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Garant komisie : Soňa Baránková 
Ostatní prítomní : Mgr. Zdeno Marousek – zástupca náčelníka mestskej polície 

 
Program:  
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. Odpovede na požiadavky VMČ SEVER z apríla 2016.  
4. DNI SIHOTE, základné informácie. 
5. Rôzne. 
6. Záver. 
 
K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 
 

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

prítomných. Uviedol, že pozvánka spolu s prílohami na zasadnutie VMČ bola zverejnená 
na webovej stránke Mesta Trenčín a vývesných tabuliach mestskej časti, pričom členom VMČ 
bola zaslaná v stanovenej lehote elektronicky – emailom spolu s prílohami. 

• Ing. Mičega konštatoval, že VMČ SEVER je uznášaniaschopný, prítomní sú zatiaľ šiesti 
členovia. JUDr. Smolka sa dostavil päť minút po zahájení. Poslanec Ľubomír Horný sa vopred 
ospravedlnil z neúčasti. 

• Ing. Mičega vyzval prítomných na prípadné doplnenie programu. Zmena nebola navrhnutá. 
Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe.  
Hlasovalo sa o programe ako celku : 

 
Uznesenie : VMČ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol navrhnutý. 
HLASOVANIE :  
Za : 6  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
Ing. Mičega konštatoval, že program bol jednomyseľne schválený.  

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
 

Predseda výboru     
Ing. Miloš Mičega   

Členovia výboru : 
Ing. Ladislav Matejka 
Kamil Bystrický 
Miloslav Baco 
Mgr. Martin Petrík 
Mgr. Juraj Bakoš 
JUDr. Martin Smolka 
 

Neprítomní člen VMČ SEVER : 

Ľubomír Horný- ospravedlnený 
 



VMČ SEVER – 05/2016 
 Strana 2 
 

2. MAJETKOVÉ PREVODY:  
• Ing. Mičega ozrejmil predkladaný materiál nasledovne : 
1/ ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 1255/2 

v k.ú. Kubrá vo výmere cca 50 m2 pre Mareka Jankoviča, za účelom vysporiadania dlhodobo 
užívaného pozemku.  

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 50 m2 
na základe predloženej žiadosti. 
HLASOVANIE :  
Za : 6  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
Dostavil sa člen VMČ SEVER JUDr. Martin Smolka.  

 
2/ ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k prenájmu nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 1995/94 

v k.ú. Kubrá vo výmere cca 100 m2 pre Mgr. art. Branislava Petríka a Ing. Tatianu Dávidkovú, za 
účelom výsadby zelene s oplotením na dobu neurčitú. 

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje prenájom nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 100 m2 
na základe predloženej žiadosti. 
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
3/ MHSL žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k zámeru prenajať nebytový priestor v budove novej 

letnej plavárne na Ostrove za účelom prevádzkovania bufetov.  
Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje zámer prenajať nebytový priestor v budove novej letnej plavárne 
na Ostrove za účelom prevádzkovania bufetov. 
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY VM Č SEVER Z APRÍLA 2016 :  
• Ing. Miloš Mičega informoval prítomných, že na webovej stránke mesta sú  už zverejnené 

odpovede na požiadavky, ktoré boli zaslané poslancom elektronicky. Ing. Mičega uviedol, že na 
požiadavku pod č. 8/16 je zverejnená chybná odpoveď, nakoľko chodník pri bývalom 
Výskumnom ústave ovčiarskom je investícia mesta, teda naša z roku 2014 a nie investícia ŽSR. 
Ďalej vyzval prítomných občanov, že môžu telefonicky alebo emailom upozorniť poslancov 
na prípadné neriešenie niektorej požiadavky. Požiadavky sú očíslované a nie je problém sa v nich 
orientovať.  

Uznesenie : VMČ SEVER berie na vedomie informácie ohľadom vypracovaných odpovedí 
na požiadavky z apríla 2016. 
HLASOVANIE : 
Za : 7   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

4. DNI SIHOTE, ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE : 
• Ing. Mičega informoval prítomných už o spomínanom kultúrnospoločenskom podujatí 

s pracovným názvom „DNI SIHOTE“, o ktorom už informoval na januárovom zasadnutí VMČ 
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SEVER. Jedná sa o usporiadanie prvého ročníka, ktorým akosi nadväzujeme na minuloročné 
oslavy v Kubrej a Opatovej. Niesť sa bude v športovom duchu, za prítomnosti hudby a iných 
aktivít, o ktorých už bližšie bude informovať p. Matejková z Centra pre seniorov. Následne jej 
odovzdal slovo. Iveta Matejková uviedla, že akcia sa uskutoční v dňoch 23. – 25. 9. 2016, začne 
sa už v piatok od 14.00 h detským programom so seniormi, podporiť túto akciu prídu aj hasiči 
z DHZ Opatová, pre deti si pripravia rôzne súťažné akcie. Veci sa riešia s riaditeľom Sedmičky 
Mgr. Lopatkom a vedúcou vychovávateľkou Dagmar Pádivou. Bude sa variť aj guláš. V sobotu 
bude akcia prebiehať pred reštauráciou Čarodej na prenosnom pódiu, budú tam vystupovať 
všetky súbory, čo tu máme, spevokol Sihotiar, folklórne súbory, divadielko a na záver vystúpi 
dychová hudba Opatovanka. Moderátorom akcie bude herec Štefan Skrúcaný. Akcia bude končiť 
v nedeľu v Opatovej divadelnou hrou v KS Opatová. Počas akcie bude prístupná aj výstava 
starých fotiek samotnej Sihote, ktorá bude prístupná verejnosti už od 1. júla až do septembra. 
Zároveň vyzvala prítomných, že ak doma disponujú starými fotografiami Sihote, aby ich doniesli 
do Centra pre seniorov, kde sa stanú súčasťou pripravovanej výstavy.  

 
 

5. RÔZNE : 
• Ing. Mičega dal prítomným možnosť na uplatnenie požiadaviek a námietok. Na niektoré prítomní 
členovia VMČ odpovedali priamo na zasadnutí VMČ.  

• p. Martiška upozornil na doteraz nevymenené prvky detského ihriska na Považskej, niektoré 
sú v zlom stave, doteraz nebol vymenený piesok. Ing. Mi čega mu odpovedal, že treba výmenu 
prvkov odkonzultovať s útvarom majetku mesta, nakoľko má zmluvný vzťah s mestom o údržbe 
ihriska.  

• p. Chrastina z ulice Vodárenská vyzval prítomných poslancov, aby mu každý sám za seba 
odpovedal, či budú hlasovať za parkovaciu politiku na zasadnutí MsZ tak, ako je teraz navrhnutá 
a zverejnená :  
- Mgr. Petrík  uviedol, že do 18.5.2016 je možnosť podať písomne podnet k regulácii 

parkovania. Po tomto termíne požiadavky občanov TPS a.s. zapracuje a bude nám predostrené 
nové znenie VZN. Po tomto termíne sa vyjadrím. Na doplňujúcu otázku pána Chrastinu, že 
Keby ho schvaľujeme v takej podobe ako je dnes? odpovedal, že reguláciu parkovania podporí.  

- JUDr. Smolka uviedol, že v súčasnosti sa vedú rokovania, ale návrh podporí. 
- Miloslav Baco sa vyjadril, že by uvítal pár kozmetických úprav a korekcií, hlavne má výhrady 

k cenám, s ktorými sa nestotožňuje,...nesúhlasí aj s tým, že živnostníci sú postavený inak ako 
fyzické osoby......... do 18.5. 2016 sa budú zberať ešte podnety od občanov, ktoré sa budú 
následne vyhodnocovať, ale takto ako to je navrhnuté to nepodporí,...... 

- Mgr. Bakoš uviedol, že „Prezentovaný návrh považujem za pracovnú verziu a verím, že 
na zastupiteľstvo pôjde v inej podobe. Preto je pre mňa irelevantné vyjadrovať sa k tomu, ako 
by som zaň hlasoval teraz." 

- Bc. Bystrický uviedol, že nepodporí schvaľovanie parkovacej politiky tak, ako je predložená.  
- Ing. Matejka, uviedol, že nie, nepodporím takýto návrh z viacerých zásadných dôvodov. 
- Ing. Mi čega, uviedol, že parkovacia politika je riešenie verejnej aj individuálnej dopravy, 

domnieva sa, že by sa  malo najskôr vyriešiť centrum mesta. Parkovacia politika je v meste 
už dávno a od roku 2009 sa robí prostredníctvom akciovej spoločnosti vo vlastníctve mesta 
(TPS a.s.). Za parkovanie sa platí na parkoviskách ako sú Palackého, Mládežnícka, 
pri Družbe, Madove,.... Celoplošne to bude veľký zásah do systému mesta. Plán zregulovať 
parkovanie v centre, na Sihoti a aj dolnom meste v jednom balíku, ...... mesto nie je na to 
pripravené. Taktiež nesúhlasí s tým, aby parkovanie v meste riešila akciová spoločnosť, ktorá 
do mestského rozpočtu z vybraných peňazí obyvateľov odviedla minimum........ Ak sa mám 
vyjadriť za seba, tak predložený materiál nepodporím určite. Uviedol, že má výhrady aj 
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k cenám a parkovacím kartám, ktoré by mali byť na byt a bez debaty či je auto na osobu alebo 
živnostníka.  

• Občan z ulice Hodžova upozornil na  zlý stav povrchu chodníka od Lídla až po Gáboríkov zimný 
štadión, ktorý je nebezpečný, sú tam výmole, zvlnené miesta v takom rozsahu, že často dochádza 
k zakopnutiu a tým k nebezpečenstvu úrazu. Ing. Matejka  informoval, že daný úsek už má 
zmapovaný, o tejto problematike už vedia. Ing. Mi čega ešte dodal, že sú na tento rok v rozpočte 
vyčlenené financie na projektové dokumentácie chodníkov, ...bude to akýsi audit chodníkov, 
ktorý bude slúžiť napr.  na technické úpravy chodníkov, výmena poškodených obrubníkov a je 
tam zahrnutá aj Hodžova ulica.  

• p. Srnáková poďakovala zástupcovi náčelníka MsP Mgr. Marouskovi, p. Kvasnicovi z útvaru 
dopravy a zamestnancom Marius Pedersen za to, že jarné zametanie a čistenie ciest a chodníkov 
na ul. Pod Sokolice bolo ukážkovo vyčistené tak, ako si to predstavovali, občania by boli radi, 
keby sa to podarilo aj na budúci rok.  

• p. Srnáková sa následne spýtala, že keď mesto spoplatnilo poplatky za drobný stavebný odpad 
v zberných dvoroch, aká bola úspora mesta, keď nám navonok vznikajú nové čierne skládky, 
keďže ľudia radšej odpad vysypú hocikde, len aby nemuseli platiť. K tomuto sa vyjadril predseda 
Ing. Mičega, nakoľko tieto poplatky sa vyberajú z dôvodu novely zákona o odpadoch č. 79/2015 
a platia od januára 2016, ešte nie je možné vyčísliť sumu, aká sa ušetrila. Treba si zistiť, či 
stavebné firmy nie sú lacnejšie pri odstránení stavebného odpadu, ktoré ho zavezú naraz na 
skládku, ako občan ho má viesť sám do zberného dvoru.   

• p. Matejková z Centra pre seniorov vyjadrila nespokojnosť s parkovaním pred zadnou bránou, 
kde parkujú vozidlá aj napriek tomu, že brána tvorí vjazd do objektu. Či by sa nedala vyhotoviť 
tabuľka so zákazom parkovania. K tomuto poznamenal Mgr. Marousek, že v takomto prípade 
treba ihneď volať tel. 159, lebo častokrát ani viditeľný samotný zákaz nezabráni nezodpovedným 
šoférom parkovať.  

• p. Matejková sa pýtala, kto bude zabezpečovať kosenie v ich areáli – lebo aj centrum pre seniorov 
patrí pod mesto, a keďže areály škôlok bude kosiť MHSL, kto bude kosiť areál centra pre 
seniorov. S tým sú spojené aj ďalšie práce, a to orezanie stromov, čo zasahuje do rín, ktoré treba 
každoročne niekoľkokrát vyčistiť.  

• poslanec Ing. Matejka  verejne poďakoval zástupcovi náčelníka MsP Mgr. Marouskovi 
za vzorné zabezpečenie behu v Opatovej zo strany mestskej polície.  

• p. Martiška sa opýtal, ako sú rozbehnuté cyklotrasy v miestach, kde šírka komunikácie 
nezodpovedá norme, ........ Ing.  Mi čega odpovedal, že sa to rieši.  

• Občan sa opýtal, že či na stavebnom úrade majú žiadosť od Ing. Cellera, ktorý ide stavať 
parkovací dom? Bolo mu odpovedané, že stavebný úrad nedisponuje takouto žiadosťou. 

• V rámci diskusie boli nakoniec otázky od občanov ohľadom pripravovaného VZN o parkovaní 
v meste, o cenách, o vydávaní kariet na IČO a ich spoplatňovanie, o tom, ako budú autá parkovať 
po novom v sídliskových vnútro blokoch, atď..... Poslanci informovali prítomných, že do 
18.5.2016 sa budú zberať všetky pripomienky od občanov ohľadom pripravovanej regulácie 
parkovania, ktoré sa budú zapracovávať do nového VZN, čiže na niektoré otázky sa ešte nedá 
odpovedať. Nastala búrlivá diskusia o tom, že mesto ide vyberať poplatky od občanov, ale čo 
spravilo mesto doteraz pre občanov? Pán Anton Beták kritizoval riešenie parkovania v meste 
a spýtal sa prítomných, či je hospodárne nakladanie s majetkom mesta to, že JUDr. Mrázová – 
vedúca právneho oddelenia na meste vykonáva prostredníctvom svojej spoločnosti KM Prestige 
Consulting s.r.o. činnosti spojené s verejným obstarávaním. Ak by sa parkovanie riešilo priamo 
na meste a nie cez parkovaciu spoločnosť by túto prácu vykonávala ako pracovník mesta za mzdu 
v pracovnom čase. Teraz si za to cez svoju spoločnosť fakturuje. Je to konflikt záujmov. Mgr. 
Petrík uviedol, že JUDr. Mrázová je jedna z najväčších odborníčok na verejné obstarávanie, 
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chodí aj prednášať na rôzne konferencie. Nevidí v tom problém a nie je to podľa neho konflikt 
záujmov.   

• Ďalej občan predniesol svoje pripomienky k regulácii parkovania, ktorú si bol osobne vypočuť 
v športovej hale a priniesol prítomným všetky zozbierané podnety, na ktoré požadoval odpoveď. 
Ing. Mi čega mu odpovedal, aby tieto poznámky elektronicky zaslal mailom na zverejnenú 
emailovú adresu na stránke mesta a TPS a.s., kde sa do 18.5.2016 budú zaoberať všetkými 
podnetmi od občanov. Odporučil, aby v kópii preposlal tieto požiadavky aj na mailovú schránku 
MČ SEVER.  

• Pán Anton Beták sa konkrétne opýtal prítomných, že mesto pripravuje schvaľovanie nového 
grafikonu MHD, kde sa naopak ešte zhoršia podmienky cestovania autobusom, keďže niektoré 
spoje budú vypustené,........ tak prečo mesto nezabezpečí občanom cestovanie aspoň na takej 
úrovni, že dajme cestujúcim autobusy každé 3 minúty, naučme ich plne využívať MHD a až 
potom siahajme po regulácii parkovania v meste. Proste donúťme občanov viac využívať 
autobusy ako súkromné vozidlá. 

 
• požiadavky poslancov : 
65/16 Vykonať stavebnú opravu – údržbu časti MK na priechode pre chodcov na Hodžovej ulici 

z dôvodu vytvárania mláky priamo na priechode. Priechod je prístupovou komunikáciou 
k Základnej škole Sedmička.  (Ing. Mičega). (Zodp. UIS) 

66/16 Zdemontovať a nahradiť zničený drevený  prvok na preliezačke pred vchodom bytového domu 
K výstavisku 4.  (Mgr. Petrík). (Zodp. MHSL) (foto poskytne garantka) 

67/16 Dokosiť okolo stromov v chodníku na ul. Rázusova súvisle po celej časti. (Mgr. Petrík). 
(Zodp. MHSL) (foto poskytne garantka) 

68/16  Vyčistiť od náletovej buriny a pokosiť okolo betónového múru v celej dĺžke 
na ul. K výstavisku (múr od strany strojárskeho učilišťa) (Mgr. Petrík). (Zodp. MHSL)  

69/16  Osadiť dočasné značenie na križovatke Pred poľom (Mgr. Petrík). (Zodp. UD) (foto poskytne 
garantka) 

70/16  Namaľovať čiary na parkovanie pred UNICENTROM (Mgr. Petrík) (Zodp. UIS) 
71/16  Vyčistiť uličné vpuste na ul. Kraskova a ul. Opatovská  (Mgr. Petrík) (Zodp. UIS) 
72/16 Kto zabezpečuje kontrolu vykonaných služieb, ktoré si objedná, resp. vykoná MHSL 

v súvislosti s kosením na ul. Nábrežná – slabá intenzita kosenia (Bc. Bystrický). (Zodp. MHSL) 
73/16 Zabezpečiť výmenu dvoch pieskovísk na ul. Nábrežná (Bc. Bystrický). (Zodp. MHSL) 
74/16 Riešiť negatívny stav objektu na parc. č. 1627/323 pri zelenej trávnatej ploche na ul. Nábrežná 

(sklad náradia) buď formou revitalizácie, resp. poskytnutia tohto objektu do odpredaja alebo 
prenájmu (Bc. Bystrický). (Zodp. UMM) 

75/16 Dokončiť obnovu zvyšných lavičiek na ul. Nábrežná (požiadavka č. 27.16 z februára 2016), 
zrealizovaná je zatiaľ polovica. (Bc. Bystrický). (Zodp. MHSL) 

76/16 Zabezpečiť osadenie dvoch hranolov na hojdačky na ul. Nábrežná. (Bc. Bystrický). (Zodp. 
MHSL) 

77/16  Kto vyhodnotí a na základe akých kritérií, ktoré požiadavky zo strany občanov 
k predloženému návrhu VZN o parkovaní sú opodstatnené a ktoré nie? (v zmysle výzvy 
do 18.5.2016) (Bc. Bystrický) (Zodp. UD) 

78/16  Odstrániť navezený odpad za Araverom v Opatovej na ceste – vzniká čierna skládka (Baco). 
(Zodp. USaŽP) 

79/16  Vyriešiť reklamáciu zatekania strechy na MŠ Opatovská – opakovaná urgencia (Ing. 
Matejka). (Zodp. UIS) 
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• požiadavky občanov: 
80/16 Ing. arch. Marián Beták z ulice Hodžova 1473/1 požaduje o výsadbu vzrastlej zelene – 

stromoradia pred bytovým domom, kde aj v minulosti existovalo toto stromoradie (Zodp. 
USaŽP) 

81/16 Ing. Martin Knapp sa opýtal prítomných, kedy bude dokončený podjazd Pred poľom? (Zodp. 
USaŽP) 

82/16 p. Anton Beták upozornil poslancov, že verejné obstarávanie za Trenčiansku parkovaciu 
spoločnosť a.s. vykonáva firma JUDr. Mrázovej a Ing. Mráza KM Prestige Consulting s.r.o. 
Zároveň sú aj zamestnancami mestského úradu. Prečo to nemôžu mať v náplni práce? 

 
• Požiadavka VMČ SEVER : 
83/16 V akom stave riešenia sú projektové dokumentácie, ktoré sú predmetom investičných akcií 

pre MČ SEVER? (Ing. Mičega) (Zodp. UIS) 
84/16 Žiadame preveriť možnosť doplnenia miestneho rozhlasu na ulici Mníšna (časť Opatová) 

(p.Baco) (Zodp. UIS) 
 
 

6.  ZÁVER: 
Predseda Ing. Miloš Mičega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.  
 
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 18,45 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční dňa 
2. júna 2016 v KS Opatová.  
 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 5.5. 2016 

 
 
 
 
Ing.  Miloš  Mi čega 

          Predseda VMČ SEVER 
 
 
 


