) 

 

• požiadavky občanov : 
164/16 Opraviť prepadnutý chodník pred domom Potočná 14v Opatovej (Baco)(Zodp. UD) 
 
 
9. ZÁVER: 
 
Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER. 
Všetkým prítomným poprial príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný Nový rok. Termín 
ďalšieho zasadnutia VMČ SEVER ešte nie je známy, nakoľko sa momentálne spracováva 
harmonogram zasadnutí VMČ SEVER na rok 2017. O najbližšom termíne budeme občanov včas 
informovať zverejnením na webovej stránke mesta a oznamom vo výveskách VMČ SEVER.  
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 18,45 hod.  
 
 
 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 1.12. 2016 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mi čega 
         Predseda VMČ SEVER 



 
Zápisnica  zo zasadnutia 

 

VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 
 

uskutočneného dňa 1. decembra 2016 v KS Opatová 
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Garant komisie : Soňa Baránková 
Ostatní prítomní : Mgr. Zdeno Marousek – zástupca náčelníka mestskej polície 
   Mgr. Richard Rybníček – primátor mesta Trenčín 
   Mgr. Ján Forgáč – viceprimátor 
   Ing. Jaroslav Pagáč – prednosta MsÚ  

Ing. Gabriela Vanková – vedúca útvaru majetku mesta 
  Ing. Róbert Hartmann – poverený vedením útvaru dopravy 
  Ing. Benjamín Lisáček – vedúci útvaru interných služieb 
  Ing. Ľuboš Balušík – poverený vedením MHSL 
  Milan Kadlecaj – konzultant pre SAD 
  Ing. Miloš Minárech – referent útvaru dopravy 
  Bc. Zuzana Čachová – referent pre životné prostredie a odpady 

 
Program:  
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. Nový grafikon MHD Trenčín – pripomienky a požiadavky. 
4. Návrh harmonogramu zasadnutí VMČ SEVER na rok 2017. 
5. Odpovede na požiadavky VMČ SEVER z novembra 2016.  
6. Rozpočet mesta na rok 2017. 
7. Stavba MŽT a možnosti využitia podnetov na železničnú komisiu.  
8. Rôzne. 
9. Záver. 

 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 
 

1. ÚVOD:  
• Predseda VMČ SEVER Ing. Miloš Mi čega privítal prítomných členov výboru, prednostu 

mestského úradu 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. 

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
Predseda výboru     

Ing. Miloš Mičega   
Členovia výboru : 

Ing. Ladislav Matejka 
Ľubomír Horný 
Bc. Miloslav Baco 
JUDr. Martin Smolka 
 

Neprítomní členovia VMČ SEVER : 

Bc. Kamil Bystrický – ospravedlnený 
Mgr. Juraj Bakoš – ospravedlnený 
Mgr. Martin Petrík – neospravedlnený 
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• Ing. Mi čega konštatoval, že prítomní sú zatiaľ štyria členovia výboru, neskorší príchod 
avizoval poslanec Ing. Matejka. Poslanci Mgr. Bakoš a Bc. Bystrický svoju neúčasť vopred 
ospravedlnili, poslanec Mgr. Petrík neoznámil nič.   

• Ing. Mi čega navrhol začať pripomienkami k novému grafikonu, vzhľadom k tomu, že VMČ 
SEVER zatiaľ nie je uznášaniaschopný a dal prítomným možnosť na uplatnenie požiadaviek 
a námietok. 

 
� NOVÝ GRAFIKON MHD Tren čín – pripomienky a požiadavky:  

 
• Bc. Baco požiadal o zaradenie tohto bodu do programu rokovania z dôvodu, že od 11.12.2016 

bude platiť na území Slovenska nový cestový poriadok verejnej osobnej dopravy. 
K spomínanému dátumu dôjde aj k zmene cestovného poriadku MHD Trenčín. Upravia sa 
časy, hlásenie, doplnia sa nové spoje, niektoré spoje sa predĺžia a podobne. Upravený cestovný 
poriadok bude zverejnený na stránke mesta Trenčín a SAD Trenčín pred termínom 11.12.2016. 

• Ing. Mi čega vyzval p. Kadlecaja z MsÚ, aby oboznámil prítomných o zásadných zmenách 
v novom grafikone MHD Trenčín a odovzdal mu slovo.   

• p. Kadlecaj oznámil zmenu v spoji z Opatovej - Nivy o 6.17 ráno, ktorý bude odchádzať o päť 
minút skôr,.... bohužiaľ čo sa večerných spojov týka, je treba využívať aj prímestskú dopravu, 
..... o 22.05 idú Horňany a 22.15 smer Omšenie,...  a následne sa opýtal prítomných na ich 
pripomienky. Od občana bola pripomienka ohľadne dochádzania z ulice Horeblatie na 
zástavku na Maják, čo je pre ľudí pomerne ďaleko, ale na Sihoti sú zástavky hustejšie osadené. 
Odpovedal p. Kadlecaj, že táto vec sa nemôže prirovnávať so Sihoťou, ktorá je hustejšie 
osídlená,....... 

• pán mal otázku ohľadom prestrešenia zástavky na ulici Horeblatie, ..... odpovedal Ing. 
Minárech, že mesto má uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou AVK, ktorá nám dodá 10 
zastávok a keď budú požiadavky od poslancov na zástavku Horeblatie a technicky to bude 
možné, bude aj táto zástavka prestrešená,.... doplnil Bc. Baco, že niektoré už boli osadené 
v našej mestskej časti – pri penzióne Magnólia smer Sihoť – Opatová a druhá pri pneuservise 
Matador za Billou,.... a pokračoval v informácii o zástavke pri detskom ihrisku v Opatovej, 
ktorá bude premiestnená na opačnú stranu k stene kultúrneho domu v Opatovej,.... a opýtal sa 
prítomných, či súhlasia s týmto návrhom premiestnenia zástavky,..... reakcia od občana 
vyznela, že lepšia možnosť by bola osadiť zástavku zboku pred kontajnermi pri KS Opatová,.... 
odpovedal Bc. Baco, že požiadame o vyjadrenie ORPZ-ODI,... a následne Vás budeme 
informovať,.... 

• o 16.18 h sa dostavili p. primátor Mgr. Rybníček a viceprimátor Mgr. Forgáč 
• o 16.22 sa dostavil na rokovanie poslanec Ing. Matejka , ktorý vopred avizoval neskorší 

príchod z Bratislavy 
• Ing. Mi čega oznámil, že týmto sa VMČ SEVER stáva uznášaniaschopným, prítomní sú piati 
členovia a vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu o programe zasadnutia tak, ako bol 
navrhnutý a zverejnený. Zmena nebola navrhnutá. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu: 
 

Uznesenie : VMČ schvaľuje program rokovania MČ SEVER tak ako bol navrhnutý.   
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Horný, Baco, Smolka, Matejka) Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

 
Za zapisovateľku bola jednomyseľne schválená Soňa Baránková. 
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2. MAJETKOVÉ PREVODY:  
• Ing. Vanková ozrejmila predkladaný materiál nasledovne : 
1/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k odkúpeniu pozemku na parc. č. 1737/2 v k.ú. Kubrá 

vo výmere cca 47 m2 pre Antóniu a Petronelu Dobiášovú na Kubranskej ulici, ktorý je 
dlhodobo užívaný ako predzáhradka. 

 
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča odpredaj pozemku parc. 1737/2 k. ú. Kubrá tak ako bol 
predložený materiál. 
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
2/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k odpredaji pozemku na parc. č. 1746/2 v k.ú. Kubrá, 

vo výmere 29 m2 pre Dušana Sokola, ktorý bol využívaný ako predzáhradka. 
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča odpredaj pozemku parc. 1746/2 k.ú. Kubrá tak ako bol 
predložený materiál. 
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 

 
3/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k odkúpeniu pozemkov na parc. č. 1742/2 vo výmere 

31 m2 a na parc. 1743/2 vo výmere 36 m2 v k.ú. Kubrá pre Ľuboša Dobiáša na Kubranskej 
ulici, ktorý je dlhodobo užívaný ako predzáhradka. 

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča odpredaj pozemkov parc. 1742/2 a 1743/2 k. ú. Kubrá tak 
ako bol predložený materiál. 
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
4/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k odkúpeniu pozemku na parc. č. 1745/2 vo výmere 

72 m2 v k.ú. Kubrá pre Martu Krátku na Kubranskej ulici, ktorý je dlhodobo užívaný ako 
predzáhradka. 

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča odpredaj pozemku parc. 1745/2 k. ú. Kubrá tak ako bol 
predložený materiál. 
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
5/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k odkúpeniu pozemkov na parc. č. 1817/2 vo výmere 

37 m2 a na parcele 1818/2 v k.ú. Kubrá pre Alenu Paššovú na Kubranskej ulici, ktorý je 
dlhodobo užívaný ako predzáhradka. 

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča odpredaj pozemkov parc. 1817/2 a 1818/2 k. ú. Kubrá tak 
ako bol predložený materiál. 
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
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6/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k odkúpeniu pozemkov na parc. č. 688/26 a na parc. 
689/3 vo výmere 20m2 v k.ú. Opatová pre Ing. Rudolfa Stašáka na Mníšnej ulici za účelom 
scelenia pozemkov a zabezpečenia prístupu. 

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča odpredaj pozemkov parc. 688/26 a 689/3 k. ú. Opatová tak 
ako bol predložený materiál. 
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
7/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k odkúpeniu pozemkov na parc. č. 1645/1 vo výmere 

260 m2 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré sú využívané ako dvor k bytovému 
domu M. Hricku s.č. 81. 

 
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča odpredaj pozemku parc. 1737/2 k.ú. Kubrá tak ako bol 
predložený materiál. 
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
8/ÚMM žiada VMČ SEVER o opätovné vyjadrenie k zámeru riešenia reklamných – plagátových 

plôch spoločnosťou RENGL Slovensko, s. r. o., Banská Bystrica. Ide o valcové pútače 
umiestnené na Sihoti. Ing. Vanková dodala, že VMČ Stred schválil ich počet na 5 ks, VMČ 
Juh jeden. Vo VMČ SEVER požaduje spoločnosť umiestniť až 7 takýchto pútačov. Uvedené 
už bolo raz prejednávané na komisii životného prostredia, dopravy, investícií a územného 
plánovania so záverom, že útvar právny má komisii predložiť stanovisko – zadefinovanie 
štatútu plôch (valce a plochy ako hnuteľnú vec) a stanovisko útvaru hlavného architekta 
k dizajnu valcov. JUDr. Smolka za seba uviedol, že on osobne si vie predstaviť dva takéto 
valcové pútače,..... do debaty vstúpil Ing. Matejka , ako to majú povolené iné spoločnosti,..... 
tie sú zatiaľ oficiálne nepovolené,..... 

 
Uznesenie : VMČ SEVER presúva predložený materiál na schválenie na ďalšie rokovanie VMČ 
za podmienky obdržania stanoviska z komisie životného prostredia, dopravy, investícií 
a územného plánovania.   
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
3. NOVÝ GRAFIKON MHD Tren čín – pripomienky a požiadavky:  

 
• Prítomný pán upozornil na skutočnosť, že niektoré nové spoje, napr. Opatová - družstvo neboli 

zverejnené na zástavke ani v cestovnom poriadku a veľa ľudí ani nevedelo, že tieto spoje 
premávajú. Viceprimátor navrhol, že ak tieto spoje neboli zverejnené vo výveskách, znamená 
to, že merania využiteľnosti spoja musia v tomto prípade zopakovať,..... Ing. Minárech 
z útvaru dopravy uistil, že kontrola prebehla, za uvedené zodpovedá dopravca a od platnosti 
nového cestovného poriadku MHD od 11.12.2016 bude všetko lepšie vyznačené, 
zverejnené,....... a za vyššie uvedené nedostatky sa viceprimátor ospravedlnil,....  
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• Bc. Baco doplnil, že uvedené zmeny v MHD sú pre Opatovú pozitívne, nakoľko po dvadsiatich 
rokoch sa nám podarilo autobus č. 21 presmerovať cez centrum mesta až na Juh 
a späť,....a poďakoval všetkým, ktorí sa o to pričinili,..... 

• Pani Gavendová vyjadrila nespokojnosť so zrušením starého spoja č. 21, .... teraz, keď chce 
ísť z Opatovej na koniec Juhu do zdravotného strediska, musí prestupovať zo Saratovskej, 
prípadne vystúpiť pri sporiteľni a odtiaľ prejsť na autobus na Gen. Svobodu, .....Ing. Minárech 
sa opýtal prítomných, že komu vyhovovala 21? p. primátor odporučil p. Gavendovej, nech si 
zavolá sociálny taxík,....  

• Pani Gavendová vyjadrila nespokojnosť so zastavovaním autobusov prímestskej dopravy pri 
Majáku, ktorí častokrát nezastavia,...... bolo jej vysvetlené p. Kadlecajom, že treba vždy zistiť, 
ktorý šofér nezastavil, aby ho mohli riešiť individuálne, lebo tých vodičov je 120,.... a zároveň 
poukázala na to, že v prímestských autobusoch nedostane zľavu,.... Ing. Mi čega jej odpovedal, 
že toto nie je v kompetencii mesta, ale Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej TSK),..... 

 
 
4. NÁVRH HARMONOGRAMU ZASADNUTÍ VM Č SEVER NA ROK 2017: 
• Ing. Mi čega informoval prítomných, že navrhol predbežný harmonogram zasadnutí VMČ 

SEVER na rok 2017 s tým, že zasadnutia by sa konali tak ako doteraz prvý štvrtok 
v mesiaci............. O slovo sa prihlásil viceprimátor Mgr. Forgáč, ktorý informoval o príprave 
návrhu všetkých zasadnutí komisií a mestských častí za celé mesto, a uvedené by zaslal 
všetkým poslancom na vyjadrenie............ Bc. Baco dodal, že ho oslovili dvaja ľudia 
z Kubrice, ktorí poukázali na to, že i Kubrica je mestská časť a celý rok tam nemali 
plnohodnotné zasadnutie VMČ SEVER a požadujú pridať jedno zasadnutie naviac 
v Kubrici......  Ing. Mi čega vysvetlil, že tento rok bolo zasadnutie v Kubrici v auguste, ale 
vzhľadom na kolíziu s mestským zastupiteľstvom nebolo VMČ SEVER uznášaniaschopné. 
Prítomní v Kubrici boli len Mičega a Matejka. Predbežný harmonogram zašle kolegom na 
odsúhlasenie, po vzájomnom odsúhlasení medzi sebou bude zverejnený neskôr.  

 
Uznesenie : VMČ SEVER zotrváva na zachovaní rokovaní VMČ SEVER vždy prvý štvrtok 
v mesiaci. 
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
5. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY VM Č SEVER Z NOVEMBRA 2016 : 
 
• Ing. Mi čega informoval prítomných o vybavených požiadavkách, ktoré boli poslancom 

zaslané elektronicky a zároveň sú všetky zverejnené na webovej stránke mesta. Niektoré 
požiadavky prečítal. U požiadavky č. 150/16 ohľadom nefungujúcich svietidiel 
v novovybudovanom podchode v Kubrej (MŽT), ktorý je v predčasnom užívaní sa spýtal, kde 
možno nahlasovať tieto poruchy,...... odpovedal Ing. Hartmann , že  poruchy treba 
nahlasovať na dispecing@trencin.sk.  

• Ing. Mi čega sa vrátil k požiadavke z minulého roka na orezanie stromov na Sihoti IV, 
......spravila sa iba časť orezu, 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 s požiadavkou orezov aj na Sibírskej ulici.......odpoveď z mesta, resp. pracovníkov z MHSL 
bola taká, že túto požiadavku vybavia tak za pol roka, a preto sa opýtal vedenia mesta, čo 
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robiť, aby to bolo skôr,..... odpovedal Ing. Balušík (MHSL), že snažíme sa dávať reálne 
termíny, mnohé stromy na Sihoti sa neudržiavali, ale prijali sme nejaké opatrenia, ktorými by 
sa to malo zlepšiť, budú noví sezónni pracovníci,..... rozpravu doplnil primátor Mgr. 
Rybníček, že nový rozpočet je navýšený o 100 000 € na sezónnych pracovníkov MHSL.  

• Pani sa spýtala nakosenie, uviedla príklad, kde nebolo pokosené tento rok,....... odpovedal 
Mgr. Rybníček, že aj v tomto posilňujeme údržbu a tiež sme navýšili rozpočet o ďalších 300 
– 400 tis. €,...... 

• Pani mala pripomienku k odhŕňaniu snehu na Potočnej ulici, kde sa spravil nový chodník a 
nemôžeme chcieť, aby to odhŕňali ľudia, ktorí tam bývajú,...... odpovedal Ing. Hartmann , že 
sneh je v zimnom operačnom pláne a mali by ho odhŕňať pracovníci  MHSL,..... 

• Ing. Mi čega poukázal na paradox, že tieto požiadavky sú prenášané poslancami na mesto, 
a niektoré požiadavky sa ani po roku nedostanú k poradiu, sú tu dva pohľady, či už sezónni 
pracovníci, alebo kmeňoví,... na konci roka spravím čiaru a pozrieme sa na všetky výruby 
globálne,...... vstúpil do debaty viceprimátor Mgr. Forgáč, že kolega Ing. Balušík vysvetlil, že 
to, čím naši kmeňoví pracovníci zabíjali čas, napr. nakladaním listov na vlečky, na to budú 
využití títo sezónni pracovníci a preto skúsme hodnotiť budúci rok a potom sa ukáže, či sú 
lepší sezónni či kmeňoví pracovníci, .......... pokračoval JUDr. Smolka, že na minulom 
zasadnutí VMČ SEVER odznela prudká debata, kde sa snažil obhájiť, prečo 15 sezónnych 
a nie kmeňových zamestnancov a preto sa teraz pýta, čo tým sledujete, ....... odpovedal Ing. 
Balušík, že v podstate je to také reálne riešenie na zlepšenie situácie, mám skúsenosť z lesného 
hospodárstva, čo s ľuďmi v zime? .... nedovolím si povedať, či kmeňoví alebo sezónni sú 
lepší,..... kmeňových máme, posilnili sme ich o záhradníka, ...... a pristupujem k tomu aj 
z hľadiska financií, ..... ale tých sezónnych pracovníkov počte 15 môžeme nasadiť napr. 5 na 
zeleň, 5 na detské ihriská a ich údržbu, 5 ľudí na iné činnosti, ktorí by kontrolovali čistotu 
a podobne, proste činnosti, ktoré nestíhame a zanedbávame,.... aby sa trošku stabilizovali,...... 
treba to vyskúšať a vyhodnotiť,.... a doplnil Mgr. Forgáč, že týchto 8 mesiacov je čas, kedy 
sa spraví najviac roboty a vidím logiku v tom, že tých 100 000 € sústredím do platov na 
pomocných pracovníkov, ...... 

• Ing. Mi čega na záver dodal, že v tomto momente nedôjde k zhode názorov.......v podstate vidí 
problém aj v tom, že keď niečo nie je teraz urobené po roku a pol, tak povedať, že skúsime to 
bilancovať na budúci rok, či sa to zlepší je pre mňa neskoro....... ja tých ľudí stretávam každý 
deň a ja im neviem odpovedať, prečo to ešte nie je a ani kedy budú tie výruby,......... doplnil 
Ing. Balušík, že chápme to tak, že nie sme povinní všetko spraviť, že každá požiadavka na 
orez nemusí byť,......... nedá sa všetkému vyhovieť,..... do debaty vstúpil ešte primátor Mgr. 
Rybníček, ktorý dodal, že keď poslanci schvália a navýšia rozpočet na prijatie nových 
zamestnancov na MHSL, môže on ako taký konať, ...... ale nech mu potom aj povedia, z čoho 
má vykryť tých zamestnancov, ..... kde zoberieme peniaze inde - z kultúry? zo športu?,........ 
tento rok sme navýšili na mzdy MHSL sumu 100 000 €,..... debata sa ďalej rozvíjala o počte 
verejnoprospešných pracovníkov, kde Mgr. Rybníček povedal, že mesto berie naviac 
verejnoprospešných pracovníkov počte 62, ktorí si nerobia prácu zodpovedne, ale nemôžete 
ich za to potrestať, buď ich využijete alebo nevyužijete,.........my máme najväčšiu hustotu 
obyvateľa na km2, napr. ako Prešov, .... máme málo zastavané územie,.....Ing. Mi čega uviedol, 
že pracovník zamestnaný na sezónne práce nikdy nie je tak plnohodnotný, ako pracovník 
zamestnaný na trvalý pracovný pomer. On by radšej prijal ľudí na trvalý pracovný pomer 
a peniaze by sa v rozpočte našli.     

• pán sa spýtal na kosenie, poukázal na lokalitu, ktorá nebola pokosená, debata pokračovala vo 
vysvetľovaní, že nemožno kosiť na cudzích pozemkoch, lebo lokalita, na ktorú pán poukázal 
patrí Povodiu Váhu,...... odpovedal Ing. Lisáček, no i napriek tomu, mesto zabezpečilo 
pokosenie, i keď dlhšiu dobu trvalo, kým tú pokosenú trávu odvezú, lebo Povodie Váhu po 
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našich urgenciách odpísalo, že nemajú na to kapacity, tak znovu to odviezli zamestnanci 
mesta,......  

 
 
6. ROZPOČET MESTA NA ROK 2017: 
 
• Ing. Mi čega podotkol, že najväčším právom poslancov je schvaľovanie rozpočtu a oni sú 

zodpovední za to, čo sa v rozpočte schváli,....... no nie vždy sa naplní to, čo poslanci chcú 
a preto sa vrátim k tej zeleni, lebo to súvisí s rozpočtom a bolo povedané, že poslanci narábajú 
s rozpočtom,...... tak som si prepočítal nasledovne ...... MsZ v auguste 2016 schválilo 
jednorazovú sumu na údržbu zelene - odburinenie vo výške 118 000 €, ..... ide o to, že cena 
práce zahŕňa náklady na zamestnanca – čistá mzda + odvody + ostatné je cca 14 400 € stojí 
jeden pracovník ročne, keď mu dám 15 000 € tak 8 ľudí môžem zamestnať na trvalo – to je 
ten rozdiel v tom princípe,... že ako sa dajú vyčleniť peniaze, .....celoročne mám 
plnohodnotných zamestnancov.   

• JUDr. Smolka na margo vyššie uvedeného sa spýtal, či by to tí 8 pracovníci stihli spraviť za 
tak krátky čas, ako to spravilo mesto,..... odpovedal Ing. Mi čega, že ak by malo mesto svojich 
zamestnancov, tak by nebolo v takom stave v akom bolo,..... po Hasičskej prešiel jeden človek 
s chemikáliou a za týždeň druhý s motorovou kosačkou – 2 hodiny práce,....... ľudia vnímali, 
že mesto je špinavé a časť  Žilinskej pri bývalom zbernom dvore nebola odburinená vôbec,..... 
reagoval Ing. Balušík, že takáto debata nepatrí sem, je síce dobrá, ale treba vidieť to, že sa to 
spravilo rýchlo a celoplošne, tými 8 pracovníkmi by sme to nevedeli spraviť naraz a nateraz 
treba pokračovať v systéme týchto krokov a vybrať to správne riešenie, rôzne kombinácie, čas 
ukáže,.... 

• ..... prihlásil sa prednosta Ing. Pagáč, že mesto nie je len o tých ôsmych ľuďoch, oni musia 
kosiť, orezávať, odburiňovať a ručne by tých 250 km nespravili,...... doplnil debatu Mgr. 
Rybníček, že každý rok sa mení vegetácia, .... za 7 týždňov 8 ľudí nespraví nič, ja osobne 
som si prešiel celé mesto v aute, ale v 90 % je mesto odburinené, ale vždy sa nájde nejaká 
chyba, ak si niekto myslí, že všetko bude dokonalé, tak si povedzme, čo je pomer cena –pomer 
výkon,..... ja som schopný prijať kritiku nie demagógiu, ....... pokračoval v debate Ing. 
Mi čega, že podľa tejto filozofie, sa bude pokračovať v odburinení aj tento rok,..... a zase bude 
Trenčín takto zaburinený, teda nechá sa zaburinieť a potom sa jednorázovo očistí?,..... 
odpovedal Mgr. Forgáč,......  malo to význam odburiniť a má význam udržiavať ich v stave, 
aby neboli zas zaburinené,.....prečo napríklad nevyrátaš, čo išlo do malých mestských zásahov 
na počet zamestnancov?,..... a navyšujeme rozpočet na údržbu, aby bol čistý 
Trenčín,......v debate pokračoval ešte Mgr. Rybníček, že ...... máme 55 000 tis. obyvateľov 
a ja som sa naučil povedať, že ľudia musia čakať a nerozprávať, že mi nechválili peniaze, ....... 
tiež som pod tlakom ako sa plnia požiadavky, ale nenadávam na mesto a ani na poslancov,.... 
pracujem, riešim, diskutujem s nimi a hľadám riešenia,.... robím čo sa dá a budem robiť čo sa 
dá,......  

• p. Gavendová sa spýtala na pozemky, ktoré sa nekosia, lebo patria Slovenskej správe ciest, 
.... odpovedal Mgr. Rybníček, že minulý týždeň nechal na našom právnom oddelení pripraviť 
novelu zákona, v ktorom sa bude presadzovať v NR SR, aby každý, kto má na území mesta či 
obce svoj pozemok, musí sa starať o svoju zeleň,.... a štát bude povinný faktúru zaplatiť, teraz 
je to tak, že Vám odpíšu, nemáme na to peniaze,..... my by sme ich aj pokosili, ale tým pádom 
sa dopúšťame, že nehospodárne nakladáme s finančných prostriedkami. 

• Ing. Mi čega po dohode s kolegami dáva priestor na zodpovedanie otázok ohľadom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady formou zvolania alternatívy, či komunálny 
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odpad s bio nádobou alebo bez nádoby na bio odpad s vlastným kompostovacím zásobníkom 
a odovzdal slovo pracovníčke mesta Bc. Čachovej: 

• Bc. Čachová uviedla, že tých informácií bolo uvedených dosť, jednak na stránke mesta, 
jednak v INFE a mesto urobilo maximum, aby sa tie informácie ohľadom prípravy bio nádob 
k ľudom dostali,....tie návratky, čo ste obdržali, treba vyplniť a vrátiť na mesto,.....  

• pán sa opýtal, čo všetko sa môže dávať do bionádoby? odpovedala Bc. Čachová, že ak 
požiadate o bio nádobu, bude Vám pridelená a v letáčiku budete mať všetky informácie, čo 
do nej môžete dať a čo nie,.....to znamená všetko, čo sa týka zeleného odpadu, šupy zo surovej 
zeleniny, nie kuchynský odpad,....... 

• Bc. Čachová upozornila, že je potrebné doručené návratky aj vrátiť na mesto, lebo máte tým 
pádom možnosť ovplyvniť si výšku poplatku, objem nádoby KO a frekvenciu vývozu 
a tak,..... keď nevrátite, tak my Vám tu bionádobu pridelíme, .....  

• pán sa spýtal, prečo budete prideľovať bionádoby, nie je kompostér lepší? odpovedala Bc. 
Čachová, mesto Trenčín ako jediné zvolilo kombinovaný zber, nenúti občana ani do 
kompostovania ani do bionádoby a dáva mu možnosť voľby,.... 

• JUDr. Smolka vyzval p. Čachovú, aby ľuďom ozrejmila, či má pridelenie bio nádoby aj vplyv 
na výšku komunálneho poplatku?odpovedala, .....určite má vplyv, s bionádobou je poplatok 
o cca 38 eur na rok vyšší, zároveň dodala, že veľkokapacitné kontajnery na jar a na jeseň sa 
nemenia, zostáva aj veľkoobjemový kontajner na bio odpad,…. a stále fungujú aj zberné 
dvory. 

 
7. STAVBA MŽT A MOŽNOSTI VYUŽITIA PODNETOV NA ŽELEZ NIČNÚ 

KOMISIU: 
 

• Ing. Mi čega informoval, že na budúci rok má končiť modernizácia železníc, týka sa to aj 
Opatovej, preto poprosil občanov, aby využili adresu zeleznica@trencin.sk a posielali 

námety. Ak evidujú nejaké nedorobky a nedostatky, ktoré sa  nedajú objektívne zistiť, napr. 
na súkromných pozemkoch, ktoré sa využívali počas výstavby alebo kde prechádzala stavba, 
či nezostal neporiadok, alebo iný nežiadúci stav, a tak vlastne dali vedieť na mesto, že treba 
uvedené napraviť.  

 
8. RÔZNE: 
 
• Ing. Mi čega dal občanom možnosť na uplatnenie si svojich požiadaviek a námietok, na 

niektoré bolo odpovedané priamo na zasadnutí.  
• pán Mitický požaduje vyriešiť problém na ulici Mlynská v Opatovej na konci, kde sused 

zabral časť mestského pozemku, ľudia sa tam nedostanú a dokonca kameruje ľudí, ak sa 
vyskytnú v blízkosti ich nehnuteľnosti – odpovedal poslanec Bc. Baco, že tento problém 
eviduje, už požiadal o vyjadrenie útvar majetku mesta a pomoc ohľadom snímania verejného 
priestranstva prisľúbila aj mestská polícia, ktorá to preverí  

• pán Dobiaš sa poďakoval poslancovi Bacovi za prerábky v KS Kubrá, pán Baco nadviazal, že 
poďakovanie patrí aj prednostovi úradu a samému primátorovi, ktorý podpísal nájomnú 
zmluvu 

• pán poďakoval všetkým poslancom za to, že Opatová konečne vyzerá tak ako si zaslúži 
• Bc. Baco ešte raz poďakoval zástupcom mestskej polície za to, že dôsledne zabezpečujú 

kontrolu vozidiel na Potočnej ulici v súvislosti s opravou mosta.  
 
• požiadavky poslancov : 
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162/16 Osloviť stavebníka rekonštrukcie mosta I/61 Opatová – Most 061, aby zabezpečilo 
osvetlenie pod mostom (Baco) (Zodp. UD) 

163/16  Chceli by sme vedieť, prečo sa preložila poštová schránka na Kultúrnom dome 
v Opatovej hore na Maják, keď pri potravinách bola najvhodnejšia.(Baco) (Zodp. UD) 

 

• požiadavky občanov : 
164/16 Opraviť prepadnutý chodník pred domom Potočná 14v Opatovej (Baco)(Zodp. UD) 
 
 
9. ZÁVER: 
 
Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER. 
Všetkým prítomným poprial príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný Nový rok. Termín 
ďalšieho zasadnutia VMČ SEVER ešte nie je známy, nakoľko sa momentálne spracováva 
harmonogram zasadnutí VMČ SEVER na rok 2017. O najbližšom termíne budeme občanov včas 
informovať zverejnením na webovej stránke mesta a oznamom vo výveskách VMČ SEVER.  
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 18,45 hod.  
 
 
 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 1.12. 2016 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mi čega 
         Predseda VMČ SEVER 


