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Garant komisie : Soňa Baránková 
Ostatní prítomní : Mgr. Zdeno Marousek – zástupca náčelníka mestskej polície 
   Ing. Gabriela Vanková – vedúca útvaru majetku mesta 

   
Program: 
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. DNI SIHOTE 2018 – informácie o podujatí. 
4. Rozšírenie cintorína v Kubrej – informácia o aktuálnom stave.  
5. Informácia o ďalšom postupe plateného parkovania na Sihoti III a IV. 
6. Rôzne.  
7. Záver 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 
1. ÚVOD :  

• Predseda VMČ SEVER Ing. Mi čega privítal prítomných členov VMČ SEVER a uviedol, že 
z dôvodu neúčasti ostatných poslancov, ktorí sa načas nedostavili na rokovanie, VMČ SEVER 
nie je zatiaľ uznášaniaschopný.   

• Ing. Mi čega konštatoval, že VMČ SEVER nie je uznášaniaschopný, prítomní sú štyria členovia. 
Bc. Bystrický, JUDr. Smolka a Ľubomír Horný vopred ospravedlnili svoju neúčasť. Uviedol, že 
počkáme na posledného člena VMČ SEVER a začneme s polhodinovým oneskorením.  

• Ing. Mi čega dal občanom možnosť na uplatnenie si svojich požiadaviek a námietok, na niektoré 
bolo odpovedané priamo na zasadnutí a boli garantkou zaznamenané aj písomne.   

• Pani Brezanová na úvod poďakovala prítomným poslancom za detské ihrisko v Kubrej a spýtala 
sa, v akom stave sa nachádza spojovacia chodba v ZŠ Kubrá. Odpovedal jej Bc. Baco, že 
prebieha stavebné povolenie na stavebnom úrade a momentálne prebieha súťaž na realizátora 
stavby. Na záver pozvala všetkých prítomných na sobotňajšiu zabíjačku v Kubrej dňa 3. 2.2018 
od 10.00 h na námestí v Kubrej a dodala, že dňa 13.2.2018 sa bude konať akcia „Pochovávanie 
basy“ so začiatkom od 19.00 h, kde všetkých týmto srdečne pozýva.  

• P. Brezanová ešte dodala, že dňa 11. augusta 2018 sa bude konať 85. výročie folklórnej skupiny 
Kubrá.  

• P. Matejková uviedla, že dnešným dňom končí kultúrne centrum Sihoť v priestoroch Centra pre 
seniorov na Osvienčimskej ulici, kde mali vo výpožičke 3 miestnosti. Debata ďalej pokračovala 
s poslancom Petríkom ohľadom registrácie nového sídla.  

• Ing. Mi čega konštatoval, že o 16.27 h sa dostavil posledný člen VMČ SEVER poslanec Bakoš, 
čím sa stal výbor uznášaniaschopným. Avšak vzájomná konfrontácia predsedu s členom VMČ 
SEVER vyústila odchodom poslanca Petríka, čím sa stal opäť VMČ SEVER 
neuznášaniaschopným.  

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
Predseda výboru     
Ing. Miloš Mičega   
Členovia výboru : 
Ing. Ladislav Matejka 
Mgr. Juraj Bakoš 
Bc. Miloslav Baco 
Mgr. Martin Petrík 
 

Neprítomní členovia VMČ SEVER : 

Bc. Kamil Bystrický – ospravedlnený 
Ľubomír Horný - ospravedlnený 
JUDr. Martin Smolka – ospravedlnený 
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• Ing. Mi čega uviedol, že majetkové prevody nemôžu byť prejednávané, keďže výbor nemôže 
prijímať uznesenia, lebo nie je uznášaniaschopný.  Následne odovzdal slovo p. Srnákovej. 

• Občianka z Pod Sokolíc poďakovala a uviedla, že týmto dnešným rokovaním sa bude pravidelne 
zúčastňovať každého zasadnutia VMČ SEVER a oficiálne poďakovala pánovi primátorovi mesta 
Trenčín Mgr.  Rybníčkovi, predsedovi VMČ SEVER Ing. Mi čegovi a náčelníkovi MsP Ing. 
Liptaiovi  za ich pomoc a promtné riešenie problémov.   

• Občianka z Pod Sokolíc ďalej uviedla, že by bola rada, keby sa mohli k pripravovanej 
parkovacej politike pod Sokolicami vyjadriť aj občania tejto lokality skôr, ako bude na meste 
schválená.  

• Občianka z Pod Sokolíc vyjadrila značnú nespokojnosť s presťahovaním pracovníčky p. 
Omachelovej do priestorov MHSL na Soblahovej ulici 65 a zároveň nespokojnosť 
s harmonogramom zasadnutí VMČ SEVER, kde Pod Sokolice prišli o jedno zasadnutie počas 
roka. Na to jej predseda Ing. Mi čega vysvetlil, že tak učinil z dôvodu, že na toto zasadnutie 
pravidelne chodí len ona a je tam nízka účasť občanov.  

• Občianka z Pod Sokolíc vyslovila želanie, aby sa jarné upratovanie konalo v tom istom termíne 
ako minulý rok, t. j. v čase, keď nebude prebiehať žiadna výstava na výstavisku TMM.  

• Občianka z Pod Sokolíc na záver vyslovila nespokojnosť s prevádzkou výťahu v OC MAX, 
ktorý funguje len počas otváracích hodín OC MAX a v ostatnom čase musia chodci prebiehať 
priamo cez kruhový objazd, lebo najbližší priechod pre chodcov je za odbočkou K výstavisku 
alebo až na križovatke Kukučínova.  

 
• Ing. Mi čega na záver uviedol k bodu 5. ohľadom ďalšieho postupu platného parkovania na Sihoti 

III. a IV., kde mu bola písomne mailom od Ing. Marčekovej daná informácia: (citujem) 
„Parkovisko na Clementisovej ul. je vo výstavbe, na ostatné navrhnuté parkoviská prebieha 
povoľovacie konanie. Následne je plánovaná výstavba. Projekty boli predložené na 
predchádzajúcom VMČ a budú k dispozícii aj na dnešnom VMČ. Spoplatnenie parkovania sa rieši 
prostredníctvom VZN, ktoré schvaľuje Mestské zastupiteľstvo. Zatiaľ nebol odsúhlasený termín 
spustenia regulácie na Sihoti III a IV. 

• požiadavky poslancov : 
 

05/18 Žiadam spustiť proces povoľovania vo veci rozšírenia cintorína v Kubrej na základe 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. (Mi čega) 

06/18 Navrhujem vybudovať polopodzemné kontajnery s ich umiestnením a situovaním na 
parkovisku v Kubrej pred pohostinstvom Cíbik. (Baco) 

• požiadavky občanov : 
 

07/18 p. Brezanová žiada v rámci finančných možností vymeniť poškodené - zvlnené linoleum v 
miestnosti bývalej jedálne v KS Kubrá. 

08/18 p. Brezanová opätovne žiada na cintoríne v Kubrej zrezať dve lipy umiestnené vedľa kríža na 
základe vykonanie obhliadky. (viď požiadavka 99.17 z 13.9.2017) 

09/18 P. Brezanová žiada opraviť odtrhnuté zábradlie na ceste povyše kostola v Kubrej. 

10/18 P. Brezanová požaduje umiestniť tabuľku "Zákaz vodenia psov" na detské ihrisko pri ZŠ 
Kubrá. 
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11/18 p. Srnáková požaduje, aby mesto v spolupráci so Správou ciest TSK zrealizovalo blikajúci 
priechod pre chodcov za odbočkou na ulicu K výstavisku na Štefánikovej ulici, kde je štvorprúdová 
komunikácia I/61. 

Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 17,00 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční dňa 
1. marca 2018 v Centrume seniorov na Sihoti. 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne dňa 1. februára 2018 

 
 
 
 

Ing. Miloš Mi čega 
         Predseda VMČ SEVER 


