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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: (po schválení) 
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. Odpovede na požiadavky VMČ Sever z mája 2016.  
4. Základné informácie o novom návrhu organizácie MHD Trenčín. 
5. Prerokovanie regulácie parkovania na území mesta Trenčín prostredníctvom Trenčianskej 

parkovacej spoločnosti.  
6. Rozpočtové opatrenia. 
7. Rôzne. 
8. 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. Mi čega konštatoval, že VMČ SEVER je uznášaniaschopný, prítomní sú siedmi členovia. 
JUDr. Smolka sa vopred ospravedlnil z neúčasti. 

• Miloslav Baco navrhol zmenu programu nasledovne :  
Zmena programu sa týka doplnenia bodu č. 6 o rozpočtové opatrenia návrhu investícií v MČ 
SEVER na rok 2016.   
 

Uznesenie : Do rokovania VMČ sa dopĺňa bod č. 6 o rozpočtových opatreniach v MČ SEVER na 
rok 2016.  
HLASOVANIE :  

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
 

Predseda výboru     
Ing. Miloš Mičega   

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

Neprítomní člen VMČ SEVER : 

JUDr. Martin Smolka- ospravedlnený 
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Za : 7  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

 
• Za zapisovateľku bola navrhnutá Soňa Baránková. Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe.  
Uznesenie : VMČ schvaľuje program zasadnutia tak, ako je uvedený vyššie.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
 
 

2. MAJETKOVÉ PREVODY:  
• Ing. Vanková ozrejmila predkladaný materiál nasledovne: 
1/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 1354/1 

v k.ú. Trenčín vo výmere cca 905 m2 na Kukučínovej ulici č. 471, za účelom vysporiadania 
pozemku užívaného do dvor bytového domu. 

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 905 m2 
na základe predloženej žiadosti. 
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
2/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 1528/93 

v k.ú. Trenčín na Vodárenskej ulici vo výmere cca 116 m2 pre LS Point, s. r. o., za účelom 
dobudovania vonkajšieho výťahu s prístupom na ulicu, so schodiskom a rampou pre invalidné 
vozíky. 

Ing. Mi čega vyjadril svoj nesúhlas a navrhol prenájom predmetného pozemku počas doby výstavby 
a následne predaj len nevyhnutnej, teda jeho zastavanej časti. Dodal, že sa jedná o priestor vo vnútro 
blokoch bytových domov, kde sa už poslanci v minulosti vyjadrili, že ponechajú tieto priestory tak 
ako boli doteraz.  
Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 116 m2 
na základe predloženej žiadosti. 
HLASOVANIE :  
Za : 1 (Petrík) Proti : 6 (Mičega,Matejka,Horný,Bystrický,Baco,Bakoš) Zdržal sa : 0 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča prenájom nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 116 m2 

do doby ukončenia výstavby a predaj pozemku až po zrealizovaní a kolaudácií v súvislosti 
s pripravovaným projektom Domova dôchodcov.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
3/ UMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k žiadosti ŽSR v zastúpení Reming Consult, a.s. 

o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, kde predmetom budú pozemky dotknuté stavebnými 
objektmi v súvislosti s Chynoranskou traťou.  

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve tak ako bol predložený návrh.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
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Uznesenie bolo schválené. 
 
4/ ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k majetkovoprávnemu vysporiadaniu rozostavanej stavby 

– Prestavba poľnej cesty na miestnu komunikáciu, Trenčín - Kubrá – do vlastníctva Mesta Trenčín 
od Ing. Juraja Lišku.  

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča majetkoprávne vysporiadanie tak ako bol predložený návrh. 
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
5/ ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k zámene nehnuteľností – pozemkov medzi Mestom 

Trenčín a STAFIS, s. r. o. za účelom vybudovania napojenia jestvujúcej asfaltovej komunikácie 
v obytnej časti Pred poľom na cestu III. triedy na Kubranskej ulici.  

Ing. Mi čega upozornil na fakt, že sa má umiestniť a vybudovať parkovisko pre obchodnú spoločnosť 
v blízkosti bytového domu na ulici Pred poľom 370/10. Nielenže sa ukrajuje z verejnej zelene, ale 
zároveň uberáme do budúcna možnosť alternatívy vybudovania parkovacích miest pre tento  bytový 
dom so 113 bytovými jednotkami. Za seba vyslovil nesúhlas s predloženým návrhom. Dodal, že 
tento materiál nebol prejednávaný ani na komisii životného prostredia, dopravy a územného 
plánovania, ktorá sa má uskutočniť na budúci týždeň. Mgr. Bakoš tiež povedal, že uvedené nebolo 
ani predmetom finančnej a majetkovej komisie. Mgr. Petrík  súhlasil s predloženým návrhom, 
uviedol, že sa zlepší dopravné napojenie lokality Pred poľom, aj keď síce na úkor tejto 113-bytovky. 
Ing. Mi čega opätovne vyslovil nesúhlas s tým, že nemôžeme pripustiť, aby sa ukrajovalo 
z verejného priestoru v blízkosti bytoviek inými subjektami. Ak by sa aj malo ukrojiť zo zelene, tak 
len po predchádzajúcom stanovisku dotknutej bytovky. Za seba dodal, že by to malo byť primárne 
iba na účely tejto bytovky. Teda ak už parkovisko, tak pre túto bytovku a nie iný subjekt. 
K uvedenému sa vyjadril z občanov ešte projektant Ing. Uhrovič – autor projektu a tohto 
podnikateľského zámeru, ktorý odpovedal poslancom na vznesené otázky.  
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča zámenu pozemkov tak ako bol predložený návrh. 
HLASOVANIE :  
Za : 1 (Petrík) Proti : 2 (Mičega, Bakoš) Zdržal sa : 4 (Matejka, Baco, Bystrický, Horný) 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča prerokovať uvedený materiál na komisii životného prostredia, 
dopravy a investícií a územného plánovania a opätovne predložiť na zasadnutie MČ SEVER  
v Kubrej.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY VM Č SEVER Z MÁJA 2016 :  
• Ing. Mi čega informoval prítomných o vybavených požiadavkách, ktoré boli poslancom zaslané 

elektronicky. K nevybavenej požiadavke pod č. 8/16, kde bola chybná odpoveď, dostal prísľub, 
že nedorobená časť chodníka - krajnica oproti bývalom Výskumnom ústave ovčiarskom sa 
dokončí čo najskôr.  

• Bc. Bystrický uviedol, že vypracované odpovede na požiadavky sú vágne, nedostatočné, často 
sa objavujú len všeobecné odpovede, ktoré nie sú konkrétnou odpoveďou na zadanú požiadavku. 
Napríklad v požiadavke č. 66.16 je uvedené, že termín osadenia nevieme spresniť. Stačí uviesť 
po dohode s dodávateľom, či to bude v priebehu dvoch, troch mesiacov alebo až za rok, 
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vzhľadom na poveternostné podmienky, atď. To isté sa týka aj požiadavky č. 73.16 kde sme 
požadovali výmenu dvoch pieskovísk – ale odpoveď bola, že bolo osadené nové pieskovisko, 
vrátane nového piesku. To predsa vieme, ale požiadavka znela doplniť nový piesok do tých dvoch 
starých zostávajúcich pieskovísk, nie do toho nového. Aj odpoveď na požiadavku č. 75.16 je len 
čiastočná, poslanec Bystrický požaduje vedieť, koľko lavičiek na Nábrežnej sa v skutočnosti 
vymenilo, koľko ich zostalo ešte k vymeneniu a kedy – t. j. v akom časovom rozpätí  sa opravia 
tie poškodené. 

• Ing. Mi čega uviedol, že doteraz nevieme, ako dopadlo rokovanie s TSK ohľadom požiadavky č. 
24.16 z februára, ohľadom osadenia digitálneho displeja v autobuse prímestskej dopravy. Ďalej 
požiadavka č. 33.16 ohľadom kontroly stavu nových asfaltových povrchov na všetkých MK 
v Opatovej v rámci záruky bola síce prevedená, ale neodborne a nedostatočne, preto na vybavení 
požiadavky stále trváme. Túto skutočnosť potvrdil aj Miloslav Baco. Nakoniec uviedol, že 
poslanci požadujú osadiť jednu tabuľku so zákazom vyvážania smetí na konci ulice Mlynská pri 
železničnom podjazde, tak ako znela požiadavka č. 34.16 z februára 2016. 

• Nakoniec Ing. Mi čega dodal, že nedisponujú výsledkom požiadavky č. 18/16 ohľadom výrubu 
3 drevín na Clementisovej ulici, ďalej, či sú už ukončené práce s umiestnením kamier pri MŠ 
Opatovská/hrádze – viď požiadavka č. 20.16 a ako dopadlo riešenie technického stavu 
komunikácie J. Derku – viď požiadavka č. 9.16. 

Uznesenie: VMČ SEVER berie na vedomie informácie ohľadom vypracovaných odpovedí 
na požiadavky z mája 2016 s výhradami k prerokovávaným odpovediam.   
HLASOVANIE : 
Za : 7   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

4. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NOVOM NÁVRHU ORGANIZÁCIE MHD : 
• Ing. Mi čega informoval prítomných o ďalšej verejnej prezentácii návrhu novej organizácie 

MHD, ktorá sa má uskutočniť v pondelok 13. júna 2016 o 17.00 h v kine Hviezda. Je to úplne 
nový návrh, v ktorom sú zapracované i pripomienky občanov k pôvodne predloženému návrhu, 
pripomienkovať je ho možné až do 12. júna 2016 na adrese mhd@trencin.sk. Tento návrh mesto 

plánuje uviesť do platnosti od 1.8.2016, kedy bude cestujúcej verejnosti umožnený i nástup 
všetkými dverami. Ing. Mi čega vyzval p. poslanca Baca k prejednávaniu ďalších pripomienok, 
čo sa podarilo presadiť i v spolupráci s p. farárom z Opatovej. Následne mu odovzdal slovo. 

• Miloslav Baco uviedol, že linka č. 21, ktorá roky chodila do Opatovej bude prečíslovaná na linku 
č. 4. Podarilo sa im presadiť, že táto linka bude aj naďalej chodiť z Opatovej priamo na Juh okolo 
polikliniky, tak ako to bolo doposiaľ. Následne odovzdal slovo poslancovi Ľubomírovi 
Hornému, ktorý dodal, že budú posunuté aj odchody a príchody linky na nedeľné omše a vyzval 
prítomných, aby zaujali stanovisko či majú záujem riešiť autobus počas letných mesiacov až hore 
k Opatovskej doline, ako tomu bolo predchádzajúci rok. Ak to občania chcú, mali by sa vyjadriť 
teraz. Bola by to linka s číslom 121, ktorá by však premávala len do obdobia rekonštrukcie mosta 
I/61 Opatová.  

• Miloslav Baco na záver uviedol,  že sa pokúsia ešte vybaviť linku č. 6, ktorá má začiatok 
a koniec – Opatová družstvo. Z tejto časti ponúkame občanom len jeden spoj za deň a to odchod 
7. 10 hod a príchod 14.45 hod. Požiadavka bola minimálne ešte na jeden spoj v čase cca 9.00 
odchod z Opatová družstvo a príchod do Opatová družstvo okolo 16.00 hod. Navrhujem teda 
aby linka č.6 začínala a končila minimálne 2 x za deň v Opatová družstvo. 
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5. PREROKOVANIE REGULÁCIE PARKOVANIA NA ÚZEMÍ MESTA 
TRENČÍN PROSTREDNÍCTVOM TREN ČIANSKEJ PARKOVACEJ 
SPOLOČNOSTI  : 
 

• Ing. Mi čega uviedol, že tento bod zaradil na rokovanie, nakoľko je to aktuálna téma. Nie je 
známy ešte nový návrh VZN, takže reagovať môžeme len na návrh predložený vedením mesta 
v športovej hale. Nadviazal diskusiu a na všetky pripomienky k regulácii parkovania, ktoré si 
mohli občania  osobne vypočuť v športovej hale a priamo ich mohli elektronicky zasielať mailom 
na zverejnenú emailovú adresu na stránke mesta a TPS a.s., kde sa do 18.5.2016  zberali. Aj 
poslanci mali k dispozícii podnety od občanov, ktorých bolo dovedna okolo 128. Tieto im boli 
poskytnuté elektronicky. Aj keď Opatovej sa parkovacia politika priamo netýka, v podstate každý 
občan bude ňou zasiahnutý, lebo do širšieho centra mesta chodí každý z nás. Najviac sa 
parkovacia politika v našej časti dotkne obyvateľov Sihote I a II, centrum by malo byť 
spoplatnené zvlášť – koľko tam budem, toľko si zaplatím, podobne aj parkovisko na Palackého 
ulici a Rozmarínovej ulici.  Alebo si bude musieť občan zakúpiť parkovaciu kartu celoročnú.  

• Ing. Mi čega dal prítomným možnosť na uplatnenie požiadaviek a námietok k tomuto bodu. 
Na niektoré prítomní členovia VMČ odpovedali priamo na zasadnutí VMČ.  

• Pán Kučerák upozornil na fakt, že primátor dal priestor občanom v športovej hale vyjadriť sa 
k parkovacej politike, ale celá diskusia prebiehala ako na trhu  a v podstate mesto len namaľuje 
nové čiary a bude vyberať nehorázne poplatky za parkovanie. Upozornil, že v prvom rade by sa 
malo mesto postarať o výstavbu nových parkovacích domov, aby sa ako tak zlepšila možnosť 
parkovania. Spýtal sa „Prečo sa majú poplatky vyberať prostredníctvom TSP, a.s., veď o zrušení 
akciovej spoločnosti sa nič nehovorí? Poslanec Baco mu odpovedal, že 100 % vlastníkom TPS 
je mesto a primátor zastupuje mesto ako akcionár TPS.  

• Pán Fiala uviedol, že TPS a.s. pôsobí na meste od roku 2009 a doteraz nič nevybudovala. Do tejto 
diskusie vstúpil ešte Ing. Mi čega, ktorý uviedol, že presne od 1.1.2009 spravuje parkovanie na 
území mesta TPS, a.s. Do 31.12.2014 mala výnosy vo výške približne 1,2 mil. EUR a do kasy 
mesta sa dostalo zo zisku do 150 000,-- EUR. K tomu ešte aj nájomné do výšky 10 000,-- EUR 
ročne.   

• Mgr. Petrík k tomu uviedol, že dozorná rada TPS schvaľuje podnikateľský zámer a že 
odborníkov, ktorí v nich pôsobia treba aj zaplatiť a pritom výška mesačnej odmeny je len 300,-- 
EUR. V prípade kvalifikovaných odborníkov by to bolo aj do 2000,-- EUR mesačne.  

• Pán Kučerák poznamenal, že podľa tohto tvrdenia tam odborníci nie sú.  
• Pán Fiala vyzval prítomných poslancov, aby mu každý sám za seba odpovedal, či súhlasia s tým, 

že parkovaciu politiku bude spravovať mesto prostredníctvo TPS, a.s., tak ako to bolo 
prezentované v športovej hale : 
- Mgr. Petrík  uviedol, že áno  
- Mgr. Bakoš uviedol, že návrh ako celok takto nemôže zostať, ale po jeho zmene asi áno. 
- Ľubomír Horný  sa vyjadril, že na túto otázku neodpovie. 
- Miloslav Baco uviedol, že si ešte počká na právny audit, ale nepodporí takéto riešenie,.... má 

výhrady k cenám, s ktorými sa nestotožňuje,...nesúhlasí aj s tým, že živnostníci sú postavený 
inak ako fyzické osoby. 

- Ing. Matejka uviedol, že nebude hlasovať za takýto návrh, TPS a.s. tam nemôže byť a len 
ako príklad uviedol, že na začiatku, keď sa pripravovali návrhy, kde by vznikali nové 
parkovacie miesta upozorňoval, aby nezasahovali do zelených pásiem a chodníkov. Napriek 
tomu, v návrhu parkovania boli opätovne vyznačené parkovacie čiary v chodníku na 
Gagarinovej ulici priľahlom k materskej škole.   

- Bc. Bystrický nepodporí takýto návrh, negarancia parkovacieho miesta je protiústavná 
a mohlo mesto toto riešiť už od decembra 2014 a postupne nás ako poslancov pripravovať na 
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to, že sa bude niečo obdobné riešiť. Položil otázku, či nakoniec potrebujeme riešiť parkovaciu 
politiku, keď doteraz sme vydržali?  

- Ing. Mi čega na záver uviedol, že aj keby parkovacie karty boli zadarmo, nepodporí 
parkovaciu politiku prostredníctvom TSP a.s. Poslanci nemajú žiadny reálny dosah na to, ako 
bude spoločnosť narábať so ziskom a s vybranými peniazmi. Vychádza z reality a doterajších 
skúseností. Keby to bola rozpočtová alebo príspevková organizácia, tam je systém nastavený 
inak, organizácia disponuje dvoma účtami, s jedným, kde financie vkladá a druhý, z ktorého 
vyberá. V takom prípade si nemôže ponechať nič a môže len to, čo jej schvália poslanci. To, 
že mesto ako ústupok voči obyvateľom uvažuje o znížení cien za parkovacie karty cca o 20,-
- EUR, je len bledé gesto toho všetkého. Nakoniec vysvetlil prítomným organizačnú štruktúru 
TPS a.s., aké funkcie plní dozorná rada, kto zo zamestnancov mesta pôsobí v predstavenstve 
spoločnosti atď. ..... A vrcholom nateraz je, že TPS ide obstarávať kontrolný parkovací systém 
za 400 00,-- EUR bez DPH, na čo poslanci nemajú už žiaden dosah. Vysvetlil, že pod pojmom 
poslanci myslí všetkých poslancov. Miloslav Baco uviedol, že na dozornej rade nesúhlasil 
s týmto obstarávaním.   

- Do diskusie ešte vstúpil p. Fiala, ktorý sa priamo opýtal poslancov, čo spravili pre to, aby 
ušetrili peniaze pre mesto? Narážal na rozdiely v prenájme za parkoviská, kde cena za nájom 
na parkovisku Rozmarínová sa pohybuje radovo niekoľkokrát vyššie ako bežná cena 2,- EUR 
za m2 na iných doteraz spoplatnených parkoviskách. Poslanec Baco mu vysvetlil, že boli 
pokusy zjednávať cenu nájmu s evanjelickou cirkvou, ktorej pozemok patrí, ale bezúspešne. 
Jednoducho cirkev nebude s mestom lavírovať o cene prenájmu, chcete alebo nechcete,....... 

- O 18.10 h z rokovania VMČ SEVER odišiel poslanec Ľubomír Horný. Svoj skorší odchod 
avizoval.  

- O 18.20 h z rokovania VMČ SEVER odišiel poslanec Mgr. Petrík, ktorý sa predtým 
ospravedlnil 

- Poslanci diskutovali s občanmi o parkovacej politike a na rôzne otázky odpovedali.  
Uznesenie : VMČ SEVER požaduje návrh o parkovacej politike predložiť na rokovanie MČ SEVER 
pred jeho prerokovaním v MsZ.   
HLASOVANIE : 
Za : 5  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

6. ROZPOČTOVÉ OPATRENIA : 
 
Ing. Mi čega v krátkosti informoval o hokejovom klube, ktorý vykonáva športovú činnosť  
na zimnom štadióne Pavla Demitru. Hokejový klub Dukla Trenčín, n.o., Považská 34, Trenčín, IČO: 
36119300 požiadal o finančnú pomoc na nákup prístrojov na meranie tepovej frekvencie 
pre športovcov. Nákup kompletu Polar Team basic obsahuje:  10 hrudných snímačov s elastickými 
popruhmi; tablet s aplikáciou; základné nastavenie;  konfiguráciu systému; úvodné zaškolenie 
v rozsahu 60 minút. Polar Team Basic predstavuje moderné riešenie  merania tepu až desiatim 
športovcom naraz. Výsledky meraní sa trénerovi zobrazujú na tablete. Všetky údaje sa prenášajú do 
tabletu z hrudných pásov a zadávateľ  ich môže analyzovať. Za zvýhodnenú cenu je možné dokúpiť 
ďalších 10 hrudných snímačov, takže by sa spolu zakúpilo až 20 snímačov, aby sa mohlo 
monitorovať až 20 športovcov naraz. Zdôraznil, že vzhľadom na udržiavacie práce, ktoré bude mesto 
v mesiaci august na zimnom štadióne Pavla Demitru vykonávať, nebude možné na zimnom štadióne 
trénovať, a preto musí hokejový klub hľadať iné možnosti na trénovanie a časť finančných 
prostriedkov vynaložiť na úhradu cestovného, nakoľko potrebujú trénovať už v auguste.. S  takýmito 
nepredpokladanými výdavkami nepočítali. Preto sa s prosbou obrátili na poslancov MČ SEVER, aby 
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im zo svojho rozpočtu vyčlenili peniaze, ktoré by za iných okolností investovali práve na nákup 
týchto prístrojov.  
Uznesenie : VMČ SEVER požaduje návrh o parkovacej politike predložiť na rokovanie MČ SEVER 
pred jeho prerokovaním v MsZ.   
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
Poslanec Baco na žiadosť p. riaditeľky MŠ Niva p. Šeptákovej požaduje vyčleniť peniaze vo výške 
4 500,-- EUR na kompletné vymaľovanie materskej školy.  
Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje vyčleniť sumu z rozpočtu MČ SEVER na vymaľovanie MŠ Niva 
vo výške 4 500,-- EUR z financií vyčlenených pre časť Opatová.  
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
Mgr. Bakoš podal návrh so spustením projektu revitalizácie verejného priestranstva formou 
občianskej participácie o ktorej už poslanci informovali na predchádzajúcich rokovaniach MČ 
SEVER. Text výzvy bude zverejnený v INFE v júlovom vydaní s nasledovným textom: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje vyššie uvedenú výzvu zverejniť do Infa a vyčleniť sumu 
z rozpočtu MČ SEVER vo výške 9 000,-- EUR.    
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

7. RÔZNE:  
• p. Rozborová požiadala poslancov, aby ju zastupovali vo veci rekonštrukcie mosta I/61 Opatová 

pri Majáku, vzhľadom k tomu, že pôvodne mali byť na tomto moste osadené betónové 

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PROJEKTOV  
  
 
Poslanci za MČ SEVER vyzývajú obyvateľov svojej časti k aktívnemu sa zapojeniu do tvorby 

participatívneho rozpočtu  na  
 

MALÉ INVESTIČNÉ PROJEKTY,  
 

na ktoré vyčlenili sumu 9 000,-- EUR. Svoje návrhy posielajte na  
e-mailovú adresu vmc@trencin.sk do 31.7.2016. 

 
 
 

Zámer musí byť na verejne prístupnej ploche. Návrh by mal obsahovať krátky opis zámeru 
a jeho umiestnenie (napr. úprava verejného priestranstva alebo športoviska, alebo detského 
ihriska a pod., doplnenie lavičiek a iných prvkov architektúry a pod.). Súčasťou návrhu by mal 

byť aj orientačný odhad nákladov, ktorý by na jeden projekt nemal prekročiť sumu 3 000,-- 
EUR. Návrhy možno zasielať do 31.7.2016. 
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protihlukové steny, ktoré by bránili akémukoľvek slnečnému svetlu na jej rodinný dom. Na 
prísľub hlavného architekta mesta Trenčín bola táto podmienka zmenená, aby boli tieto steny 
z transparentného materiálu, i keď p. Rozborová by chcela, aby boli priehľadné. Ing. Mi čega sa 
jej opýtal, v akom stave sa nachádza na Okresnom úrade stavebné konanie? Bolo povedané, že 
prebieha, ale presnejšie sa pani nevedela vyjadriť. Upozornil ju, že by bolo vhodné, ak je to 
verejnou vyhláškou oficiálne požiadať o postavenie účastníka konania, aby bolo na jej námietky 
prihliadnuté. Miloslav Baco uviedol, že bude nápomocný.   

• Občan poukázal na zlý stav chodníka pred jeho domom, povedal, že chodník si opraví sám za 
vlastné financie, len potrebuje akýsi prísľub od poslancov, či môže. Ing. Mi čega mu odpovedal, 
nech si podá písomnú žiadosť na mesto, že má záujem opraviť si svojpomocne plochu pred 
rodinným domom za vlastné náklady.  

• Pani z Potočnej č. 12 uviedla tiež na zlý stav chodníka pred týmto neobývaným rodinným 
domom. 

 
• požiadavky poslancov : 
85/16 Uviesť termín ukončenia obnovy lavičiek na ul. Nábrežná, ktorá prebieha od februára 2016 a 
doposiaľ nie sú opravené všetky poškodené lavičky.(Bc. Bystrický). (Zodp. MHSL)  
86/16 Zvážiť dopravné značenie „POZOR CHODCI“ pri KS Opatová (Ing. Mičega). (Zodp. UD) 
87/16 Opätovne upozorniť šoférov MHD, aby nestáli na ceste, lebo bránia výhľadu, ale využívali 

otoč pri Výskumnom ústave ovčiarskom. (Ing. Mičega). (Zodp. UD) 
88/16  Zvážiť doplnenie autobusovej linky č. 6, ktorá má začiatok a koniec – Opatová družstvo. 

Zatiaľ ponúkame občanom len jeden spoj za deň a to odchod o 7.10 h a príchod o 14.45 h. 
Požiadavky bola minimálne ešte na jeden spoj v čase cca 9.00 h odchod z Opatová družstvo 
a príchod do Opatová družstvo okolo 16.00 h. (Baco). (Zodp. UD) 

89/16  Žiadam správcu potoka (Lesy SR alebo Povodie Váhu), aby urýchlene pokosil spomínaný 
potok vrátane jeho okolia. Momentálne je tam tráva dosahujúca výšku cca 1 m. Uvedený úsek 
sa nachádza na ulici Nivy pri materskej škôlke. V prípade realizácie kosenia prosím správcu, aby 
si zabezpečil aj odvoz pokosenej trávy nakoľko v minulosti skončila v koryte 
potoka.(Baco)(Zodp. USaŽP)  

90/16 Žiadame o kontrolu miestneho rozhlasu nachádzajúceho sa v blízkosti križovatky ciest 
Opatovská a 10.apríla. Podľa dostupných informácií nefunguje. Zároveň prosím o pokosenie 
trávy v tomto úseku. (Baco) Zodp. MHSL  

91/16  Žiadame o obhliadku a následnú opravu dažďového žľabu pred domom pani Podperovej. 
Uvedený žľab sa nachádza na ulici Opatovská 200. (Baco) Zodp. MHSL  

92/16 Žiadame odstrániť stojatú vodu v križovatke rohu ulíc Považská a Osvienčimská  (Ing. 
Mičega). (Zodp. UIS) 

93/16 Žiadame o opravu chodníka na ulici Potočná. Uvedená jama sa nachádza vedľa domu - Potočná 
8. (Baco) Zodp. UIS 

94/16 Opätovne požadujeme doplniť miestny rozhlas na ulici Mníšna v časti Opatová, prosíme 
o približné cenové rozpätie, aby sme vedeli nájsť financie v rozpočte. (Baco). (Zodp. MHSL) 

95/16 V 22. kalendárnom týždni minulý týždeň bola vykonaná zálievka spojov na ceste na ulici 
Horeblatie. Chcem sa informovať, či náš správca komunikácie vykonal aj obhliadku, ako sa 
previedli práce a či aj prevzal tieto opravy ? V prílohe posielam fotky ako boli vykonané priečne 
zálievky. Zároveň touto cestou žiadam firmu Inpek o odstránenie a nápravu prevedených prác 
na ulici Horeblatie.(Baco). (Zodp. UD) 

96/16 Odstrániť a zabezpečiť odvoz kmeňa na ul. Vodárenská 1700/15 /foto v prílohe/. (Bc. 
Bystrický). (Zodp. MHSL) 

97/16 Revitalizovať - očistiť, pripadne povrchovo upraviť detské ihriská na ul. M. Turkovej - 2 ks. 
Preveriť možnosť osadenia basketbalových košov, ktorými disponuje MHSL, a po odbornej 
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konzultácii zabezpečiť namaľovanie "ihriskových čiar"  za účelom vymedzenia hracej plochy - 
basketbal, minifutbal a pod.(Baco) (Zodp. MHSL)  

98/16 Preveriť možnosť výsadby stromov na ul. Smetanova /foto v prílohe/. (Bc. Bystrický). (Zodp. 
USaŽP) 

99/16 Preveriť možnosť výsadby dvoch stromov /nie brezy a topole/ na ul. Nábrežná 1635 na mieste 
výrubov /foto v prílohe/(Bc. Bystrický). (Zodp. USaŽP) 

100/16 Orezať kríky, ktoré zasahujú do chodníka na ul. Nábrežná /foto v prílohe/ (Bc. Bystrický) 
(Zodp. USaŽP) 

101/16 Prosíme o informáciu, na základe akej metodiky "kľúča, systému vyhodnocovania, 
zabezpečuje MHSL služby kosenia a čistenia verejných priestranstiev, napr. vysoká tráva pri 
pamätníku Silberstaina. (Bc. Bystrický). (Zodp. MHSL) 

102/16 Žiadame upraviť poškodený povrch miestnej komunikácie na Kubranskej ceste s.č. 208. 
(Mičega) (Zodp. MHSL)  

 
• požiadavky občanov : 
 
103/16 Žiadame premiestniť dva kontajnery na sklo umiestnené na autobusovej zastávke pred KS 

Opatová, nakoľko šírka chodníka je zabraná týmito kontajnermi a cestujúci čakajúci na autobus 
stoja často priamo na ceste. (Zodp. MHSL) 

 
8. ZÁVER: 

 
Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.  
 
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 19,05 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční dňa 
7. júla 2016 v Centre pre seniorov na Sihoti (zmena je vyhradená).  
 
 
 
 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 2.6. 2016 

 
 
 
 
Ing. Miloš Mi čega 

         Predseda VMČ SEVER 
 
 
 
 



 
Zápisnica  zo zasadnutia 

 
VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 

 

uskutočneného dňa 2. júna 2016 v KS Opatová  
v Trenčíne 

VMČ SEVER Strana 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Program: (po schválení) 
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. Odpovede na požiadavky VMČ Sever z mája 2016.  
4. Základné informácie o novom návrhu organizácie MHD Trenčín. 
5. Prerokovanie regulácie parkovania na území mesta Trenčín prostredníctvom Trenčianskej 

parkovacej spoločnosti.  
6. Rozpočtové opatrenia. 
7. Rôzne. 
8. 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. Mi čega konštatoval, že VMČ SEVER je uznášaniaschopný, prítomní sú siedmi členovia. 
JUDr. Smolka sa vopred ospravedlnil z neúčasti. 

• Miloslav Baco navrhol zmenu programu nasledovne :  
Zmena programu sa týka doplnenia bodu č. 6 o rozpočtové opatrenia návrhu investícií v MČ 
SEVER na rok 2016.   
 

Uznesenie : Do rokovania VMČ sa dopĺňa bod č. 6 o rozpočtových opatreniach v MČ SEVER na 
rok 2016.  
HLASOVANIE :  

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
 

Predseda výboru     
Ing. Miloš Mičega   

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

Neprítomní člen VMČ SEVER : 

JUDr. Martin Smolka- ospravedlnený 
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Za : 7  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

 
• Za zapisovateľku bola navrhnutá Soňa Baránková. Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe.  
Uznesenie : VMČ schvaľuje program zasadnutia tak, ako je uvedený vyššie.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
 
 

2. MAJETKOVÉ PREVODY:  
• Ing. Vanková ozrejmila predkladaný materiál nasledovne: 
1/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 1354/1 

v k.ú. Trenčín vo výmere cca 905 m2 na Kukučínovej ulici č. 471, za účelom vysporiadania 
pozemku užívaného do dvor bytového domu. 

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 905 m2 
na základe predloženej žiadosti. 
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
2/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 1528/93 

v k.ú. Trenčín na Vodárenskej ulici vo výmere cca 116 m2 pre LS Point, s. r. o., za účelom 
dobudovania vonkajšieho výťahu s prístupom na ulicu, so schodiskom a rampou pre invalidné 
vozíky. 

Ing. Mi čega vyjadril svoj nesúhlas a navrhol prenájom predmetného pozemku počas doby výstavby 
a následne predaj len nevyhnutnej, teda jeho zastavanej časti. Dodal, že sa jedná o priestor vo vnútro 
blokoch bytových domov, kde sa už poslanci v minulosti vyjadrili, že ponechajú tieto priestory tak 
ako boli doteraz.  
Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 116 m2 
na základe predloženej žiadosti. 
HLASOVANIE :  
Za : 1 (Petrík) Proti : 6 (Mičega,Matejka,Horný,Bystrický,Baco,Bakoš) Zdržal sa : 0 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča prenájom nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 116 m2 

do doby ukončenia výstavby a predaj pozemku až po zrealizovaní a kolaudácií v súvislosti 
s pripravovaným projektom Domova dôchodcov.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
3/ UMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k žiadosti ŽSR v zastúpení Reming Consult, a.s. 

o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, kde predmetom budú pozemky dotknuté stavebnými 
objektmi v súvislosti s Chynoranskou traťou.  

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve tak ako bol predložený návrh.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
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Uznesenie bolo schválené. 
 
4/ ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k majetkovoprávnemu vysporiadaniu rozostavanej stavby 

– Prestavba poľnej cesty na miestnu komunikáciu, Trenčín - Kubrá – do vlastníctva Mesta Trenčín 
od Ing. Juraja Lišku.  

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča majetkoprávne vysporiadanie tak ako bol predložený návrh. 
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
5/ ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k zámene nehnuteľností – pozemkov medzi Mestom 

Trenčín a STAFIS, s. r. o. za účelom vybudovania napojenia jestvujúcej asfaltovej komunikácie 
v obytnej časti Pred poľom na cestu III. triedy na Kubranskej ulici.  

Ing. Mi čega upozornil na fakt, že sa má umiestniť a vybudovať parkovisko pre obchodnú spoločnosť 
v blízkosti bytového domu na ulici Pred poľom 370/10. Nielenže sa ukrajuje z verejnej zelene, ale 
zároveň uberáme do budúcna možnosť alternatívy vybudovania parkovacích miest pre tento  bytový 
dom so 113 bytovými jednotkami. Za seba vyslovil nesúhlas s predloženým návrhom. Dodal, že 
tento materiál nebol prejednávaný ani na komisii životného prostredia, dopravy a územného 
plánovania, ktorá sa má uskutočniť na budúci týždeň. Mgr. Bakoš tiež povedal, že uvedené nebolo 
ani predmetom finančnej a majetkovej komisie. Mgr. Petrík  súhlasil s predloženým návrhom, 
uviedol, že sa zlepší dopravné napojenie lokality Pred poľom, aj keď síce na úkor tejto 113-bytovky. 
Ing. Mi čega opätovne vyslovil nesúhlas s tým, že nemôžeme pripustiť, aby sa ukrajovalo 
z verejného priestoru v blízkosti bytoviek inými subjektami. Ak by sa aj malo ukrojiť zo zelene, tak 
len po predchádzajúcom stanovisku dotknutej bytovky. Za seba dodal, že by to malo byť primárne 
iba na účely tejto bytovky. Teda ak už parkovisko, tak pre túto bytovku a nie iný subjekt. 
K uvedenému sa vyjadril z občanov ešte projektant Ing. Uhrovič – autor projektu a tohto 
podnikateľského zámeru, ktorý odpovedal poslancom na vznesené otázky.  
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča zámenu pozemkov tak ako bol predložený návrh. 
HLASOVANIE :  
Za : 1 (Petrík) Proti : 2 (Mičega, Bakoš) Zdržal sa : 4 (Matejka, Baco, Bystrický, Horný) 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča prerokovať uvedený materiál na komisii životného prostredia, 
dopravy a investícií a územného plánovania a opätovne predložiť na zasadnutie MČ SEVER  
v Kubrej.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY VM Č SEVER Z MÁJA 2016 :  
• Ing. Mi čega informoval prítomných o vybavených požiadavkách, ktoré boli poslancom zaslané 

elektronicky. K nevybavenej požiadavke pod č. 8/16, kde bola chybná odpoveď, dostal prísľub, 
že nedorobená časť chodníka - krajnica oproti bývalom Výskumnom ústave ovčiarskom sa 
dokončí čo najskôr.  

• Bc. Bystrický uviedol, že vypracované odpovede na požiadavky sú vágne, nedostatočné, často 
sa objavujú len všeobecné odpovede, ktoré nie sú konkrétnou odpoveďou na zadanú požiadavku. 
Napríklad v požiadavke č. 66.16 je uvedené, že termín osadenia nevieme spresniť. Stačí uviesť 
po dohode s dodávateľom, či to bude v priebehu dvoch, troch mesiacov alebo až za rok, 
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vzhľadom na poveternostné podmienky, atď. To isté sa týka aj požiadavky č. 73.16 kde sme 
požadovali výmenu dvoch pieskovísk – ale odpoveď bola, že bolo osadené nové pieskovisko, 
vrátane nového piesku. To predsa vieme, ale požiadavka znela doplniť nový piesok do tých dvoch 
starých zostávajúcich pieskovísk, nie do toho nového. Aj odpoveď na požiadavku č. 75.16 je len 
čiastočná, poslanec Bystrický požaduje vedieť, koľko lavičiek na Nábrežnej sa v skutočnosti 
vymenilo, koľko ich zostalo ešte k vymeneniu a kedy – t. j. v akom časovom rozpätí  sa opravia 
tie poškodené. 

• Ing. Mi čega uviedol, že doteraz nevieme, ako dopadlo rokovanie s TSK ohľadom požiadavky č. 
24.16 z februára, ohľadom osadenia digitálneho displeja v autobuse prímestskej dopravy. Ďalej 
požiadavka č. 33.16 ohľadom kontroly stavu nových asfaltových povrchov na všetkých MK 
v Opatovej v rámci záruky bola síce prevedená, ale neodborne a nedostatočne, preto na vybavení 
požiadavky stále trváme. Túto skutočnosť potvrdil aj Miloslav Baco. Nakoniec uviedol, že 
poslanci požadujú osadiť jednu tabuľku so zákazom vyvážania smetí na konci ulice Mlynská pri 
železničnom podjazde, tak ako znela požiadavka č. 34.16 z februára 2016. 

• Nakoniec Ing. Mi čega dodal, že nedisponujú výsledkom požiadavky č. 18/16 ohľadom výrubu 
3 drevín na Clementisovej ulici, ďalej, či sú už ukončené práce s umiestnením kamier pri MŠ 
Opatovská/hrádze – viď požiadavka č. 20.16 a ako dopadlo riešenie technického stavu 
komunikácie J. Derku – viď požiadavka č. 9.16. 

Uznesenie: VMČ SEVER berie na vedomie informácie ohľadom vypracovaných odpovedí 
na požiadavky z mája 2016 s výhradami k prerokovávaným odpovediam.   
HLASOVANIE : 
Za : 7   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

4. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NOVOM NÁVRHU ORGANIZÁCIE MHD : 
• Ing. Mi čega informoval prítomných o ďalšej verejnej prezentácii návrhu novej organizácie 

MHD, ktorá sa má uskutočniť v pondelok 13. júna 2016 o 17.00 h v kine Hviezda. Je to úplne 
nový návrh, v ktorom sú zapracované i pripomienky občanov k pôvodne predloženému návrhu, 
pripomienkovať je ho možné až do 12. júna 2016 na adrese mhd@trencin.sk. Tento návrh mesto 

plánuje uviesť do platnosti od 1.8.2016, kedy bude cestujúcej verejnosti umožnený i nástup 
všetkými dverami. Ing. Mi čega vyzval p. poslanca Baca k prejednávaniu ďalších pripomienok, 
čo sa podarilo presadiť i v spolupráci s p. farárom z Opatovej. Následne mu odovzdal slovo. 

• Miloslav Baco uviedol, že linka č. 21, ktorá roky chodila do Opatovej bude prečíslovaná na linku 
č. 4. Podarilo sa im presadiť, že táto linka bude aj naďalej chodiť z Opatovej priamo na Juh okolo 
polikliniky, tak ako to bolo doposiaľ. Následne odovzdal slovo poslancovi Ľubomírovi 
Hornému, ktorý dodal, že budú posunuté aj odchody a príchody linky na nedeľné omše a vyzval 
prítomných, aby zaujali stanovisko či majú záujem riešiť autobus počas letných mesiacov až hore 
k Opatovskej doline, ako tomu bolo predchádzajúci rok. Ak to občania chcú, mali by sa vyjadriť 
teraz. Bola by to linka s číslom 121, ktorá by však premávala len do obdobia rekonštrukcie mosta 
I/61 Opatová.  

• Miloslav Baco na záver uviedol,  že sa pokúsia ešte vybaviť linku č. 6, ktorá má začiatok 
a koniec – Opatová družstvo. Z tejto časti ponúkame občanom len jeden spoj za deň a to odchod 
7. 10 hod a príchod 14.45 hod. Požiadavka bola minimálne ešte na jeden spoj v čase cca 9.00 
odchod z Opatová družstvo a príchod do Opatová družstvo okolo 16.00 hod. Navrhujem teda 
aby linka č.6 začínala a končila minimálne 2 x za deň v Opatová družstvo. 
 



VMČ SEVER – 06/2016 
 Strana 5 
 

5. PREROKOVANIE REGULÁCIE PARKOVANIA NA ÚZEMÍ MESTA 
TRENČÍN PROSTREDNÍCTVOM TREN ČIANSKEJ PARKOVACEJ 
SPOLOČNOSTI  : 
 

• Ing. Mi čega uviedol, že tento bod zaradil na rokovanie, nakoľko je to aktuálna téma. Nie je 
známy ešte nový návrh VZN, takže reagovať môžeme len na návrh predložený vedením mesta 
v športovej hale. Nadviazal diskusiu a na všetky pripomienky k regulácii parkovania, ktoré si 
mohli občania  osobne vypočuť v športovej hale a priamo ich mohli elektronicky zasielať mailom 
na zverejnenú emailovú adresu na stránke mesta a TPS a.s., kde sa do 18.5.2016  zberali. Aj 
poslanci mali k dispozícii podnety od občanov, ktorých bolo dovedna okolo 128. Tieto im boli 
poskytnuté elektronicky. Aj keď Opatovej sa parkovacia politika priamo netýka, v podstate každý 
občan bude ňou zasiahnutý, lebo do širšieho centra mesta chodí každý z nás. Najviac sa 
parkovacia politika v našej časti dotkne obyvateľov Sihote I a II, centrum by malo byť 
spoplatnené zvlášť – koľko tam budem, toľko si zaplatím, podobne aj parkovisko na Palackého 
ulici a Rozmarínovej ulici.  Alebo si bude musieť občan zakúpiť parkovaciu kartu celoročnú.  

• Ing. Mi čega dal prítomným možnosť na uplatnenie požiadaviek a námietok k tomuto bodu. 
Na niektoré prítomní členovia VMČ odpovedali priamo na zasadnutí VMČ.  

• Pán Kučerák upozornil na fakt, že primátor dal priestor občanom v športovej hale vyjadriť sa 
k parkovacej politike, ale celá diskusia prebiehala ako na trhu  a v podstate mesto len namaľuje 
nové čiary a bude vyberať nehorázne poplatky za parkovanie. Upozornil, že v prvom rade by sa 
malo mesto postarať o výstavbu nových parkovacích domov, aby sa ako tak zlepšila možnosť 
parkovania. Spýtal sa „Prečo sa majú poplatky vyberať prostredníctvom TSP, a.s., veď o zrušení 
akciovej spoločnosti sa nič nehovorí? Poslanec Baco mu odpovedal, že 100 % vlastníkom TPS 
je mesto a primátor zastupuje mesto ako akcionár TPS.  

• Pán Fiala uviedol, že TPS a.s. pôsobí na meste od roku 2009 a doteraz nič nevybudovala. Do tejto 
diskusie vstúpil ešte Ing. Mi čega, ktorý uviedol, že presne od 1.1.2009 spravuje parkovanie na 
území mesta TPS, a.s. Do 31.12.2014 mala výnosy vo výške približne 1,2 mil. EUR a do kasy 
mesta sa dostalo zo zisku do 150 000,-- EUR. K tomu ešte aj nájomné do výšky 10 000,-- EUR 
ročne.   

• Mgr. Petrík k tomu uviedol, že dozorná rada TPS schvaľuje podnikateľský zámer a že 
odborníkov, ktorí v nich pôsobia treba aj zaplatiť a pritom výška mesačnej odmeny je len 300,-- 
EUR. V prípade kvalifikovaných odborníkov by to bolo aj do 2000,-- EUR mesačne.  

• Pán Kučerák poznamenal, že podľa tohto tvrdenia tam odborníci nie sú.  
• Pán Fiala vyzval prítomných poslancov, aby mu každý sám za seba odpovedal, či súhlasia s tým, 

že parkovaciu politiku bude spravovať mesto prostredníctvo TPS, a.s., tak ako to bolo 
prezentované v športovej hale : 
- Mgr. Petrík  uviedol, že áno  
- Mgr. Bakoš uviedol, že návrh ako celok takto nemôže zostať, ale po jeho zmene asi áno. 
- Ľubomír Horný  sa vyjadril, že na túto otázku neodpovie. 
- Miloslav Baco uviedol, že si ešte počká na právny audit, ale nepodporí takéto riešenie,.... má 

výhrady k cenám, s ktorými sa nestotožňuje,...nesúhlasí aj s tým, že živnostníci sú postavený 
inak ako fyzické osoby. 

- Ing. Matejka uviedol, že nebude hlasovať za takýto návrh, TPS a.s. tam nemôže byť a len 
ako príklad uviedol, že na začiatku, keď sa pripravovali návrhy, kde by vznikali nové 
parkovacie miesta upozorňoval, aby nezasahovali do zelených pásiem a chodníkov. Napriek 
tomu, v návrhu parkovania boli opätovne vyznačené parkovacie čiary v chodníku na 
Gagarinovej ulici priľahlom k materskej škole.   

- Bc. Bystrický nepodporí takýto návrh, negarancia parkovacieho miesta je protiústavná 
a mohlo mesto toto riešiť už od decembra 2014 a postupne nás ako poslancov pripravovať na 
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to, že sa bude niečo obdobné riešiť. Položil otázku, či nakoniec potrebujeme riešiť parkovaciu 
politiku, keď doteraz sme vydržali?  

- Ing. Mi čega na záver uviedol, že aj keby parkovacie karty boli zadarmo, nepodporí 
parkovaciu politiku prostredníctvom TSP a.s. Poslanci nemajú žiadny reálny dosah na to, ako 
bude spoločnosť narábať so ziskom a s vybranými peniazmi. Vychádza z reality a doterajších 
skúseností. Keby to bola rozpočtová alebo príspevková organizácia, tam je systém nastavený 
inak, organizácia disponuje dvoma účtami, s jedným, kde financie vkladá a druhý, z ktorého 
vyberá. V takom prípade si nemôže ponechať nič a môže len to, čo jej schvália poslanci. To, 
že mesto ako ústupok voči obyvateľom uvažuje o znížení cien za parkovacie karty cca o 20,-
- EUR, je len bledé gesto toho všetkého. Nakoniec vysvetlil prítomným organizačnú štruktúru 
TPS a.s., aké funkcie plní dozorná rada, kto zo zamestnancov mesta pôsobí v predstavenstve 
spoločnosti atď. ..... A vrcholom nateraz je, že TPS ide obstarávať kontrolný parkovací systém 
za 400 00,-- EUR bez DPH, na čo poslanci nemajú už žiaden dosah. Vysvetlil, že pod pojmom 
poslanci myslí všetkých poslancov. Miloslav Baco uviedol, že na dozornej rade nesúhlasil 
s týmto obstarávaním.   

- Do diskusie ešte vstúpil p. Fiala, ktorý sa priamo opýtal poslancov, čo spravili pre to, aby 
ušetrili peniaze pre mesto? Narážal na rozdiely v prenájme za parkoviská, kde cena za nájom 
na parkovisku Rozmarínová sa pohybuje radovo niekoľkokrát vyššie ako bežná cena 2,- EUR 
za m2 na iných doteraz spoplatnených parkoviskách. Poslanec Baco mu vysvetlil, že boli 
pokusy zjednávať cenu nájmu s evanjelickou cirkvou, ktorej pozemok patrí, ale bezúspešne. 
Jednoducho cirkev nebude s mestom lavírovať o cene prenájmu, chcete alebo nechcete,....... 

- O 18.10 h z rokovania VMČ SEVER odišiel poslanec Ľubomír Horný. Svoj skorší odchod 
avizoval.  

- O 18.20 h z rokovania VMČ SEVER odišiel poslanec Mgr. Petrík, ktorý sa predtým 
ospravedlnil 

- Poslanci diskutovali s občanmi o parkovacej politike a na rôzne otázky odpovedali.  
Uznesenie : VMČ SEVER požaduje návrh o parkovacej politike predložiť na rokovanie MČ SEVER 
pred jeho prerokovaním v MsZ.   
HLASOVANIE : 
Za : 5  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

6. ROZPOČTOVÉ OPATRENIA : 
 
Ing. Mi čega v krátkosti informoval o hokejovom klube, ktorý vykonáva športovú činnosť  
na zimnom štadióne Pavla Demitru. Hokejový klub Dukla Trenčín, n.o., Považská 34, Trenčín, IČO: 
36119300 požiadal o finančnú pomoc na nákup prístrojov na meranie tepovej frekvencie 
pre športovcov. Nákup kompletu Polar Team basic obsahuje:  10 hrudných snímačov s elastickými 
popruhmi; tablet s aplikáciou; základné nastavenie;  konfiguráciu systému; úvodné zaškolenie 
v rozsahu 60 minút. Polar Team Basic predstavuje moderné riešenie  merania tepu až desiatim 
športovcom naraz. Výsledky meraní sa trénerovi zobrazujú na tablete. Všetky údaje sa prenášajú do 
tabletu z hrudných pásov a zadávateľ  ich môže analyzovať. Za zvýhodnenú cenu je možné dokúpiť 
ďalších 10 hrudných snímačov, takže by sa spolu zakúpilo až 20 snímačov, aby sa mohlo 
monitorovať až 20 športovcov naraz. Zdôraznil, že vzhľadom na udržiavacie práce, ktoré bude mesto 
v mesiaci august na zimnom štadióne Pavla Demitru vykonávať, nebude možné na zimnom štadióne 
trénovať, a preto musí hokejový klub hľadať iné možnosti na trénovanie a časť finančných 
prostriedkov vynaložiť na úhradu cestovného, nakoľko potrebujú trénovať už v auguste.. S  takýmito 
nepredpokladanými výdavkami nepočítali. Preto sa s prosbou obrátili na poslancov MČ SEVER, aby 
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im zo svojho rozpočtu vyčlenili peniaze, ktoré by za iných okolností investovali práve na nákup 
týchto prístrojov.  
Uznesenie : VMČ SEVER požaduje návrh o parkovacej politike predložiť na rokovanie MČ SEVER 
pred jeho prerokovaním v MsZ.   
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
Poslanec Baco na žiadosť p. riaditeľky MŠ Niva p. Šeptákovej požaduje vyčleniť peniaze vo výške 
4 500,-- EUR na kompletné vymaľovanie materskej školy.  
Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje vyčleniť sumu z rozpočtu MČ SEVER na vymaľovanie MŠ Niva 
vo výške 4 500,-- EUR z financií vyčlenených pre časť Opatová.  
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
Mgr. Bakoš podal návrh so spustením projektu revitalizácie verejného priestranstva formou 
občianskej participácie o ktorej už poslanci informovali na predchádzajúcich rokovaniach MČ 
SEVER. Text výzvy bude zverejnený v INFE v júlovom vydaní s nasledovným textom: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje vyššie uvedenú výzvu zverejniť do Infa a vyčleniť sumu 
z rozpočtu MČ SEVER vo výške 9 000,-- EUR.    
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

7. RÔZNE:  
• p. Rozborová požiadala poslancov, aby ju zastupovali vo veci rekonštrukcie mosta I/61 Opatová 

pri Majáku, vzhľadom k tomu, že pôvodne mali byť na tomto moste osadené betónové 

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PROJEKTOV  
  
 
Poslanci za MČ SEVER vyzývajú obyvateľov svojej časti k aktívnemu sa zapojeniu do tvorby 

participatívneho rozpočtu  na  
 

MALÉ INVESTIČNÉ PROJEKTY,  
 

na ktoré vyčlenili sumu 9 000,-- EUR. Svoje návrhy posielajte na  
e-mailovú adresu vmc@trencin.sk do 31.7.2016. 

 
 
 

Zámer musí byť na verejne prístupnej ploche. Návrh by mal obsahovať krátky opis zámeru 
a jeho umiestnenie (napr. úprava verejného priestranstva alebo športoviska, alebo detského 
ihriska a pod., doplnenie lavičiek a iných prvkov architektúry a pod.). Súčasťou návrhu by mal 

byť aj orientačný odhad nákladov, ktorý by na jeden projekt nemal prekročiť sumu 3 000,-- 
EUR. Návrhy možno zasielať do 31.7.2016. 
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protihlukové steny, ktoré by bránili akémukoľvek slnečnému svetlu na jej rodinný dom. Na 
prísľub hlavného architekta mesta Trenčín bola táto podmienka zmenená, aby boli tieto steny 
z transparentného materiálu, i keď p. Rozborová by chcela, aby boli priehľadné. Ing. Mi čega sa 
jej opýtal, v akom stave sa nachádza na Okresnom úrade stavebné konanie? Bolo povedané, že 
prebieha, ale presnejšie sa pani nevedela vyjadriť. Upozornil ju, že by bolo vhodné, ak je to 
verejnou vyhláškou oficiálne požiadať o postavenie účastníka konania, aby bolo na jej námietky 
prihliadnuté. Miloslav Baco uviedol, že bude nápomocný.   

• Občan poukázal na zlý stav chodníka pred jeho domom, povedal, že chodník si opraví sám za 
vlastné financie, len potrebuje akýsi prísľub od poslancov, či môže. Ing. Mi čega mu odpovedal, 
nech si podá písomnú žiadosť na mesto, že má záujem opraviť si svojpomocne plochu pred 
rodinným domom za vlastné náklady.  

• Pani z Potočnej č. 12 uviedla tiež na zlý stav chodníka pred týmto neobývaným rodinným 
domom. 

 
• požiadavky poslancov : 
85/16 Uviesť termín ukončenia obnovy lavičiek na ul. Nábrežná, ktorá prebieha od februára 2016 a 
doposiaľ nie sú opravené všetky poškodené lavičky.(Bc. Bystrický). (Zodp. MHSL)  
86/16 Zvážiť dopravné značenie „POZOR CHODCI“ pri KS Opatová (Ing. Mičega). (Zodp. UD) 
87/16 Opätovne upozorniť šoférov MHD, aby nestáli na ceste, lebo bránia výhľadu, ale využívali 

otoč pri Výskumnom ústave ovčiarskom. (Ing. Mičega). (Zodp. UD) 
88/16  Zvážiť doplnenie autobusovej linky č. 6, ktorá má začiatok a koniec – Opatová družstvo. 

Zatiaľ ponúkame občanom len jeden spoj za deň a to odchod o 7.10 h a príchod o 14.45 h. 
Požiadavky bola minimálne ešte na jeden spoj v čase cca 9.00 h odchod z Opatová družstvo 
a príchod do Opatová družstvo okolo 16.00 h. (Baco). (Zodp. UD) 

89/16  Žiadam správcu potoka (Lesy SR alebo Povodie Váhu), aby urýchlene pokosil spomínaný 
potok vrátane jeho okolia. Momentálne je tam tráva dosahujúca výšku cca 1 m. Uvedený úsek 
sa nachádza na ulici Nivy pri materskej škôlke. V prípade realizácie kosenia prosím správcu, aby 
si zabezpečil aj odvoz pokosenej trávy nakoľko v minulosti skončila v koryte 
potoka.(Baco)(Zodp. USaŽP)  

90/16 Žiadame o kontrolu miestneho rozhlasu nachádzajúceho sa v blízkosti križovatky ciest 
Opatovská a 10.apríla. Podľa dostupných informácií nefunguje. Zároveň prosím o pokosenie 
trávy v tomto úseku. (Baco) Zodp. MHSL  

91/16  Žiadame o obhliadku a následnú opravu dažďového žľabu pred domom pani Podperovej. 
Uvedený žľab sa nachádza na ulici Opatovská 200. (Baco) Zodp. MHSL  

92/16 Žiadame odstrániť stojatú vodu v križovatke rohu ulíc Považská a Osvienčimská  (Ing. 
Mičega). (Zodp. UIS) 

93/16 Žiadame o opravu chodníka na ulici Potočná. Uvedená jama sa nachádza vedľa domu - Potočná 
8. (Baco) Zodp. UIS 

94/16 Opätovne požadujeme doplniť miestny rozhlas na ulici Mníšna v časti Opatová, prosíme 
o približné cenové rozpätie, aby sme vedeli nájsť financie v rozpočte. (Baco). (Zodp. MHSL) 

95/16 V 22. kalendárnom týždni minulý týždeň bola vykonaná zálievka spojov na ceste na ulici 
Horeblatie. Chcem sa informovať, či náš správca komunikácie vykonal aj obhliadku, ako sa 
previedli práce a či aj prevzal tieto opravy ? V prílohe posielam fotky ako boli vykonané priečne 
zálievky. Zároveň touto cestou žiadam firmu Inpek o odstránenie a nápravu prevedených prác 
na ulici Horeblatie.(Baco). (Zodp. UD) 

96/16 Odstrániť a zabezpečiť odvoz kmeňa na ul. Vodárenská 1700/15 /foto v prílohe/. (Bc. 
Bystrický). (Zodp. MHSL) 

97/16 Revitalizovať - očistiť, pripadne povrchovo upraviť detské ihriská na ul. M. Turkovej - 2 ks. 
Preveriť možnosť osadenia basketbalových košov, ktorými disponuje MHSL, a po odbornej 
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konzultácii zabezpečiť namaľovanie "ihriskových čiar"  za účelom vymedzenia hracej plochy - 
basketbal, minifutbal a pod.(Baco) (Zodp. MHSL)  

98/16 Preveriť možnosť výsadby stromov na ul. Smetanova /foto v prílohe/. (Bc. Bystrický). (Zodp. 
USaŽP) 

99/16 Preveriť možnosť výsadby dvoch stromov /nie brezy a topole/ na ul. Nábrežná 1635 na mieste 
výrubov /foto v prílohe/(Bc. Bystrický). (Zodp. USaŽP) 

100/16 Orezať kríky, ktoré zasahujú do chodníka na ul. Nábrežná /foto v prílohe/ (Bc. Bystrický) 
(Zodp. USaŽP) 

101/16 Prosíme o informáciu, na základe akej metodiky "kľúča, systému vyhodnocovania, 
zabezpečuje MHSL služby kosenia a čistenia verejných priestranstiev, napr. vysoká tráva pri 
pamätníku Silberstaina. (Bc. Bystrický). (Zodp. MHSL) 

102/16 Žiadame upraviť poškodený povrch miestnej komunikácie na Kubranskej ceste s.č. 208. 
(Mičega) (Zodp. MHSL)  

 
• požiadavky občanov : 
 
103/16 Žiadame premiestniť dva kontajnery na sklo umiestnené na autobusovej zastávke pred KS 

Opatová, nakoľko šírka chodníka je zabraná týmito kontajnermi a cestujúci čakajúci na autobus 
stoja často priamo na ceste. (Zodp. MHSL) 

 
8. ZÁVER: 

 
Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.  
 
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 19,05 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční dňa 
7. júla 2016 v Centre pre seniorov na Sihoti (zmena je vyhradená).  
 
 
 
 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 2.6. 2016 

 
 
 
 
Ing. Miloš Mi čega 

         Predseda VMČ SEVER 
 
 
 
 



 
Zápisnica  zo zasadnutia 

 
VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 

 

uskutočneného dňa 2. júna 2016 v KS Opatová  
v Trenčíne 

VMČ SEVER Strana 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Program: (po schválení) 
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. Odpovede na požiadavky VMČ Sever z mája 2016.  
4. Základné informácie o novom návrhu organizácie MHD Trenčín. 
5. Prerokovanie regulácie parkovania na území mesta Trenčín prostredníctvom Trenčianskej 

parkovacej spoločnosti.  
6. Rozpočtové opatrenia. 
7. Rôzne. 
8. 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. Mi čega konštatoval, že VMČ SEVER je uznášaniaschopný, prítomní sú siedmi členovia. 
JUDr. Smolka sa vopred ospravedlnil z neúčasti. 

• Miloslav Baco navrhol zmenu programu nasledovne :  
Zmena programu sa týka doplnenia bodu č. 6 o rozpočtové opatrenia návrhu investícií v MČ 
SEVER na rok 2016.   
 

Uznesenie : Do rokovania VMČ sa dopĺňa bod č. 6 o rozpočtových opatreniach v MČ SEVER na 
rok 2016.  
HLASOVANIE :  

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
 

Predseda výboru     
Ing. Miloš Mičega   

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

Neprítomní člen VMČ SEVER : 

JUDr. Martin Smolka- ospravedlnený 
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Za : 7  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

 
• Za zapisovateľku bola navrhnutá Soňa Baránková. Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe.  
Uznesenie : VMČ schvaľuje program zasadnutia tak, ako je uvedený vyššie.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
 
 

2. MAJETKOVÉ PREVODY:  
• Ing. Vanková ozrejmila predkladaný materiál nasledovne: 
1/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 1354/1 

v k.ú. Trenčín vo výmere cca 905 m2 na Kukučínovej ulici č. 471, za účelom vysporiadania 
pozemku užívaného do dvor bytového domu. 

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 905 m2 
na základe predloženej žiadosti. 
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
2/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 1528/93 

v k.ú. Trenčín na Vodárenskej ulici vo výmere cca 116 m2 pre LS Point, s. r. o., za účelom 
dobudovania vonkajšieho výťahu s prístupom na ulicu, so schodiskom a rampou pre invalidné 
vozíky. 

Ing. Mi čega vyjadril svoj nesúhlas a navrhol prenájom predmetného pozemku počas doby výstavby 
a následne predaj len nevyhnutnej, teda jeho zastavanej časti. Dodal, že sa jedná o priestor vo vnútro 
blokoch bytových domov, kde sa už poslanci v minulosti vyjadrili, že ponechajú tieto priestory tak 
ako boli doteraz.  
Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 116 m2 
na základe predloženej žiadosti. 
HLASOVANIE :  
Za : 1 (Petrík) Proti : 6 (Mičega,Matejka,Horný,Bystrický,Baco,Bakoš) Zdržal sa : 0 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča prenájom nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 116 m2 

do doby ukončenia výstavby a predaj pozemku až po zrealizovaní a kolaudácií v súvislosti 
s pripravovaným projektom Domova dôchodcov.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
3/ UMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k žiadosti ŽSR v zastúpení Reming Consult, a.s. 

o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, kde predmetom budú pozemky dotknuté stavebnými 
objektmi v súvislosti s Chynoranskou traťou.  

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve tak ako bol predložený návrh.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
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Uznesenie bolo schválené. 
 
4/ ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k majetkovoprávnemu vysporiadaniu rozostavanej stavby 

– Prestavba poľnej cesty na miestnu komunikáciu, Trenčín - Kubrá – do vlastníctva Mesta Trenčín 
od Ing. Juraja Lišku.  

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča majetkoprávne vysporiadanie tak ako bol predložený návrh. 
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
5/ ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k zámene nehnuteľností – pozemkov medzi Mestom 

Trenčín a STAFIS, s. r. o. za účelom vybudovania napojenia jestvujúcej asfaltovej komunikácie 
v obytnej časti Pred poľom na cestu III. triedy na Kubranskej ulici.  

Ing. Mi čega upozornil na fakt, že sa má umiestniť a vybudovať parkovisko pre obchodnú spoločnosť 
v blízkosti bytového domu na ulici Pred poľom 370/10. Nielenže sa ukrajuje z verejnej zelene, ale 
zároveň uberáme do budúcna možnosť alternatívy vybudovania parkovacích miest pre tento  bytový 
dom so 113 bytovými jednotkami. Za seba vyslovil nesúhlas s predloženým návrhom. Dodal, že 
tento materiál nebol prejednávaný ani na komisii životného prostredia, dopravy a územného 
plánovania, ktorá sa má uskutočniť na budúci týždeň. Mgr. Bakoš tiež povedal, že uvedené nebolo 
ani predmetom finančnej a majetkovej komisie. Mgr. Petrík  súhlasil s predloženým návrhom, 
uviedol, že sa zlepší dopravné napojenie lokality Pred poľom, aj keď síce na úkor tejto 113-bytovky. 
Ing. Mi čega opätovne vyslovil nesúhlas s tým, že nemôžeme pripustiť, aby sa ukrajovalo 
z verejného priestoru v blízkosti bytoviek inými subjektami. Ak by sa aj malo ukrojiť zo zelene, tak 
len po predchádzajúcom stanovisku dotknutej bytovky. Za seba dodal, že by to malo byť primárne 
iba na účely tejto bytovky. Teda ak už parkovisko, tak pre túto bytovku a nie iný subjekt. 
K uvedenému sa vyjadril z občanov ešte projektant Ing. Uhrovič – autor projektu a tohto 
podnikateľského zámeru, ktorý odpovedal poslancom na vznesené otázky.  
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča zámenu pozemkov tak ako bol predložený návrh. 
HLASOVANIE :  
Za : 1 (Petrík) Proti : 2 (Mičega, Bakoš) Zdržal sa : 4 (Matejka, Baco, Bystrický, Horný) 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča prerokovať uvedený materiál na komisii životného prostredia, 
dopravy a investícií a územného plánovania a opätovne predložiť na zasadnutie MČ SEVER  
v Kubrej.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY VM Č SEVER Z MÁJA 2016 :  
• Ing. Mi čega informoval prítomných o vybavených požiadavkách, ktoré boli poslancom zaslané 

elektronicky. K nevybavenej požiadavke pod č. 8/16, kde bola chybná odpoveď, dostal prísľub, 
že nedorobená časť chodníka - krajnica oproti bývalom Výskumnom ústave ovčiarskom sa 
dokončí čo najskôr.  

• Bc. Bystrický uviedol, že vypracované odpovede na požiadavky sú vágne, nedostatočné, často 
sa objavujú len všeobecné odpovede, ktoré nie sú konkrétnou odpoveďou na zadanú požiadavku. 
Napríklad v požiadavke č. 66.16 je uvedené, že termín osadenia nevieme spresniť. Stačí uviesť 
po dohode s dodávateľom, či to bude v priebehu dvoch, troch mesiacov alebo až za rok, 
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vzhľadom na poveternostné podmienky, atď. To isté sa týka aj požiadavky č. 73.16 kde sme 
požadovali výmenu dvoch pieskovísk – ale odpoveď bola, že bolo osadené nové pieskovisko, 
vrátane nového piesku. To predsa vieme, ale požiadavka znela doplniť nový piesok do tých dvoch 
starých zostávajúcich pieskovísk, nie do toho nového. Aj odpoveď na požiadavku č. 75.16 je len 
čiastočná, poslanec Bystrický požaduje vedieť, koľko lavičiek na Nábrežnej sa v skutočnosti 
vymenilo, koľko ich zostalo ešte k vymeneniu a kedy – t. j. v akom časovom rozpätí  sa opravia 
tie poškodené. 

• Ing. Mi čega uviedol, že doteraz nevieme, ako dopadlo rokovanie s TSK ohľadom požiadavky č. 
24.16 z februára, ohľadom osadenia digitálneho displeja v autobuse prímestskej dopravy. Ďalej 
požiadavka č. 33.16 ohľadom kontroly stavu nových asfaltových povrchov na všetkých MK 
v Opatovej v rámci záruky bola síce prevedená, ale neodborne a nedostatočne, preto na vybavení 
požiadavky stále trváme. Túto skutočnosť potvrdil aj Miloslav Baco. Nakoniec uviedol, že 
poslanci požadujú osadiť jednu tabuľku so zákazom vyvážania smetí na konci ulice Mlynská pri 
železničnom podjazde, tak ako znela požiadavka č. 34.16 z februára 2016. 

• Nakoniec Ing. Mi čega dodal, že nedisponujú výsledkom požiadavky č. 18/16 ohľadom výrubu 
3 drevín na Clementisovej ulici, ďalej, či sú už ukončené práce s umiestnením kamier pri MŠ 
Opatovská/hrádze – viď požiadavka č. 20.16 a ako dopadlo riešenie technického stavu 
komunikácie J. Derku – viď požiadavka č. 9.16. 

Uznesenie: VMČ SEVER berie na vedomie informácie ohľadom vypracovaných odpovedí 
na požiadavky z mája 2016 s výhradami k prerokovávaným odpovediam.   
HLASOVANIE : 
Za : 7   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

4. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NOVOM NÁVRHU ORGANIZÁCIE MHD : 
• Ing. Mi čega informoval prítomných o ďalšej verejnej prezentácii návrhu novej organizácie 

MHD, ktorá sa má uskutočniť v pondelok 13. júna 2016 o 17.00 h v kine Hviezda. Je to úplne 
nový návrh, v ktorom sú zapracované i pripomienky občanov k pôvodne predloženému návrhu, 
pripomienkovať je ho možné až do 12. júna 2016 na adrese mhd@trencin.sk. Tento návrh mesto 

plánuje uviesť do platnosti od 1.8.2016, kedy bude cestujúcej verejnosti umožnený i nástup 
všetkými dverami. Ing. Mi čega vyzval p. poslanca Baca k prejednávaniu ďalších pripomienok, 
čo sa podarilo presadiť i v spolupráci s p. farárom z Opatovej. Následne mu odovzdal slovo. 

• Miloslav Baco uviedol, že linka č. 21, ktorá roky chodila do Opatovej bude prečíslovaná na linku 
č. 4. Podarilo sa im presadiť, že táto linka bude aj naďalej chodiť z Opatovej priamo na Juh okolo 
polikliniky, tak ako to bolo doposiaľ. Následne odovzdal slovo poslancovi Ľubomírovi 
Hornému, ktorý dodal, že budú posunuté aj odchody a príchody linky na nedeľné omše a vyzval 
prítomných, aby zaujali stanovisko či majú záujem riešiť autobus počas letných mesiacov až hore 
k Opatovskej doline, ako tomu bolo predchádzajúci rok. Ak to občania chcú, mali by sa vyjadriť 
teraz. Bola by to linka s číslom 121, ktorá by však premávala len do obdobia rekonštrukcie mosta 
I/61 Opatová.  

• Miloslav Baco na záver uviedol,  že sa pokúsia ešte vybaviť linku č. 6, ktorá má začiatok 
a koniec – Opatová družstvo. Z tejto časti ponúkame občanom len jeden spoj za deň a to odchod 
7. 10 hod a príchod 14.45 hod. Požiadavka bola minimálne ešte na jeden spoj v čase cca 9.00 
odchod z Opatová družstvo a príchod do Opatová družstvo okolo 16.00 hod. Navrhujem teda 
aby linka č.6 začínala a končila minimálne 2 x za deň v Opatová družstvo. 
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5. PREROKOVANIE REGULÁCIE PARKOVANIA NA ÚZEMÍ MESTA 
TRENČÍN PROSTREDNÍCTVOM TREN ČIANSKEJ PARKOVACEJ 
SPOLOČNOSTI  : 
 

• Ing. Mi čega uviedol, že tento bod zaradil na rokovanie, nakoľko je to aktuálna téma. Nie je 
známy ešte nový návrh VZN, takže reagovať môžeme len na návrh predložený vedením mesta 
v športovej hale. Nadviazal diskusiu a na všetky pripomienky k regulácii parkovania, ktoré si 
mohli občania  osobne vypočuť v športovej hale a priamo ich mohli elektronicky zasielať mailom 
na zverejnenú emailovú adresu na stránke mesta a TPS a.s., kde sa do 18.5.2016  zberali. Aj 
poslanci mali k dispozícii podnety od občanov, ktorých bolo dovedna okolo 128. Tieto im boli 
poskytnuté elektronicky. Aj keď Opatovej sa parkovacia politika priamo netýka, v podstate každý 
občan bude ňou zasiahnutý, lebo do širšieho centra mesta chodí každý z nás. Najviac sa 
parkovacia politika v našej časti dotkne obyvateľov Sihote I a II, centrum by malo byť 
spoplatnené zvlášť – koľko tam budem, toľko si zaplatím, podobne aj parkovisko na Palackého 
ulici a Rozmarínovej ulici.  Alebo si bude musieť občan zakúpiť parkovaciu kartu celoročnú.  

• Ing. Mi čega dal prítomným možnosť na uplatnenie požiadaviek a námietok k tomuto bodu. 
Na niektoré prítomní členovia VMČ odpovedali priamo na zasadnutí VMČ.  

• Pán Kučerák upozornil na fakt, že primátor dal priestor občanom v športovej hale vyjadriť sa 
k parkovacej politike, ale celá diskusia prebiehala ako na trhu  a v podstate mesto len namaľuje 
nové čiary a bude vyberať nehorázne poplatky za parkovanie. Upozornil, že v prvom rade by sa 
malo mesto postarať o výstavbu nových parkovacích domov, aby sa ako tak zlepšila možnosť 
parkovania. Spýtal sa „Prečo sa majú poplatky vyberať prostredníctvom TSP, a.s., veď o zrušení 
akciovej spoločnosti sa nič nehovorí? Poslanec Baco mu odpovedal, že 100 % vlastníkom TPS 
je mesto a primátor zastupuje mesto ako akcionár TPS.  

• Pán Fiala uviedol, že TPS a.s. pôsobí na meste od roku 2009 a doteraz nič nevybudovala. Do tejto 
diskusie vstúpil ešte Ing. Mi čega, ktorý uviedol, že presne od 1.1.2009 spravuje parkovanie na 
území mesta TPS, a.s. Do 31.12.2014 mala výnosy vo výške približne 1,2 mil. EUR a do kasy 
mesta sa dostalo zo zisku do 150 000,-- EUR. K tomu ešte aj nájomné do výšky 10 000,-- EUR 
ročne.   

• Mgr. Petrík k tomu uviedol, že dozorná rada TPS schvaľuje podnikateľský zámer a že 
odborníkov, ktorí v nich pôsobia treba aj zaplatiť a pritom výška mesačnej odmeny je len 300,-- 
EUR. V prípade kvalifikovaných odborníkov by to bolo aj do 2000,-- EUR mesačne.  

• Pán Kučerák poznamenal, že podľa tohto tvrdenia tam odborníci nie sú.  
• Pán Fiala vyzval prítomných poslancov, aby mu každý sám za seba odpovedal, či súhlasia s tým, 

že parkovaciu politiku bude spravovať mesto prostredníctvo TPS, a.s., tak ako to bolo 
prezentované v športovej hale : 
- Mgr. Petrík  uviedol, že áno  
- Mgr. Bakoš uviedol, že návrh ako celok takto nemôže zostať, ale po jeho zmene asi áno. 
- Ľubomír Horný  sa vyjadril, že na túto otázku neodpovie. 
- Miloslav Baco uviedol, že si ešte počká na právny audit, ale nepodporí takéto riešenie,.... má 

výhrady k cenám, s ktorými sa nestotožňuje,...nesúhlasí aj s tým, že živnostníci sú postavený 
inak ako fyzické osoby. 

- Ing. Matejka uviedol, že nebude hlasovať za takýto návrh, TPS a.s. tam nemôže byť a len 
ako príklad uviedol, že na začiatku, keď sa pripravovali návrhy, kde by vznikali nové 
parkovacie miesta upozorňoval, aby nezasahovali do zelených pásiem a chodníkov. Napriek 
tomu, v návrhu parkovania boli opätovne vyznačené parkovacie čiary v chodníku na 
Gagarinovej ulici priľahlom k materskej škole.   

- Bc. Bystrický nepodporí takýto návrh, negarancia parkovacieho miesta je protiústavná 
a mohlo mesto toto riešiť už od decembra 2014 a postupne nás ako poslancov pripravovať na 
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to, že sa bude niečo obdobné riešiť. Položil otázku, či nakoniec potrebujeme riešiť parkovaciu 
politiku, keď doteraz sme vydržali?  

- Ing. Mi čega na záver uviedol, že aj keby parkovacie karty boli zadarmo, nepodporí 
parkovaciu politiku prostredníctvom TSP a.s. Poslanci nemajú žiadny reálny dosah na to, ako 
bude spoločnosť narábať so ziskom a s vybranými peniazmi. Vychádza z reality a doterajších 
skúseností. Keby to bola rozpočtová alebo príspevková organizácia, tam je systém nastavený 
inak, organizácia disponuje dvoma účtami, s jedným, kde financie vkladá a druhý, z ktorého 
vyberá. V takom prípade si nemôže ponechať nič a môže len to, čo jej schvália poslanci. To, 
že mesto ako ústupok voči obyvateľom uvažuje o znížení cien za parkovacie karty cca o 20,-
- EUR, je len bledé gesto toho všetkého. Nakoniec vysvetlil prítomným organizačnú štruktúru 
TPS a.s., aké funkcie plní dozorná rada, kto zo zamestnancov mesta pôsobí v predstavenstve 
spoločnosti atď. ..... A vrcholom nateraz je, že TPS ide obstarávať kontrolný parkovací systém 
za 400 00,-- EUR bez DPH, na čo poslanci nemajú už žiaden dosah. Vysvetlil, že pod pojmom 
poslanci myslí všetkých poslancov. Miloslav Baco uviedol, že na dozornej rade nesúhlasil 
s týmto obstarávaním.   

- Do diskusie ešte vstúpil p. Fiala, ktorý sa priamo opýtal poslancov, čo spravili pre to, aby 
ušetrili peniaze pre mesto? Narážal na rozdiely v prenájme za parkoviská, kde cena za nájom 
na parkovisku Rozmarínová sa pohybuje radovo niekoľkokrát vyššie ako bežná cena 2,- EUR 
za m2 na iných doteraz spoplatnených parkoviskách. Poslanec Baco mu vysvetlil, že boli 
pokusy zjednávať cenu nájmu s evanjelickou cirkvou, ktorej pozemok patrí, ale bezúspešne. 
Jednoducho cirkev nebude s mestom lavírovať o cene prenájmu, chcete alebo nechcete,....... 

- O 18.10 h z rokovania VMČ SEVER odišiel poslanec Ľubomír Horný. Svoj skorší odchod 
avizoval.  

- O 18.20 h z rokovania VMČ SEVER odišiel poslanec Mgr. Petrík, ktorý sa predtým 
ospravedlnil 

- Poslanci diskutovali s občanmi o parkovacej politike a na rôzne otázky odpovedali.  
Uznesenie : VMČ SEVER požaduje návrh o parkovacej politike predložiť na rokovanie MČ SEVER 
pred jeho prerokovaním v MsZ.   
HLASOVANIE : 
Za : 5  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

6. ROZPOČTOVÉ OPATRENIA : 
 
Ing. Mi čega v krátkosti informoval o hokejovom klube, ktorý vykonáva športovú činnosť  
na zimnom štadióne Pavla Demitru. Hokejový klub Dukla Trenčín, n.o., Považská 34, Trenčín, IČO: 
36119300 požiadal o finančnú pomoc na nákup prístrojov na meranie tepovej frekvencie 
pre športovcov. Nákup kompletu Polar Team basic obsahuje:  10 hrudných snímačov s elastickými 
popruhmi; tablet s aplikáciou; základné nastavenie;  konfiguráciu systému; úvodné zaškolenie 
v rozsahu 60 minút. Polar Team Basic predstavuje moderné riešenie  merania tepu až desiatim 
športovcom naraz. Výsledky meraní sa trénerovi zobrazujú na tablete. Všetky údaje sa prenášajú do 
tabletu z hrudných pásov a zadávateľ  ich môže analyzovať. Za zvýhodnenú cenu je možné dokúpiť 
ďalších 10 hrudných snímačov, takže by sa spolu zakúpilo až 20 snímačov, aby sa mohlo 
monitorovať až 20 športovcov naraz. Zdôraznil, že vzhľadom na udržiavacie práce, ktoré bude mesto 
v mesiaci august na zimnom štadióne Pavla Demitru vykonávať, nebude možné na zimnom štadióne 
trénovať, a preto musí hokejový klub hľadať iné možnosti na trénovanie a časť finančných 
prostriedkov vynaložiť na úhradu cestovného, nakoľko potrebujú trénovať už v auguste.. S  takýmito 
nepredpokladanými výdavkami nepočítali. Preto sa s prosbou obrátili na poslancov MČ SEVER, aby 
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im zo svojho rozpočtu vyčlenili peniaze, ktoré by za iných okolností investovali práve na nákup 
týchto prístrojov.  
Uznesenie : VMČ SEVER požaduje návrh o parkovacej politike predložiť na rokovanie MČ SEVER 
pred jeho prerokovaním v MsZ.   
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
Poslanec Baco na žiadosť p. riaditeľky MŠ Niva p. Šeptákovej požaduje vyčleniť peniaze vo výške 
4 500,-- EUR na kompletné vymaľovanie materskej školy.  
Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje vyčleniť sumu z rozpočtu MČ SEVER na vymaľovanie MŠ Niva 
vo výške 4 500,-- EUR z financií vyčlenených pre časť Opatová.  
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
Mgr. Bakoš podal návrh so spustením projektu revitalizácie verejného priestranstva formou 
občianskej participácie o ktorej už poslanci informovali na predchádzajúcich rokovaniach MČ 
SEVER. Text výzvy bude zverejnený v INFE v júlovom vydaní s nasledovným textom: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje vyššie uvedenú výzvu zverejniť do Infa a vyčleniť sumu 
z rozpočtu MČ SEVER vo výške 9 000,-- EUR.    
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

7. RÔZNE:  
• p. Rozborová požiadala poslancov, aby ju zastupovali vo veci rekonštrukcie mosta I/61 Opatová 

pri Majáku, vzhľadom k tomu, že pôvodne mali byť na tomto moste osadené betónové 

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PROJEKTOV  
  
 
Poslanci za MČ SEVER vyzývajú obyvateľov svojej časti k aktívnemu sa zapojeniu do tvorby 

participatívneho rozpočtu  na  
 

MALÉ INVESTIČNÉ PROJEKTY,  
 

na ktoré vyčlenili sumu 9 000,-- EUR. Svoje návrhy posielajte na  
e-mailovú adresu vmc@trencin.sk do 31.7.2016. 

 
 
 

Zámer musí byť na verejne prístupnej ploche. Návrh by mal obsahovať krátky opis zámeru 
a jeho umiestnenie (napr. úprava verejného priestranstva alebo športoviska, alebo detského 
ihriska a pod., doplnenie lavičiek a iných prvkov architektúry a pod.). Súčasťou návrhu by mal 

byť aj orientačný odhad nákladov, ktorý by na jeden projekt nemal prekročiť sumu 3 000,-- 
EUR. Návrhy možno zasielať do 31.7.2016. 
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protihlukové steny, ktoré by bránili akémukoľvek slnečnému svetlu na jej rodinný dom. Na 
prísľub hlavného architekta mesta Trenčín bola táto podmienka zmenená, aby boli tieto steny 
z transparentného materiálu, i keď p. Rozborová by chcela, aby boli priehľadné. Ing. Mi čega sa 
jej opýtal, v akom stave sa nachádza na Okresnom úrade stavebné konanie? Bolo povedané, že 
prebieha, ale presnejšie sa pani nevedela vyjadriť. Upozornil ju, že by bolo vhodné, ak je to 
verejnou vyhláškou oficiálne požiadať o postavenie účastníka konania, aby bolo na jej námietky 
prihliadnuté. Miloslav Baco uviedol, že bude nápomocný.   

• Občan poukázal na zlý stav chodníka pred jeho domom, povedal, že chodník si opraví sám za 
vlastné financie, len potrebuje akýsi prísľub od poslancov, či môže. Ing. Mi čega mu odpovedal, 
nech si podá písomnú žiadosť na mesto, že má záujem opraviť si svojpomocne plochu pred 
rodinným domom za vlastné náklady.  

• Pani z Potočnej č. 12 uviedla tiež na zlý stav chodníka pred týmto neobývaným rodinným 
domom. 

 
• požiadavky poslancov : 
85/16 Uviesť termín ukončenia obnovy lavičiek na ul. Nábrežná, ktorá prebieha od februára 2016 a 
doposiaľ nie sú opravené všetky poškodené lavičky.(Bc. Bystrický). (Zodp. MHSL)  
86/16 Zvážiť dopravné značenie „POZOR CHODCI“ pri KS Opatová (Ing. Mičega). (Zodp. UD) 
87/16 Opätovne upozorniť šoférov MHD, aby nestáli na ceste, lebo bránia výhľadu, ale využívali 

otoč pri Výskumnom ústave ovčiarskom. (Ing. Mičega). (Zodp. UD) 
88/16  Zvážiť doplnenie autobusovej linky č. 6, ktorá má začiatok a koniec – Opatová družstvo. 

Zatiaľ ponúkame občanom len jeden spoj za deň a to odchod o 7.10 h a príchod o 14.45 h. 
Požiadavky bola minimálne ešte na jeden spoj v čase cca 9.00 h odchod z Opatová družstvo 
a príchod do Opatová družstvo okolo 16.00 h. (Baco). (Zodp. UD) 

89/16  Žiadam správcu potoka (Lesy SR alebo Povodie Váhu), aby urýchlene pokosil spomínaný 
potok vrátane jeho okolia. Momentálne je tam tráva dosahujúca výšku cca 1 m. Uvedený úsek 
sa nachádza na ulici Nivy pri materskej škôlke. V prípade realizácie kosenia prosím správcu, aby 
si zabezpečil aj odvoz pokosenej trávy nakoľko v minulosti skončila v koryte 
potoka.(Baco)(Zodp. USaŽP)  

90/16 Žiadame o kontrolu miestneho rozhlasu nachádzajúceho sa v blízkosti križovatky ciest 
Opatovská a 10.apríla. Podľa dostupných informácií nefunguje. Zároveň prosím o pokosenie 
trávy v tomto úseku. (Baco) Zodp. MHSL  

91/16  Žiadame o obhliadku a následnú opravu dažďového žľabu pred domom pani Podperovej. 
Uvedený žľab sa nachádza na ulici Opatovská 200. (Baco) Zodp. MHSL  

92/16 Žiadame odstrániť stojatú vodu v križovatke rohu ulíc Považská a Osvienčimská  (Ing. 
Mičega). (Zodp. UIS) 

93/16 Žiadame o opravu chodníka na ulici Potočná. Uvedená jama sa nachádza vedľa domu - Potočná 
8. (Baco) Zodp. UIS 

94/16 Opätovne požadujeme doplniť miestny rozhlas na ulici Mníšna v časti Opatová, prosíme 
o približné cenové rozpätie, aby sme vedeli nájsť financie v rozpočte. (Baco). (Zodp. MHSL) 

95/16 V 22. kalendárnom týždni minulý týždeň bola vykonaná zálievka spojov na ceste na ulici 
Horeblatie. Chcem sa informovať, či náš správca komunikácie vykonal aj obhliadku, ako sa 
previedli práce a či aj prevzal tieto opravy ? V prílohe posielam fotky ako boli vykonané priečne 
zálievky. Zároveň touto cestou žiadam firmu Inpek o odstránenie a nápravu prevedených prác 
na ulici Horeblatie.(Baco). (Zodp. UD) 

96/16 Odstrániť a zabezpečiť odvoz kmeňa na ul. Vodárenská 1700/15 /foto v prílohe/. (Bc. 
Bystrický). (Zodp. MHSL) 

97/16 Revitalizovať - očistiť, pripadne povrchovo upraviť detské ihriská na ul. M. Turkovej - 2 ks. 
Preveriť možnosť osadenia basketbalových košov, ktorými disponuje MHSL, a po odbornej 
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konzultácii zabezpečiť namaľovanie "ihriskových čiar"  za účelom vymedzenia hracej plochy - 
basketbal, minifutbal a pod.(Baco) (Zodp. MHSL)  

98/16 Preveriť možnosť výsadby stromov na ul. Smetanova /foto v prílohe/. (Bc. Bystrický). (Zodp. 
USaŽP) 

99/16 Preveriť možnosť výsadby dvoch stromov /nie brezy a topole/ na ul. Nábrežná 1635 na mieste 
výrubov /foto v prílohe/(Bc. Bystrický). (Zodp. USaŽP) 

100/16 Orezať kríky, ktoré zasahujú do chodníka na ul. Nábrežná /foto v prílohe/ (Bc. Bystrický) 
(Zodp. USaŽP) 

101/16 Prosíme o informáciu, na základe akej metodiky "kľúča, systému vyhodnocovania, 
zabezpečuje MHSL služby kosenia a čistenia verejných priestranstiev, napr. vysoká tráva pri 
pamätníku Silberstaina. (Bc. Bystrický). (Zodp. MHSL) 

102/16 Žiadame upraviť poškodený povrch miestnej komunikácie na Kubranskej ceste s.č. 208. 
(Mičega) (Zodp. MHSL)  

 
• požiadavky občanov : 
 
103/16 Žiadame premiestniť dva kontajnery na sklo umiestnené na autobusovej zastávke pred KS 

Opatová, nakoľko šírka chodníka je zabraná týmito kontajnermi a cestujúci čakajúci na autobus 
stoja často priamo na ceste. (Zodp. MHSL) 

 
8. ZÁVER: 

 
Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.  
 
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 19,05 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční dňa 
7. júla 2016 v Centre pre seniorov na Sihoti (zmena je vyhradená).  
 
 
 
 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 2.6. 2016 

 
 
 
 
Ing. Miloš Mi čega 

         Predseda VMČ SEVER 
 
 
 
 



 
Zápisnica  zo zasadnutia 

 
VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 

 

uskutočneného dňa 2. júna 2016 v KS Opatová  
v Trenčíne 

VMČ SEVER Strana 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Program: (po schválení) 
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. Odpovede na požiadavky VMČ Sever z mája 2016.  
4. Základné informácie o novom návrhu organizácie MHD Trenčín. 
5. Prerokovanie regulácie parkovania na území mesta Trenčín prostredníctvom Trenčianskej 

parkovacej spoločnosti.  
6. Rozpočtové opatrenia. 
7. Rôzne. 
8. 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. Mi čega konštatoval, že VMČ SEVER je uznášaniaschopný, prítomní sú siedmi členovia. 
JUDr. Smolka sa vopred ospravedlnil z neúčasti. 

• Miloslav Baco navrhol zmenu programu nasledovne :  
Zmena programu sa týka doplnenia bodu č. 6 o rozpočtové opatrenia návrhu investícií v MČ 
SEVER na rok 2016.   
 

Uznesenie : Do rokovania VMČ sa dopĺňa bod č. 6 o rozpočtových opatreniach v MČ SEVER na 
rok 2016.  
HLASOVANIE :  

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
 

Predseda výboru     
Ing. Miloš Mičega   

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

Neprítomní člen VMČ SEVER : 

JUDr. Martin Smolka- ospravedlnený 
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Za : 7  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

 
• Za zapisovateľku bola navrhnutá Soňa Baránková. Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe.  
Uznesenie : VMČ schvaľuje program zasadnutia tak, ako je uvedený vyššie.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
 
 

2. MAJETKOVÉ PREVODY:  
• Ing. Vanková ozrejmila predkladaný materiál nasledovne: 
1/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 1354/1 

v k.ú. Trenčín vo výmere cca 905 m2 na Kukučínovej ulici č. 471, za účelom vysporiadania 
pozemku užívaného do dvor bytového domu. 

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 905 m2 
na základe predloženej žiadosti. 
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
2/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 1528/93 

v k.ú. Trenčín na Vodárenskej ulici vo výmere cca 116 m2 pre LS Point, s. r. o., za účelom 
dobudovania vonkajšieho výťahu s prístupom na ulicu, so schodiskom a rampou pre invalidné 
vozíky. 

Ing. Mi čega vyjadril svoj nesúhlas a navrhol prenájom predmetného pozemku počas doby výstavby 
a následne predaj len nevyhnutnej, teda jeho zastavanej časti. Dodal, že sa jedná o priestor vo vnútro 
blokoch bytových domov, kde sa už poslanci v minulosti vyjadrili, že ponechajú tieto priestory tak 
ako boli doteraz.  
Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 116 m2 
na základe predloženej žiadosti. 
HLASOVANIE :  
Za : 1 (Petrík) Proti : 6 (Mičega,Matejka,Horný,Bystrický,Baco,Bakoš) Zdržal sa : 0 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča prenájom nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 116 m2 

do doby ukončenia výstavby a predaj pozemku až po zrealizovaní a kolaudácií v súvislosti 
s pripravovaným projektom Domova dôchodcov.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
3/ UMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k žiadosti ŽSR v zastúpení Reming Consult, a.s. 

o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, kde predmetom budú pozemky dotknuté stavebnými 
objektmi v súvislosti s Chynoranskou traťou.  

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve tak ako bol predložený návrh.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
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Uznesenie bolo schválené. 
 
4/ ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k majetkovoprávnemu vysporiadaniu rozostavanej stavby 

– Prestavba poľnej cesty na miestnu komunikáciu, Trenčín - Kubrá – do vlastníctva Mesta Trenčín 
od Ing. Juraja Lišku.  

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča majetkoprávne vysporiadanie tak ako bol predložený návrh. 
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
5/ ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k zámene nehnuteľností – pozemkov medzi Mestom 

Trenčín a STAFIS, s. r. o. za účelom vybudovania napojenia jestvujúcej asfaltovej komunikácie 
v obytnej časti Pred poľom na cestu III. triedy na Kubranskej ulici.  

Ing. Mi čega upozornil na fakt, že sa má umiestniť a vybudovať parkovisko pre obchodnú spoločnosť 
v blízkosti bytového domu na ulici Pred poľom 370/10. Nielenže sa ukrajuje z verejnej zelene, ale 
zároveň uberáme do budúcna možnosť alternatívy vybudovania parkovacích miest pre tento  bytový 
dom so 113 bytovými jednotkami. Za seba vyslovil nesúhlas s predloženým návrhom. Dodal, že 
tento materiál nebol prejednávaný ani na komisii životného prostredia, dopravy a územného 
plánovania, ktorá sa má uskutočniť na budúci týždeň. Mgr. Bakoš tiež povedal, že uvedené nebolo 
ani predmetom finančnej a majetkovej komisie. Mgr. Petrík  súhlasil s predloženým návrhom, 
uviedol, že sa zlepší dopravné napojenie lokality Pred poľom, aj keď síce na úkor tejto 113-bytovky. 
Ing. Mi čega opätovne vyslovil nesúhlas s tým, že nemôžeme pripustiť, aby sa ukrajovalo 
z verejného priestoru v blízkosti bytoviek inými subjektami. Ak by sa aj malo ukrojiť zo zelene, tak 
len po predchádzajúcom stanovisku dotknutej bytovky. Za seba dodal, že by to malo byť primárne 
iba na účely tejto bytovky. Teda ak už parkovisko, tak pre túto bytovku a nie iný subjekt. 
K uvedenému sa vyjadril z občanov ešte projektant Ing. Uhrovič – autor projektu a tohto 
podnikateľského zámeru, ktorý odpovedal poslancom na vznesené otázky.  
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča zámenu pozemkov tak ako bol predložený návrh. 
HLASOVANIE :  
Za : 1 (Petrík) Proti : 2 (Mičega, Bakoš) Zdržal sa : 4 (Matejka, Baco, Bystrický, Horný) 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča prerokovať uvedený materiál na komisii životného prostredia, 
dopravy a investícií a územného plánovania a opätovne predložiť na zasadnutie MČ SEVER  
v Kubrej.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY VM Č SEVER Z MÁJA 2016 :  
• Ing. Mi čega informoval prítomných o vybavených požiadavkách, ktoré boli poslancom zaslané 

elektronicky. K nevybavenej požiadavke pod č. 8/16, kde bola chybná odpoveď, dostal prísľub, 
že nedorobená časť chodníka - krajnica oproti bývalom Výskumnom ústave ovčiarskom sa 
dokončí čo najskôr.  

• Bc. Bystrický uviedol, že vypracované odpovede na požiadavky sú vágne, nedostatočné, často 
sa objavujú len všeobecné odpovede, ktoré nie sú konkrétnou odpoveďou na zadanú požiadavku. 
Napríklad v požiadavke č. 66.16 je uvedené, že termín osadenia nevieme spresniť. Stačí uviesť 
po dohode s dodávateľom, či to bude v priebehu dvoch, troch mesiacov alebo až za rok, 
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vzhľadom na poveternostné podmienky, atď. To isté sa týka aj požiadavky č. 73.16 kde sme 
požadovali výmenu dvoch pieskovísk – ale odpoveď bola, že bolo osadené nové pieskovisko, 
vrátane nového piesku. To predsa vieme, ale požiadavka znela doplniť nový piesok do tých dvoch 
starých zostávajúcich pieskovísk, nie do toho nového. Aj odpoveď na požiadavku č. 75.16 je len 
čiastočná, poslanec Bystrický požaduje vedieť, koľko lavičiek na Nábrežnej sa v skutočnosti 
vymenilo, koľko ich zostalo ešte k vymeneniu a kedy – t. j. v akom časovom rozpätí  sa opravia 
tie poškodené. 

• Ing. Mi čega uviedol, že doteraz nevieme, ako dopadlo rokovanie s TSK ohľadom požiadavky č. 
24.16 z februára, ohľadom osadenia digitálneho displeja v autobuse prímestskej dopravy. Ďalej 
požiadavka č. 33.16 ohľadom kontroly stavu nových asfaltových povrchov na všetkých MK 
v Opatovej v rámci záruky bola síce prevedená, ale neodborne a nedostatočne, preto na vybavení 
požiadavky stále trváme. Túto skutočnosť potvrdil aj Miloslav Baco. Nakoniec uviedol, že 
poslanci požadujú osadiť jednu tabuľku so zákazom vyvážania smetí na konci ulice Mlynská pri 
železničnom podjazde, tak ako znela požiadavka č. 34.16 z februára 2016. 

• Nakoniec Ing. Mi čega dodal, že nedisponujú výsledkom požiadavky č. 18/16 ohľadom výrubu 
3 drevín na Clementisovej ulici, ďalej, či sú už ukončené práce s umiestnením kamier pri MŠ 
Opatovská/hrádze – viď požiadavka č. 20.16 a ako dopadlo riešenie technického stavu 
komunikácie J. Derku – viď požiadavka č. 9.16. 

Uznesenie: VMČ SEVER berie na vedomie informácie ohľadom vypracovaných odpovedí 
na požiadavky z mája 2016 s výhradami k prerokovávaným odpovediam.   
HLASOVANIE : 
Za : 7   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

4. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NOVOM NÁVRHU ORGANIZÁCIE MHD : 
• Ing. Mi čega informoval prítomných o ďalšej verejnej prezentácii návrhu novej organizácie 

MHD, ktorá sa má uskutočniť v pondelok 13. júna 2016 o 17.00 h v kine Hviezda. Je to úplne 
nový návrh, v ktorom sú zapracované i pripomienky občanov k pôvodne predloženému návrhu, 
pripomienkovať je ho možné až do 12. júna 2016 na adrese mhd@trencin.sk. Tento návrh mesto 

plánuje uviesť do platnosti od 1.8.2016, kedy bude cestujúcej verejnosti umožnený i nástup 
všetkými dverami. Ing. Mi čega vyzval p. poslanca Baca k prejednávaniu ďalších pripomienok, 
čo sa podarilo presadiť i v spolupráci s p. farárom z Opatovej. Následne mu odovzdal slovo. 

• Miloslav Baco uviedol, že linka č. 21, ktorá roky chodila do Opatovej bude prečíslovaná na linku 
č. 4. Podarilo sa im presadiť, že táto linka bude aj naďalej chodiť z Opatovej priamo na Juh okolo 
polikliniky, tak ako to bolo doposiaľ. Následne odovzdal slovo poslancovi Ľubomírovi 
Hornému, ktorý dodal, že budú posunuté aj odchody a príchody linky na nedeľné omše a vyzval 
prítomných, aby zaujali stanovisko či majú záujem riešiť autobus počas letných mesiacov až hore 
k Opatovskej doline, ako tomu bolo predchádzajúci rok. Ak to občania chcú, mali by sa vyjadriť 
teraz. Bola by to linka s číslom 121, ktorá by však premávala len do obdobia rekonštrukcie mosta 
I/61 Opatová.  

• Miloslav Baco na záver uviedol,  že sa pokúsia ešte vybaviť linku č. 6, ktorá má začiatok 
a koniec – Opatová družstvo. Z tejto časti ponúkame občanom len jeden spoj za deň a to odchod 
7. 10 hod a príchod 14.45 hod. Požiadavka bola minimálne ešte na jeden spoj v čase cca 9.00 
odchod z Opatová družstvo a príchod do Opatová družstvo okolo 16.00 hod. Navrhujem teda 
aby linka č.6 začínala a končila minimálne 2 x za deň v Opatová družstvo. 
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5. PREROKOVANIE REGULÁCIE PARKOVANIA NA ÚZEMÍ MESTA 
TRENČÍN PROSTREDNÍCTVOM TREN ČIANSKEJ PARKOVACEJ 
SPOLOČNOSTI  : 
 

• Ing. Mi čega uviedol, že tento bod zaradil na rokovanie, nakoľko je to aktuálna téma. Nie je 
známy ešte nový návrh VZN, takže reagovať môžeme len na návrh predložený vedením mesta 
v športovej hale. Nadviazal diskusiu a na všetky pripomienky k regulácii parkovania, ktoré si 
mohli občania  osobne vypočuť v športovej hale a priamo ich mohli elektronicky zasielať mailom 
na zverejnenú emailovú adresu na stránke mesta a TPS a.s., kde sa do 18.5.2016  zberali. Aj 
poslanci mali k dispozícii podnety od občanov, ktorých bolo dovedna okolo 128. Tieto im boli 
poskytnuté elektronicky. Aj keď Opatovej sa parkovacia politika priamo netýka, v podstate každý 
občan bude ňou zasiahnutý, lebo do širšieho centra mesta chodí každý z nás. Najviac sa 
parkovacia politika v našej časti dotkne obyvateľov Sihote I a II, centrum by malo byť 
spoplatnené zvlášť – koľko tam budem, toľko si zaplatím, podobne aj parkovisko na Palackého 
ulici a Rozmarínovej ulici.  Alebo si bude musieť občan zakúpiť parkovaciu kartu celoročnú.  

• Ing. Mi čega dal prítomným možnosť na uplatnenie požiadaviek a námietok k tomuto bodu. 
Na niektoré prítomní členovia VMČ odpovedali priamo na zasadnutí VMČ.  

• Pán Kučerák upozornil na fakt, že primátor dal priestor občanom v športovej hale vyjadriť sa 
k parkovacej politike, ale celá diskusia prebiehala ako na trhu  a v podstate mesto len namaľuje 
nové čiary a bude vyberať nehorázne poplatky za parkovanie. Upozornil, že v prvom rade by sa 
malo mesto postarať o výstavbu nových parkovacích domov, aby sa ako tak zlepšila možnosť 
parkovania. Spýtal sa „Prečo sa majú poplatky vyberať prostredníctvom TSP, a.s., veď o zrušení 
akciovej spoločnosti sa nič nehovorí? Poslanec Baco mu odpovedal, že 100 % vlastníkom TPS 
je mesto a primátor zastupuje mesto ako akcionár TPS.  

• Pán Fiala uviedol, že TPS a.s. pôsobí na meste od roku 2009 a doteraz nič nevybudovala. Do tejto 
diskusie vstúpil ešte Ing. Mi čega, ktorý uviedol, že presne od 1.1.2009 spravuje parkovanie na 
území mesta TPS, a.s. Do 31.12.2014 mala výnosy vo výške približne 1,2 mil. EUR a do kasy 
mesta sa dostalo zo zisku do 150 000,-- EUR. K tomu ešte aj nájomné do výšky 10 000,-- EUR 
ročne.   

• Mgr. Petrík k tomu uviedol, že dozorná rada TPS schvaľuje podnikateľský zámer a že 
odborníkov, ktorí v nich pôsobia treba aj zaplatiť a pritom výška mesačnej odmeny je len 300,-- 
EUR. V prípade kvalifikovaných odborníkov by to bolo aj do 2000,-- EUR mesačne.  

• Pán Kučerák poznamenal, že podľa tohto tvrdenia tam odborníci nie sú.  
• Pán Fiala vyzval prítomných poslancov, aby mu každý sám za seba odpovedal, či súhlasia s tým, 

že parkovaciu politiku bude spravovať mesto prostredníctvo TPS, a.s., tak ako to bolo 
prezentované v športovej hale : 
- Mgr. Petrík  uviedol, že áno  
- Mgr. Bakoš uviedol, že návrh ako celok takto nemôže zostať, ale po jeho zmene asi áno. 
- Ľubomír Horný  sa vyjadril, že na túto otázku neodpovie. 
- Miloslav Baco uviedol, že si ešte počká na právny audit, ale nepodporí takéto riešenie,.... má 

výhrady k cenám, s ktorými sa nestotožňuje,...nesúhlasí aj s tým, že živnostníci sú postavený 
inak ako fyzické osoby. 

- Ing. Matejka uviedol, že nebude hlasovať za takýto návrh, TPS a.s. tam nemôže byť a len 
ako príklad uviedol, že na začiatku, keď sa pripravovali návrhy, kde by vznikali nové 
parkovacie miesta upozorňoval, aby nezasahovali do zelených pásiem a chodníkov. Napriek 
tomu, v návrhu parkovania boli opätovne vyznačené parkovacie čiary v chodníku na 
Gagarinovej ulici priľahlom k materskej škole.   

- Bc. Bystrický nepodporí takýto návrh, negarancia parkovacieho miesta je protiústavná 
a mohlo mesto toto riešiť už od decembra 2014 a postupne nás ako poslancov pripravovať na 
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to, že sa bude niečo obdobné riešiť. Položil otázku, či nakoniec potrebujeme riešiť parkovaciu 
politiku, keď doteraz sme vydržali?  

- Ing. Mi čega na záver uviedol, že aj keby parkovacie karty boli zadarmo, nepodporí 
parkovaciu politiku prostredníctvom TSP a.s. Poslanci nemajú žiadny reálny dosah na to, ako 
bude spoločnosť narábať so ziskom a s vybranými peniazmi. Vychádza z reality a doterajších 
skúseností. Keby to bola rozpočtová alebo príspevková organizácia, tam je systém nastavený 
inak, organizácia disponuje dvoma účtami, s jedným, kde financie vkladá a druhý, z ktorého 
vyberá. V takom prípade si nemôže ponechať nič a môže len to, čo jej schvália poslanci. To, 
že mesto ako ústupok voči obyvateľom uvažuje o znížení cien za parkovacie karty cca o 20,-
- EUR, je len bledé gesto toho všetkého. Nakoniec vysvetlil prítomným organizačnú štruktúru 
TPS a.s., aké funkcie plní dozorná rada, kto zo zamestnancov mesta pôsobí v predstavenstve 
spoločnosti atď. ..... A vrcholom nateraz je, že TPS ide obstarávať kontrolný parkovací systém 
za 400 00,-- EUR bez DPH, na čo poslanci nemajú už žiaden dosah. Vysvetlil, že pod pojmom 
poslanci myslí všetkých poslancov. Miloslav Baco uviedol, že na dozornej rade nesúhlasil 
s týmto obstarávaním.   

- Do diskusie ešte vstúpil p. Fiala, ktorý sa priamo opýtal poslancov, čo spravili pre to, aby 
ušetrili peniaze pre mesto? Narážal na rozdiely v prenájme za parkoviská, kde cena za nájom 
na parkovisku Rozmarínová sa pohybuje radovo niekoľkokrát vyššie ako bežná cena 2,- EUR 
za m2 na iných doteraz spoplatnených parkoviskách. Poslanec Baco mu vysvetlil, že boli 
pokusy zjednávať cenu nájmu s evanjelickou cirkvou, ktorej pozemok patrí, ale bezúspešne. 
Jednoducho cirkev nebude s mestom lavírovať o cene prenájmu, chcete alebo nechcete,....... 

- O 18.10 h z rokovania VMČ SEVER odišiel poslanec Ľubomír Horný. Svoj skorší odchod 
avizoval.  

- O 18.20 h z rokovania VMČ SEVER odišiel poslanec Mgr. Petrík, ktorý sa predtým 
ospravedlnil 

- Poslanci diskutovali s občanmi o parkovacej politike a na rôzne otázky odpovedali.  
Uznesenie : VMČ SEVER požaduje návrh o parkovacej politike predložiť na rokovanie MČ SEVER 
pred jeho prerokovaním v MsZ.   
HLASOVANIE : 
Za : 5  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

6. ROZPOČTOVÉ OPATRENIA : 
 
Ing. Mi čega v krátkosti informoval o hokejovom klube, ktorý vykonáva športovú činnosť  
na zimnom štadióne Pavla Demitru. Hokejový klub Dukla Trenčín, n.o., Považská 34, Trenčín, IČO: 
36119300 požiadal o finančnú pomoc na nákup prístrojov na meranie tepovej frekvencie 
pre športovcov. Nákup kompletu Polar Team basic obsahuje:  10 hrudných snímačov s elastickými 
popruhmi; tablet s aplikáciou; základné nastavenie;  konfiguráciu systému; úvodné zaškolenie 
v rozsahu 60 minút. Polar Team Basic predstavuje moderné riešenie  merania tepu až desiatim 
športovcom naraz. Výsledky meraní sa trénerovi zobrazujú na tablete. Všetky údaje sa prenášajú do 
tabletu z hrudných pásov a zadávateľ  ich môže analyzovať. Za zvýhodnenú cenu je možné dokúpiť 
ďalších 10 hrudných snímačov, takže by sa spolu zakúpilo až 20 snímačov, aby sa mohlo 
monitorovať až 20 športovcov naraz. Zdôraznil, že vzhľadom na udržiavacie práce, ktoré bude mesto 
v mesiaci august na zimnom štadióne Pavla Demitru vykonávať, nebude možné na zimnom štadióne 
trénovať, a preto musí hokejový klub hľadať iné možnosti na trénovanie a časť finančných 
prostriedkov vynaložiť na úhradu cestovného, nakoľko potrebujú trénovať už v auguste.. S  takýmito 
nepredpokladanými výdavkami nepočítali. Preto sa s prosbou obrátili na poslancov MČ SEVER, aby 
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im zo svojho rozpočtu vyčlenili peniaze, ktoré by za iných okolností investovali práve na nákup 
týchto prístrojov.  
Uznesenie : VMČ SEVER požaduje návrh o parkovacej politike predložiť na rokovanie MČ SEVER 
pred jeho prerokovaním v MsZ.   
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
Poslanec Baco na žiadosť p. riaditeľky MŠ Niva p. Šeptákovej požaduje vyčleniť peniaze vo výške 
4 500,-- EUR na kompletné vymaľovanie materskej školy.  
Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje vyčleniť sumu z rozpočtu MČ SEVER na vymaľovanie MŠ Niva 
vo výške 4 500,-- EUR z financií vyčlenených pre časť Opatová.  
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
Mgr. Bakoš podal návrh so spustením projektu revitalizácie verejného priestranstva formou 
občianskej participácie o ktorej už poslanci informovali na predchádzajúcich rokovaniach MČ 
SEVER. Text výzvy bude zverejnený v INFE v júlovom vydaní s nasledovným textom: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje vyššie uvedenú výzvu zverejniť do Infa a vyčleniť sumu 
z rozpočtu MČ SEVER vo výške 9 000,-- EUR.    
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

7. RÔZNE:  
• p. Rozborová požiadala poslancov, aby ju zastupovali vo veci rekonštrukcie mosta I/61 Opatová 

pri Majáku, vzhľadom k tomu, že pôvodne mali byť na tomto moste osadené betónové 

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PROJEKTOV  
  
 
Poslanci za MČ SEVER vyzývajú obyvateľov svojej časti k aktívnemu sa zapojeniu do tvorby 

participatívneho rozpočtu  na  
 

MALÉ INVESTIČNÉ PROJEKTY,  
 

na ktoré vyčlenili sumu 9 000,-- EUR. Svoje návrhy posielajte na  
e-mailovú adresu vmc@trencin.sk do 31.7.2016. 

 
 
 

Zámer musí byť na verejne prístupnej ploche. Návrh by mal obsahovať krátky opis zámeru 
a jeho umiestnenie (napr. úprava verejného priestranstva alebo športoviska, alebo detského 
ihriska a pod., doplnenie lavičiek a iných prvkov architektúry a pod.). Súčasťou návrhu by mal 

byť aj orientačný odhad nákladov, ktorý by na jeden projekt nemal prekročiť sumu 3 000,-- 
EUR. Návrhy možno zasielať do 31.7.2016. 
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protihlukové steny, ktoré by bránili akémukoľvek slnečnému svetlu na jej rodinný dom. Na 
prísľub hlavného architekta mesta Trenčín bola táto podmienka zmenená, aby boli tieto steny 
z transparentného materiálu, i keď p. Rozborová by chcela, aby boli priehľadné. Ing. Mi čega sa 
jej opýtal, v akom stave sa nachádza na Okresnom úrade stavebné konanie? Bolo povedané, že 
prebieha, ale presnejšie sa pani nevedela vyjadriť. Upozornil ju, že by bolo vhodné, ak je to 
verejnou vyhláškou oficiálne požiadať o postavenie účastníka konania, aby bolo na jej námietky 
prihliadnuté. Miloslav Baco uviedol, že bude nápomocný.   

• Občan poukázal na zlý stav chodníka pred jeho domom, povedal, že chodník si opraví sám za 
vlastné financie, len potrebuje akýsi prísľub od poslancov, či môže. Ing. Mi čega mu odpovedal, 
nech si podá písomnú žiadosť na mesto, že má záujem opraviť si svojpomocne plochu pred 
rodinným domom za vlastné náklady.  

• Pani z Potočnej č. 12 uviedla tiež na zlý stav chodníka pred týmto neobývaným rodinným 
domom. 

 
• požiadavky poslancov : 
85/16 Uviesť termín ukončenia obnovy lavičiek na ul. Nábrežná, ktorá prebieha od februára 2016 a 
doposiaľ nie sú opravené všetky poškodené lavičky.(Bc. Bystrický). (Zodp. MHSL)  
86/16 Zvážiť dopravné značenie „POZOR CHODCI“ pri KS Opatová (Ing. Mičega). (Zodp. UD) 
87/16 Opätovne upozorniť šoférov MHD, aby nestáli na ceste, lebo bránia výhľadu, ale využívali 

otoč pri Výskumnom ústave ovčiarskom. (Ing. Mičega). (Zodp. UD) 
88/16  Zvážiť doplnenie autobusovej linky č. 6, ktorá má začiatok a koniec – Opatová družstvo. 

Zatiaľ ponúkame občanom len jeden spoj za deň a to odchod o 7.10 h a príchod o 14.45 h. 
Požiadavky bola minimálne ešte na jeden spoj v čase cca 9.00 h odchod z Opatová družstvo 
a príchod do Opatová družstvo okolo 16.00 h. (Baco). (Zodp. UD) 

89/16  Žiadam správcu potoka (Lesy SR alebo Povodie Váhu), aby urýchlene pokosil spomínaný 
potok vrátane jeho okolia. Momentálne je tam tráva dosahujúca výšku cca 1 m. Uvedený úsek 
sa nachádza na ulici Nivy pri materskej škôlke. V prípade realizácie kosenia prosím správcu, aby 
si zabezpečil aj odvoz pokosenej trávy nakoľko v minulosti skončila v koryte 
potoka.(Baco)(Zodp. USaŽP)  

90/16 Žiadame o kontrolu miestneho rozhlasu nachádzajúceho sa v blízkosti križovatky ciest 
Opatovská a 10.apríla. Podľa dostupných informácií nefunguje. Zároveň prosím o pokosenie 
trávy v tomto úseku. (Baco) Zodp. MHSL  

91/16  Žiadame o obhliadku a následnú opravu dažďového žľabu pred domom pani Podperovej. 
Uvedený žľab sa nachádza na ulici Opatovská 200. (Baco) Zodp. MHSL  

92/16 Žiadame odstrániť stojatú vodu v križovatke rohu ulíc Považská a Osvienčimská  (Ing. 
Mičega). (Zodp. UIS) 

93/16 Žiadame o opravu chodníka na ulici Potočná. Uvedená jama sa nachádza vedľa domu - Potočná 
8. (Baco) Zodp. UIS 

94/16 Opätovne požadujeme doplniť miestny rozhlas na ulici Mníšna v časti Opatová, prosíme 
o približné cenové rozpätie, aby sme vedeli nájsť financie v rozpočte. (Baco). (Zodp. MHSL) 

95/16 V 22. kalendárnom týždni minulý týždeň bola vykonaná zálievka spojov na ceste na ulici 
Horeblatie. Chcem sa informovať, či náš správca komunikácie vykonal aj obhliadku, ako sa 
previedli práce a či aj prevzal tieto opravy ? V prílohe posielam fotky ako boli vykonané priečne 
zálievky. Zároveň touto cestou žiadam firmu Inpek o odstránenie a nápravu prevedených prác 
na ulici Horeblatie.(Baco). (Zodp. UD) 

96/16 Odstrániť a zabezpečiť odvoz kmeňa na ul. Vodárenská 1700/15 /foto v prílohe/. (Bc. 
Bystrický). (Zodp. MHSL) 

97/16 Revitalizovať - očistiť, pripadne povrchovo upraviť detské ihriská na ul. M. Turkovej - 2 ks. 
Preveriť možnosť osadenia basketbalových košov, ktorými disponuje MHSL, a po odbornej 
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konzultácii zabezpečiť namaľovanie "ihriskových čiar"  za účelom vymedzenia hracej plochy - 
basketbal, minifutbal a pod.(Baco) (Zodp. MHSL)  

98/16 Preveriť možnosť výsadby stromov na ul. Smetanova /foto v prílohe/. (Bc. Bystrický). (Zodp. 
USaŽP) 

99/16 Preveriť možnosť výsadby dvoch stromov /nie brezy a topole/ na ul. Nábrežná 1635 na mieste 
výrubov /foto v prílohe/(Bc. Bystrický). (Zodp. USaŽP) 

100/16 Orezať kríky, ktoré zasahujú do chodníka na ul. Nábrežná /foto v prílohe/ (Bc. Bystrický) 
(Zodp. USaŽP) 

101/16 Prosíme o informáciu, na základe akej metodiky "kľúča, systému vyhodnocovania, 
zabezpečuje MHSL služby kosenia a čistenia verejných priestranstiev, napr. vysoká tráva pri 
pamätníku Silberstaina. (Bc. Bystrický). (Zodp. MHSL) 

102/16 Žiadame upraviť poškodený povrch miestnej komunikácie na Kubranskej ceste s.č. 208. 
(Mičega) (Zodp. MHSL)  

 
• požiadavky občanov : 
 
103/16 Žiadame premiestniť dva kontajnery na sklo umiestnené na autobusovej zastávke pred KS 

Opatová, nakoľko šírka chodníka je zabraná týmito kontajnermi a cestujúci čakajúci na autobus 
stoja často priamo na ceste. (Zodp. MHSL) 

 
8. ZÁVER: 

 
Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.  
 
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 19,05 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční dňa 
7. júla 2016 v Centre pre seniorov na Sihoti (zmena je vyhradená).  
 
 
 
 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 2.6. 2016 

 
 
 
 
Ing. Miloš Mi čega 

         Predseda VMČ SEVER 
 
 
 
 



 
Zápisnica  zo zasadnutia 

 
VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 

 

uskutočneného dňa 2. júna 2016 v KS Opatová  
v Trenčíne 

VMČ SEVER Strana 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Program: (po schválení) 
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. Odpovede na požiadavky VMČ Sever z mája 2016.  
4. Základné informácie o novom návrhu organizácie MHD Trenčín. 
5. Prerokovanie regulácie parkovania na území mesta Trenčín prostredníctvom Trenčianskej 

parkovacej spoločnosti.  
6. Rozpočtové opatrenia. 
7. Rôzne. 
8. 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. Mi čega konštatoval, že VMČ SEVER je uznášaniaschopný, prítomní sú siedmi členovia. 
JUDr. Smolka sa vopred ospravedlnil z neúčasti. 

• Miloslav Baco navrhol zmenu programu nasledovne :  
Zmena programu sa týka doplnenia bodu č. 6 o rozpočtové opatrenia návrhu investícií v MČ 
SEVER na rok 2016.   
 

Uznesenie : Do rokovania VMČ sa dopĺňa bod č. 6 o rozpočtových opatreniach v MČ SEVER na 
rok 2016.  
HLASOVANIE :  

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
 

Predseda výboru     
Ing. Miloš Mičega   

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

Neprítomní člen VMČ SEVER : 

JUDr. Martin Smolka- ospravedlnený 
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Za : 7  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

 
• Za zapisovateľku bola navrhnutá Soňa Baránková. Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe.  
Uznesenie : VMČ schvaľuje program zasadnutia tak, ako je uvedený vyššie.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
 
 

2. MAJETKOVÉ PREVODY:  
• Ing. Vanková ozrejmila predkladaný materiál nasledovne: 
1/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 1354/1 

v k.ú. Trenčín vo výmere cca 905 m2 na Kukučínovej ulici č. 471, za účelom vysporiadania 
pozemku užívaného do dvor bytového domu. 

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 905 m2 
na základe predloženej žiadosti. 
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
2/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 1528/93 

v k.ú. Trenčín na Vodárenskej ulici vo výmere cca 116 m2 pre LS Point, s. r. o., za účelom 
dobudovania vonkajšieho výťahu s prístupom na ulicu, so schodiskom a rampou pre invalidné 
vozíky. 

Ing. Mi čega vyjadril svoj nesúhlas a navrhol prenájom predmetného pozemku počas doby výstavby 
a následne predaj len nevyhnutnej, teda jeho zastavanej časti. Dodal, že sa jedná o priestor vo vnútro 
blokoch bytových domov, kde sa už poslanci v minulosti vyjadrili, že ponechajú tieto priestory tak 
ako boli doteraz.  
Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 116 m2 
na základe predloženej žiadosti. 
HLASOVANIE :  
Za : 1 (Petrík) Proti : 6 (Mičega,Matejka,Horný,Bystrický,Baco,Bakoš) Zdržal sa : 0 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča prenájom nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 116 m2 

do doby ukončenia výstavby a predaj pozemku až po zrealizovaní a kolaudácií v súvislosti 
s pripravovaným projektom Domova dôchodcov.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
3/ UMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k žiadosti ŽSR v zastúpení Reming Consult, a.s. 

o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, kde predmetom budú pozemky dotknuté stavebnými 
objektmi v súvislosti s Chynoranskou traťou.  

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve tak ako bol predložený návrh.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
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Uznesenie bolo schválené. 
 
4/ ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k majetkovoprávnemu vysporiadaniu rozostavanej stavby 

– Prestavba poľnej cesty na miestnu komunikáciu, Trenčín - Kubrá – do vlastníctva Mesta Trenčín 
od Ing. Juraja Lišku.  

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča majetkoprávne vysporiadanie tak ako bol predložený návrh. 
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
5/ ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k zámene nehnuteľností – pozemkov medzi Mestom 

Trenčín a STAFIS, s. r. o. za účelom vybudovania napojenia jestvujúcej asfaltovej komunikácie 
v obytnej časti Pred poľom na cestu III. triedy na Kubranskej ulici.  

Ing. Mi čega upozornil na fakt, že sa má umiestniť a vybudovať parkovisko pre obchodnú spoločnosť 
v blízkosti bytového domu na ulici Pred poľom 370/10. Nielenže sa ukrajuje z verejnej zelene, ale 
zároveň uberáme do budúcna možnosť alternatívy vybudovania parkovacích miest pre tento  bytový 
dom so 113 bytovými jednotkami. Za seba vyslovil nesúhlas s predloženým návrhom. Dodal, že 
tento materiál nebol prejednávaný ani na komisii životného prostredia, dopravy a územného 
plánovania, ktorá sa má uskutočniť na budúci týždeň. Mgr. Bakoš tiež povedal, že uvedené nebolo 
ani predmetom finančnej a majetkovej komisie. Mgr. Petrík  súhlasil s predloženým návrhom, 
uviedol, že sa zlepší dopravné napojenie lokality Pred poľom, aj keď síce na úkor tejto 113-bytovky. 
Ing. Mi čega opätovne vyslovil nesúhlas s tým, že nemôžeme pripustiť, aby sa ukrajovalo 
z verejného priestoru v blízkosti bytoviek inými subjektami. Ak by sa aj malo ukrojiť zo zelene, tak 
len po predchádzajúcom stanovisku dotknutej bytovky. Za seba dodal, že by to malo byť primárne 
iba na účely tejto bytovky. Teda ak už parkovisko, tak pre túto bytovku a nie iný subjekt. 
K uvedenému sa vyjadril z občanov ešte projektant Ing. Uhrovič – autor projektu a tohto 
podnikateľského zámeru, ktorý odpovedal poslancom na vznesené otázky.  
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča zámenu pozemkov tak ako bol predložený návrh. 
HLASOVANIE :  
Za : 1 (Petrík) Proti : 2 (Mičega, Bakoš) Zdržal sa : 4 (Matejka, Baco, Bystrický, Horný) 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča prerokovať uvedený materiál na komisii životného prostredia, 
dopravy a investícií a územného plánovania a opätovne predložiť na zasadnutie MČ SEVER  
v Kubrej.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY VM Č SEVER Z MÁJA 2016 :  
• Ing. Mi čega informoval prítomných o vybavených požiadavkách, ktoré boli poslancom zaslané 

elektronicky. K nevybavenej požiadavke pod č. 8/16, kde bola chybná odpoveď, dostal prísľub, 
že nedorobená časť chodníka - krajnica oproti bývalom Výskumnom ústave ovčiarskom sa 
dokončí čo najskôr.  

• Bc. Bystrický uviedol, že vypracované odpovede na požiadavky sú vágne, nedostatočné, často 
sa objavujú len všeobecné odpovede, ktoré nie sú konkrétnou odpoveďou na zadanú požiadavku. 
Napríklad v požiadavke č. 66.16 je uvedené, že termín osadenia nevieme spresniť. Stačí uviesť 
po dohode s dodávateľom, či to bude v priebehu dvoch, troch mesiacov alebo až za rok, 
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vzhľadom na poveternostné podmienky, atď. To isté sa týka aj požiadavky č. 73.16 kde sme 
požadovali výmenu dvoch pieskovísk – ale odpoveď bola, že bolo osadené nové pieskovisko, 
vrátane nového piesku. To predsa vieme, ale požiadavka znela doplniť nový piesok do tých dvoch 
starých zostávajúcich pieskovísk, nie do toho nového. Aj odpoveď na požiadavku č. 75.16 je len 
čiastočná, poslanec Bystrický požaduje vedieť, koľko lavičiek na Nábrežnej sa v skutočnosti 
vymenilo, koľko ich zostalo ešte k vymeneniu a kedy – t. j. v akom časovom rozpätí  sa opravia 
tie poškodené. 

• Ing. Mi čega uviedol, že doteraz nevieme, ako dopadlo rokovanie s TSK ohľadom požiadavky č. 
24.16 z februára, ohľadom osadenia digitálneho displeja v autobuse prímestskej dopravy. Ďalej 
požiadavka č. 33.16 ohľadom kontroly stavu nových asfaltových povrchov na všetkých MK 
v Opatovej v rámci záruky bola síce prevedená, ale neodborne a nedostatočne, preto na vybavení 
požiadavky stále trváme. Túto skutočnosť potvrdil aj Miloslav Baco. Nakoniec uviedol, že 
poslanci požadujú osadiť jednu tabuľku so zákazom vyvážania smetí na konci ulice Mlynská pri 
železničnom podjazde, tak ako znela požiadavka č. 34.16 z februára 2016. 

• Nakoniec Ing. Mi čega dodal, že nedisponujú výsledkom požiadavky č. 18/16 ohľadom výrubu 
3 drevín na Clementisovej ulici, ďalej, či sú už ukončené práce s umiestnením kamier pri MŠ 
Opatovská/hrádze – viď požiadavka č. 20.16 a ako dopadlo riešenie technického stavu 
komunikácie J. Derku – viď požiadavka č. 9.16. 

Uznesenie: VMČ SEVER berie na vedomie informácie ohľadom vypracovaných odpovedí 
na požiadavky z mája 2016 s výhradami k prerokovávaným odpovediam.   
HLASOVANIE : 
Za : 7   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

4. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NOVOM NÁVRHU ORGANIZÁCIE MHD : 
• Ing. Mi čega informoval prítomných o ďalšej verejnej prezentácii návrhu novej organizácie 

MHD, ktorá sa má uskutočniť v pondelok 13. júna 2016 o 17.00 h v kine Hviezda. Je to úplne 
nový návrh, v ktorom sú zapracované i pripomienky občanov k pôvodne predloženému návrhu, 
pripomienkovať je ho možné až do 12. júna 2016 na adrese mhd@trencin.sk. Tento návrh mesto 

plánuje uviesť do platnosti od 1.8.2016, kedy bude cestujúcej verejnosti umožnený i nástup 
všetkými dverami. Ing. Mi čega vyzval p. poslanca Baca k prejednávaniu ďalších pripomienok, 
čo sa podarilo presadiť i v spolupráci s p. farárom z Opatovej. Následne mu odovzdal slovo. 

• Miloslav Baco uviedol, že linka č. 21, ktorá roky chodila do Opatovej bude prečíslovaná na linku 
č. 4. Podarilo sa im presadiť, že táto linka bude aj naďalej chodiť z Opatovej priamo na Juh okolo 
polikliniky, tak ako to bolo doposiaľ. Následne odovzdal slovo poslancovi Ľubomírovi 
Hornému, ktorý dodal, že budú posunuté aj odchody a príchody linky na nedeľné omše a vyzval 
prítomných, aby zaujali stanovisko či majú záujem riešiť autobus počas letných mesiacov až hore 
k Opatovskej doline, ako tomu bolo predchádzajúci rok. Ak to občania chcú, mali by sa vyjadriť 
teraz. Bola by to linka s číslom 121, ktorá by však premávala len do obdobia rekonštrukcie mosta 
I/61 Opatová.  

• Miloslav Baco na záver uviedol,  že sa pokúsia ešte vybaviť linku č. 6, ktorá má začiatok 
a koniec – Opatová družstvo. Z tejto časti ponúkame občanom len jeden spoj za deň a to odchod 
7. 10 hod a príchod 14.45 hod. Požiadavka bola minimálne ešte na jeden spoj v čase cca 9.00 
odchod z Opatová družstvo a príchod do Opatová družstvo okolo 16.00 hod. Navrhujem teda 
aby linka č.6 začínala a končila minimálne 2 x za deň v Opatová družstvo. 
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5. PREROKOVANIE REGULÁCIE PARKOVANIA NA ÚZEMÍ MESTA 
TRENČÍN PROSTREDNÍCTVOM TREN ČIANSKEJ PARKOVACEJ 
SPOLOČNOSTI  : 
 

• Ing. Mi čega uviedol, že tento bod zaradil na rokovanie, nakoľko je to aktuálna téma. Nie je 
známy ešte nový návrh VZN, takže reagovať môžeme len na návrh predložený vedením mesta 
v športovej hale. Nadviazal diskusiu a na všetky pripomienky k regulácii parkovania, ktoré si 
mohli občania  osobne vypočuť v športovej hale a priamo ich mohli elektronicky zasielať mailom 
na zverejnenú emailovú adresu na stránke mesta a TPS a.s., kde sa do 18.5.2016  zberali. Aj 
poslanci mali k dispozícii podnety od občanov, ktorých bolo dovedna okolo 128. Tieto im boli 
poskytnuté elektronicky. Aj keď Opatovej sa parkovacia politika priamo netýka, v podstate každý 
občan bude ňou zasiahnutý, lebo do širšieho centra mesta chodí každý z nás. Najviac sa 
parkovacia politika v našej časti dotkne obyvateľov Sihote I a II, centrum by malo byť 
spoplatnené zvlášť – koľko tam budem, toľko si zaplatím, podobne aj parkovisko na Palackého 
ulici a Rozmarínovej ulici.  Alebo si bude musieť občan zakúpiť parkovaciu kartu celoročnú.  

• Ing. Mi čega dal prítomným možnosť na uplatnenie požiadaviek a námietok k tomuto bodu. 
Na niektoré prítomní členovia VMČ odpovedali priamo na zasadnutí VMČ.  

• Pán Kučerák upozornil na fakt, že primátor dal priestor občanom v športovej hale vyjadriť sa 
k parkovacej politike, ale celá diskusia prebiehala ako na trhu  a v podstate mesto len namaľuje 
nové čiary a bude vyberať nehorázne poplatky za parkovanie. Upozornil, že v prvom rade by sa 
malo mesto postarať o výstavbu nových parkovacích domov, aby sa ako tak zlepšila možnosť 
parkovania. Spýtal sa „Prečo sa majú poplatky vyberať prostredníctvom TSP, a.s., veď o zrušení 
akciovej spoločnosti sa nič nehovorí? Poslanec Baco mu odpovedal, že 100 % vlastníkom TPS 
je mesto a primátor zastupuje mesto ako akcionár TPS.  

• Pán Fiala uviedol, že TPS a.s. pôsobí na meste od roku 2009 a doteraz nič nevybudovala. Do tejto 
diskusie vstúpil ešte Ing. Mi čega, ktorý uviedol, že presne od 1.1.2009 spravuje parkovanie na 
území mesta TPS, a.s. Do 31.12.2014 mala výnosy vo výške približne 1,2 mil. EUR a do kasy 
mesta sa dostalo zo zisku do 150 000,-- EUR. K tomu ešte aj nájomné do výšky 10 000,-- EUR 
ročne.   

• Mgr. Petrík k tomu uviedol, že dozorná rada TPS schvaľuje podnikateľský zámer a že 
odborníkov, ktorí v nich pôsobia treba aj zaplatiť a pritom výška mesačnej odmeny je len 300,-- 
EUR. V prípade kvalifikovaných odborníkov by to bolo aj do 2000,-- EUR mesačne.  

• Pán Kučerák poznamenal, že podľa tohto tvrdenia tam odborníci nie sú.  
• Pán Fiala vyzval prítomných poslancov, aby mu každý sám za seba odpovedal, či súhlasia s tým, 

že parkovaciu politiku bude spravovať mesto prostredníctvo TPS, a.s., tak ako to bolo 
prezentované v športovej hale : 
- Mgr. Petrík  uviedol, že áno  
- Mgr. Bakoš uviedol, že návrh ako celok takto nemôže zostať, ale po jeho zmene asi áno. 
- Ľubomír Horný  sa vyjadril, že na túto otázku neodpovie. 
- Miloslav Baco uviedol, že si ešte počká na právny audit, ale nepodporí takéto riešenie,.... má 

výhrady k cenám, s ktorými sa nestotožňuje,...nesúhlasí aj s tým, že živnostníci sú postavený 
inak ako fyzické osoby. 

- Ing. Matejka uviedol, že nebude hlasovať za takýto návrh, TPS a.s. tam nemôže byť a len 
ako príklad uviedol, že na začiatku, keď sa pripravovali návrhy, kde by vznikali nové 
parkovacie miesta upozorňoval, aby nezasahovali do zelených pásiem a chodníkov. Napriek 
tomu, v návrhu parkovania boli opätovne vyznačené parkovacie čiary v chodníku na 
Gagarinovej ulici priľahlom k materskej škole.   

- Bc. Bystrický nepodporí takýto návrh, negarancia parkovacieho miesta je protiústavná 
a mohlo mesto toto riešiť už od decembra 2014 a postupne nás ako poslancov pripravovať na 
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to, že sa bude niečo obdobné riešiť. Položil otázku, či nakoniec potrebujeme riešiť parkovaciu 
politiku, keď doteraz sme vydržali?  

- Ing. Mi čega na záver uviedol, že aj keby parkovacie karty boli zadarmo, nepodporí 
parkovaciu politiku prostredníctvom TSP a.s. Poslanci nemajú žiadny reálny dosah na to, ako 
bude spoločnosť narábať so ziskom a s vybranými peniazmi. Vychádza z reality a doterajších 
skúseností. Keby to bola rozpočtová alebo príspevková organizácia, tam je systém nastavený 
inak, organizácia disponuje dvoma účtami, s jedným, kde financie vkladá a druhý, z ktorého 
vyberá. V takom prípade si nemôže ponechať nič a môže len to, čo jej schvália poslanci. To, 
že mesto ako ústupok voči obyvateľom uvažuje o znížení cien za parkovacie karty cca o 20,-
- EUR, je len bledé gesto toho všetkého. Nakoniec vysvetlil prítomným organizačnú štruktúru 
TPS a.s., aké funkcie plní dozorná rada, kto zo zamestnancov mesta pôsobí v predstavenstve 
spoločnosti atď. ..... A vrcholom nateraz je, že TPS ide obstarávať kontrolný parkovací systém 
za 400 00,-- EUR bez DPH, na čo poslanci nemajú už žiaden dosah. Vysvetlil, že pod pojmom 
poslanci myslí všetkých poslancov. Miloslav Baco uviedol, že na dozornej rade nesúhlasil 
s týmto obstarávaním.   

- Do diskusie ešte vstúpil p. Fiala, ktorý sa priamo opýtal poslancov, čo spravili pre to, aby 
ušetrili peniaze pre mesto? Narážal na rozdiely v prenájme za parkoviská, kde cena za nájom 
na parkovisku Rozmarínová sa pohybuje radovo niekoľkokrát vyššie ako bežná cena 2,- EUR 
za m2 na iných doteraz spoplatnených parkoviskách. Poslanec Baco mu vysvetlil, že boli 
pokusy zjednávať cenu nájmu s evanjelickou cirkvou, ktorej pozemok patrí, ale bezúspešne. 
Jednoducho cirkev nebude s mestom lavírovať o cene prenájmu, chcete alebo nechcete,....... 

- O 18.10 h z rokovania VMČ SEVER odišiel poslanec Ľubomír Horný. Svoj skorší odchod 
avizoval.  

- O 18.20 h z rokovania VMČ SEVER odišiel poslanec Mgr. Petrík, ktorý sa predtým 
ospravedlnil 

- Poslanci diskutovali s občanmi o parkovacej politike a na rôzne otázky odpovedali.  
Uznesenie : VMČ SEVER požaduje návrh o parkovacej politike predložiť na rokovanie MČ SEVER 
pred jeho prerokovaním v MsZ.   
HLASOVANIE : 
Za : 5  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

6. ROZPOČTOVÉ OPATRENIA : 
 
Ing. Mi čega v krátkosti informoval o hokejovom klube, ktorý vykonáva športovú činnosť  
na zimnom štadióne Pavla Demitru. Hokejový klub Dukla Trenčín, n.o., Považská 34, Trenčín, IČO: 
36119300 požiadal o finančnú pomoc na nákup prístrojov na meranie tepovej frekvencie 
pre športovcov. Nákup kompletu Polar Team basic obsahuje:  10 hrudných snímačov s elastickými 
popruhmi; tablet s aplikáciou; základné nastavenie;  konfiguráciu systému; úvodné zaškolenie 
v rozsahu 60 minút. Polar Team Basic predstavuje moderné riešenie  merania tepu až desiatim 
športovcom naraz. Výsledky meraní sa trénerovi zobrazujú na tablete. Všetky údaje sa prenášajú do 
tabletu z hrudných pásov a zadávateľ  ich môže analyzovať. Za zvýhodnenú cenu je možné dokúpiť 
ďalších 10 hrudných snímačov, takže by sa spolu zakúpilo až 20 snímačov, aby sa mohlo 
monitorovať až 20 športovcov naraz. Zdôraznil, že vzhľadom na udržiavacie práce, ktoré bude mesto 
v mesiaci august na zimnom štadióne Pavla Demitru vykonávať, nebude možné na zimnom štadióne 
trénovať, a preto musí hokejový klub hľadať iné možnosti na trénovanie a časť finančných 
prostriedkov vynaložiť na úhradu cestovného, nakoľko potrebujú trénovať už v auguste.. S  takýmito 
nepredpokladanými výdavkami nepočítali. Preto sa s prosbou obrátili na poslancov MČ SEVER, aby 
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im zo svojho rozpočtu vyčlenili peniaze, ktoré by za iných okolností investovali práve na nákup 
týchto prístrojov.  
Uznesenie : VMČ SEVER požaduje návrh o parkovacej politike predložiť na rokovanie MČ SEVER 
pred jeho prerokovaním v MsZ.   
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
Poslanec Baco na žiadosť p. riaditeľky MŠ Niva p. Šeptákovej požaduje vyčleniť peniaze vo výške 
4 500,-- EUR na kompletné vymaľovanie materskej školy.  
Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje vyčleniť sumu z rozpočtu MČ SEVER na vymaľovanie MŠ Niva 
vo výške 4 500,-- EUR z financií vyčlenených pre časť Opatová.  
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
Mgr. Bakoš podal návrh so spustením projektu revitalizácie verejného priestranstva formou 
občianskej participácie o ktorej už poslanci informovali na predchádzajúcich rokovaniach MČ 
SEVER. Text výzvy bude zverejnený v INFE v júlovom vydaní s nasledovným textom: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje vyššie uvedenú výzvu zverejniť do Infa a vyčleniť sumu 
z rozpočtu MČ SEVER vo výške 9 000,-- EUR.    
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

7. RÔZNE:  
• p. Rozborová požiadala poslancov, aby ju zastupovali vo veci rekonštrukcie mosta I/61 Opatová 

pri Majáku, vzhľadom k tomu, že pôvodne mali byť na tomto moste osadené betónové 

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PROJEKTOV  
  
 
Poslanci za MČ SEVER vyzývajú obyvateľov svojej časti k aktívnemu sa zapojeniu do tvorby 

participatívneho rozpočtu  na  
 

MALÉ INVESTIČNÉ PROJEKTY,  
 

na ktoré vyčlenili sumu 9 000,-- EUR. Svoje návrhy posielajte na  
e-mailovú adresu vmc@trencin.sk do 31.7.2016. 

 
 
 

Zámer musí byť na verejne prístupnej ploche. Návrh by mal obsahovať krátky opis zámeru 
a jeho umiestnenie (napr. úprava verejného priestranstva alebo športoviska, alebo detského 
ihriska a pod., doplnenie lavičiek a iných prvkov architektúry a pod.). Súčasťou návrhu by mal 

byť aj orientačný odhad nákladov, ktorý by na jeden projekt nemal prekročiť sumu 3 000,-- 
EUR. Návrhy možno zasielať do 31.7.2016. 

 



VMČ SEVER – 06/2016 
 Strana 8 
 

protihlukové steny, ktoré by bránili akémukoľvek slnečnému svetlu na jej rodinný dom. Na 
prísľub hlavného architekta mesta Trenčín bola táto podmienka zmenená, aby boli tieto steny 
z transparentného materiálu, i keď p. Rozborová by chcela, aby boli priehľadné. Ing. Mi čega sa 
jej opýtal, v akom stave sa nachádza na Okresnom úrade stavebné konanie? Bolo povedané, že 
prebieha, ale presnejšie sa pani nevedela vyjadriť. Upozornil ju, že by bolo vhodné, ak je to 
verejnou vyhláškou oficiálne požiadať o postavenie účastníka konania, aby bolo na jej námietky 
prihliadnuté. Miloslav Baco uviedol, že bude nápomocný.   

• Občan poukázal na zlý stav chodníka pred jeho domom, povedal, že chodník si opraví sám za 
vlastné financie, len potrebuje akýsi prísľub od poslancov, či môže. Ing. Mi čega mu odpovedal, 
nech si podá písomnú žiadosť na mesto, že má záujem opraviť si svojpomocne plochu pred 
rodinným domom za vlastné náklady.  

• Pani z Potočnej č. 12 uviedla tiež na zlý stav chodníka pred týmto neobývaným rodinným 
domom. 

 
• požiadavky poslancov : 
85/16 Uviesť termín ukončenia obnovy lavičiek na ul. Nábrežná, ktorá prebieha od februára 2016 a 
doposiaľ nie sú opravené všetky poškodené lavičky.(Bc. Bystrický). (Zodp. MHSL)  
86/16 Zvážiť dopravné značenie „POZOR CHODCI“ pri KS Opatová (Ing. Mičega). (Zodp. UD) 
87/16 Opätovne upozorniť šoférov MHD, aby nestáli na ceste, lebo bránia výhľadu, ale využívali 

otoč pri Výskumnom ústave ovčiarskom. (Ing. Mičega). (Zodp. UD) 
88/16  Zvážiť doplnenie autobusovej linky č. 6, ktorá má začiatok a koniec – Opatová družstvo. 

Zatiaľ ponúkame občanom len jeden spoj za deň a to odchod o 7.10 h a príchod o 14.45 h. 
Požiadavky bola minimálne ešte na jeden spoj v čase cca 9.00 h odchod z Opatová družstvo 
a príchod do Opatová družstvo okolo 16.00 h. (Baco). (Zodp. UD) 

89/16  Žiadam správcu potoka (Lesy SR alebo Povodie Váhu), aby urýchlene pokosil spomínaný 
potok vrátane jeho okolia. Momentálne je tam tráva dosahujúca výšku cca 1 m. Uvedený úsek 
sa nachádza na ulici Nivy pri materskej škôlke. V prípade realizácie kosenia prosím správcu, aby 
si zabezpečil aj odvoz pokosenej trávy nakoľko v minulosti skončila v koryte 
potoka.(Baco)(Zodp. USaŽP)  

90/16 Žiadame o kontrolu miestneho rozhlasu nachádzajúceho sa v blízkosti križovatky ciest 
Opatovská a 10.apríla. Podľa dostupných informácií nefunguje. Zároveň prosím o pokosenie 
trávy v tomto úseku. (Baco) Zodp. MHSL  

91/16  Žiadame o obhliadku a následnú opravu dažďového žľabu pred domom pani Podperovej. 
Uvedený žľab sa nachádza na ulici Opatovská 200. (Baco) Zodp. MHSL  

92/16 Žiadame odstrániť stojatú vodu v križovatke rohu ulíc Považská a Osvienčimská  (Ing. 
Mičega). (Zodp. UIS) 

93/16 Žiadame o opravu chodníka na ulici Potočná. Uvedená jama sa nachádza vedľa domu - Potočná 
8. (Baco) Zodp. UIS 

94/16 Opätovne požadujeme doplniť miestny rozhlas na ulici Mníšna v časti Opatová, prosíme 
o približné cenové rozpätie, aby sme vedeli nájsť financie v rozpočte. (Baco). (Zodp. MHSL) 

95/16 V 22. kalendárnom týždni minulý týždeň bola vykonaná zálievka spojov na ceste na ulici 
Horeblatie. Chcem sa informovať, či náš správca komunikácie vykonal aj obhliadku, ako sa 
previedli práce a či aj prevzal tieto opravy ? V prílohe posielam fotky ako boli vykonané priečne 
zálievky. Zároveň touto cestou žiadam firmu Inpek o odstránenie a nápravu prevedených prác 
na ulici Horeblatie.(Baco). (Zodp. UD) 

96/16 Odstrániť a zabezpečiť odvoz kmeňa na ul. Vodárenská 1700/15 /foto v prílohe/. (Bc. 
Bystrický). (Zodp. MHSL) 

97/16 Revitalizovať - očistiť, pripadne povrchovo upraviť detské ihriská na ul. M. Turkovej - 2 ks. 
Preveriť možnosť osadenia basketbalových košov, ktorými disponuje MHSL, a po odbornej 
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konzultácii zabezpečiť namaľovanie "ihriskových čiar"  za účelom vymedzenia hracej plochy - 
basketbal, minifutbal a pod.(Baco) (Zodp. MHSL)  

98/16 Preveriť možnosť výsadby stromov na ul. Smetanova /foto v prílohe/. (Bc. Bystrický). (Zodp. 
USaŽP) 

99/16 Preveriť možnosť výsadby dvoch stromov /nie brezy a topole/ na ul. Nábrežná 1635 na mieste 
výrubov /foto v prílohe/(Bc. Bystrický). (Zodp. USaŽP) 

100/16 Orezať kríky, ktoré zasahujú do chodníka na ul. Nábrežná /foto v prílohe/ (Bc. Bystrický) 
(Zodp. USaŽP) 

101/16 Prosíme o informáciu, na základe akej metodiky "kľúča, systému vyhodnocovania, 
zabezpečuje MHSL služby kosenia a čistenia verejných priestranstiev, napr. vysoká tráva pri 
pamätníku Silberstaina. (Bc. Bystrický). (Zodp. MHSL) 

102/16 Žiadame upraviť poškodený povrch miestnej komunikácie na Kubranskej ceste s.č. 208. 
(Mičega) (Zodp. MHSL)  

 
• požiadavky občanov : 
 
103/16 Žiadame premiestniť dva kontajnery na sklo umiestnené na autobusovej zastávke pred KS 

Opatová, nakoľko šírka chodníka je zabraná týmito kontajnermi a cestujúci čakajúci na autobus 
stoja často priamo na ceste. (Zodp. MHSL) 

 
8. ZÁVER: 

 
Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.  
 
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 19,05 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční dňa 
7. júla 2016 v Centre pre seniorov na Sihoti (zmena je vyhradená).  
 
 
 
 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 2.6. 2016 

 
 
 
 
Ing. Miloš Mi čega 

         Predseda VMČ SEVER 
 
 
 
 



 
Zápisnica  zo zasadnutia 

 
VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 

 

uskutočneného dňa 2. júna 2016 v KS Opatová  
v Trenčíne 

VMČ SEVER Strana 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Program: (po schválení) 
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. Odpovede na požiadavky VMČ Sever z mája 2016.  
4. Základné informácie o novom návrhu organizácie MHD Trenčín. 
5. Prerokovanie regulácie parkovania na území mesta Trenčín prostredníctvom Trenčianskej 

parkovacej spoločnosti.  
6. Rozpočtové opatrenia. 
7. Rôzne. 
8. 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. Mi čega konštatoval, že VMČ SEVER je uznášaniaschopný, prítomní sú siedmi členovia. 
JUDr. Smolka sa vopred ospravedlnil z neúčasti. 

• Miloslav Baco navrhol zmenu programu nasledovne :  
Zmena programu sa týka doplnenia bodu č. 6 o rozpočtové opatrenia návrhu investícií v MČ 
SEVER na rok 2016.   
 

Uznesenie : Do rokovania VMČ sa dopĺňa bod č. 6 o rozpočtových opatreniach v MČ SEVER na 
rok 2016.  
HLASOVANIE :  

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
 

Predseda výboru     
Ing. Miloš Mičega   

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

Neprítomní člen VMČ SEVER : 

JUDr. Martin Smolka- ospravedlnený 
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Za : 7  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

 
• Za zapisovateľku bola navrhnutá Soňa Baránková. Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe.  
Uznesenie : VMČ schvaľuje program zasadnutia tak, ako je uvedený vyššie.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
 
 

2. MAJETKOVÉ PREVODY:  
• Ing. Vanková ozrejmila predkladaný materiál nasledovne: 
1/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 1354/1 

v k.ú. Trenčín vo výmere cca 905 m2 na Kukučínovej ulici č. 471, za účelom vysporiadania 
pozemku užívaného do dvor bytového domu. 

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 905 m2 
na základe predloženej žiadosti. 
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
2/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 1528/93 

v k.ú. Trenčín na Vodárenskej ulici vo výmere cca 116 m2 pre LS Point, s. r. o., za účelom 
dobudovania vonkajšieho výťahu s prístupom na ulicu, so schodiskom a rampou pre invalidné 
vozíky. 

Ing. Mi čega vyjadril svoj nesúhlas a navrhol prenájom predmetného pozemku počas doby výstavby 
a následne predaj len nevyhnutnej, teda jeho zastavanej časti. Dodal, že sa jedná o priestor vo vnútro 
blokoch bytových domov, kde sa už poslanci v minulosti vyjadrili, že ponechajú tieto priestory tak 
ako boli doteraz.  
Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 116 m2 
na základe predloženej žiadosti. 
HLASOVANIE :  
Za : 1 (Petrík) Proti : 6 (Mičega,Matejka,Horný,Bystrický,Baco,Bakoš) Zdržal sa : 0 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča prenájom nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 116 m2 

do doby ukončenia výstavby a predaj pozemku až po zrealizovaní a kolaudácií v súvislosti 
s pripravovaným projektom Domova dôchodcov.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
3/ UMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k žiadosti ŽSR v zastúpení Reming Consult, a.s. 

o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, kde predmetom budú pozemky dotknuté stavebnými 
objektmi v súvislosti s Chynoranskou traťou.  

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve tak ako bol predložený návrh.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
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Uznesenie bolo schválené. 
 
4/ ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k majetkovoprávnemu vysporiadaniu rozostavanej stavby 

– Prestavba poľnej cesty na miestnu komunikáciu, Trenčín - Kubrá – do vlastníctva Mesta Trenčín 
od Ing. Juraja Lišku.  

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča majetkoprávne vysporiadanie tak ako bol predložený návrh. 
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
5/ ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k zámene nehnuteľností – pozemkov medzi Mestom 

Trenčín a STAFIS, s. r. o. za účelom vybudovania napojenia jestvujúcej asfaltovej komunikácie 
v obytnej časti Pred poľom na cestu III. triedy na Kubranskej ulici.  

Ing. Mi čega upozornil na fakt, že sa má umiestniť a vybudovať parkovisko pre obchodnú spoločnosť 
v blízkosti bytového domu na ulici Pred poľom 370/10. Nielenže sa ukrajuje z verejnej zelene, ale 
zároveň uberáme do budúcna možnosť alternatívy vybudovania parkovacích miest pre tento  bytový 
dom so 113 bytovými jednotkami. Za seba vyslovil nesúhlas s predloženým návrhom. Dodal, že 
tento materiál nebol prejednávaný ani na komisii životného prostredia, dopravy a územného 
plánovania, ktorá sa má uskutočniť na budúci týždeň. Mgr. Bakoš tiež povedal, že uvedené nebolo 
ani predmetom finančnej a majetkovej komisie. Mgr. Petrík  súhlasil s predloženým návrhom, 
uviedol, že sa zlepší dopravné napojenie lokality Pred poľom, aj keď síce na úkor tejto 113-bytovky. 
Ing. Mi čega opätovne vyslovil nesúhlas s tým, že nemôžeme pripustiť, aby sa ukrajovalo 
z verejného priestoru v blízkosti bytoviek inými subjektami. Ak by sa aj malo ukrojiť zo zelene, tak 
len po predchádzajúcom stanovisku dotknutej bytovky. Za seba dodal, že by to malo byť primárne 
iba na účely tejto bytovky. Teda ak už parkovisko, tak pre túto bytovku a nie iný subjekt. 
K uvedenému sa vyjadril z občanov ešte projektant Ing. Uhrovič – autor projektu a tohto 
podnikateľského zámeru, ktorý odpovedal poslancom na vznesené otázky.  
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča zámenu pozemkov tak ako bol predložený návrh. 
HLASOVANIE :  
Za : 1 (Petrík) Proti : 2 (Mičega, Bakoš) Zdržal sa : 4 (Matejka, Baco, Bystrický, Horný) 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča prerokovať uvedený materiál na komisii životného prostredia, 
dopravy a investícií a územného plánovania a opätovne predložiť na zasadnutie MČ SEVER  
v Kubrej.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY VM Č SEVER Z MÁJA 2016 :  
• Ing. Mi čega informoval prítomných o vybavených požiadavkách, ktoré boli poslancom zaslané 

elektronicky. K nevybavenej požiadavke pod č. 8/16, kde bola chybná odpoveď, dostal prísľub, 
že nedorobená časť chodníka - krajnica oproti bývalom Výskumnom ústave ovčiarskom sa 
dokončí čo najskôr.  

• Bc. Bystrický uviedol, že vypracované odpovede na požiadavky sú vágne, nedostatočné, často 
sa objavujú len všeobecné odpovede, ktoré nie sú konkrétnou odpoveďou na zadanú požiadavku. 
Napríklad v požiadavke č. 66.16 je uvedené, že termín osadenia nevieme spresniť. Stačí uviesť 
po dohode s dodávateľom, či to bude v priebehu dvoch, troch mesiacov alebo až za rok, 
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vzhľadom na poveternostné podmienky, atď. To isté sa týka aj požiadavky č. 73.16 kde sme 
požadovali výmenu dvoch pieskovísk – ale odpoveď bola, že bolo osadené nové pieskovisko, 
vrátane nového piesku. To predsa vieme, ale požiadavka znela doplniť nový piesok do tých dvoch 
starých zostávajúcich pieskovísk, nie do toho nového. Aj odpoveď na požiadavku č. 75.16 je len 
čiastočná, poslanec Bystrický požaduje vedieť, koľko lavičiek na Nábrežnej sa v skutočnosti 
vymenilo, koľko ich zostalo ešte k vymeneniu a kedy – t. j. v akom časovom rozpätí  sa opravia 
tie poškodené. 

• Ing. Mi čega uviedol, že doteraz nevieme, ako dopadlo rokovanie s TSK ohľadom požiadavky č. 
24.16 z februára, ohľadom osadenia digitálneho displeja v autobuse prímestskej dopravy. Ďalej 
požiadavka č. 33.16 ohľadom kontroly stavu nových asfaltových povrchov na všetkých MK 
v Opatovej v rámci záruky bola síce prevedená, ale neodborne a nedostatočne, preto na vybavení 
požiadavky stále trváme. Túto skutočnosť potvrdil aj Miloslav Baco. Nakoniec uviedol, že 
poslanci požadujú osadiť jednu tabuľku so zákazom vyvážania smetí na konci ulice Mlynská pri 
železničnom podjazde, tak ako znela požiadavka č. 34.16 z februára 2016. 

• Nakoniec Ing. Mi čega dodal, že nedisponujú výsledkom požiadavky č. 18/16 ohľadom výrubu 
3 drevín na Clementisovej ulici, ďalej, či sú už ukončené práce s umiestnením kamier pri MŠ 
Opatovská/hrádze – viď požiadavka č. 20.16 a ako dopadlo riešenie technického stavu 
komunikácie J. Derku – viď požiadavka č. 9.16. 

Uznesenie: VMČ SEVER berie na vedomie informácie ohľadom vypracovaných odpovedí 
na požiadavky z mája 2016 s výhradami k prerokovávaným odpovediam.   
HLASOVANIE : 
Za : 7   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

4. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NOVOM NÁVRHU ORGANIZÁCIE MHD : 
• Ing. Mi čega informoval prítomných o ďalšej verejnej prezentácii návrhu novej organizácie 

MHD, ktorá sa má uskutočniť v pondelok 13. júna 2016 o 17.00 h v kine Hviezda. Je to úplne 
nový návrh, v ktorom sú zapracované i pripomienky občanov k pôvodne predloženému návrhu, 
pripomienkovať je ho možné až do 12. júna 2016 na adrese mhd@trencin.sk. Tento návrh mesto 

plánuje uviesť do platnosti od 1.8.2016, kedy bude cestujúcej verejnosti umožnený i nástup 
všetkými dverami. Ing. Mi čega vyzval p. poslanca Baca k prejednávaniu ďalších pripomienok, 
čo sa podarilo presadiť i v spolupráci s p. farárom z Opatovej. Následne mu odovzdal slovo. 

• Miloslav Baco uviedol, že linka č. 21, ktorá roky chodila do Opatovej bude prečíslovaná na linku 
č. 4. Podarilo sa im presadiť, že táto linka bude aj naďalej chodiť z Opatovej priamo na Juh okolo 
polikliniky, tak ako to bolo doposiaľ. Následne odovzdal slovo poslancovi Ľubomírovi 
Hornému, ktorý dodal, že budú posunuté aj odchody a príchody linky na nedeľné omše a vyzval 
prítomných, aby zaujali stanovisko či majú záujem riešiť autobus počas letných mesiacov až hore 
k Opatovskej doline, ako tomu bolo predchádzajúci rok. Ak to občania chcú, mali by sa vyjadriť 
teraz. Bola by to linka s číslom 121, ktorá by však premávala len do obdobia rekonštrukcie mosta 
I/61 Opatová.  

• Miloslav Baco na záver uviedol,  že sa pokúsia ešte vybaviť linku č. 6, ktorá má začiatok 
a koniec – Opatová družstvo. Z tejto časti ponúkame občanom len jeden spoj za deň a to odchod 
7. 10 hod a príchod 14.45 hod. Požiadavka bola minimálne ešte na jeden spoj v čase cca 9.00 
odchod z Opatová družstvo a príchod do Opatová družstvo okolo 16.00 hod. Navrhujem teda 
aby linka č.6 začínala a končila minimálne 2 x za deň v Opatová družstvo. 
 



VMČ SEVER – 06/2016 
 Strana 5 
 

5. PREROKOVANIE REGULÁCIE PARKOVANIA NA ÚZEMÍ MESTA 
TRENČÍN PROSTREDNÍCTVOM TREN ČIANSKEJ PARKOVACEJ 
SPOLOČNOSTI  : 
 

• Ing. Mi čega uviedol, že tento bod zaradil na rokovanie, nakoľko je to aktuálna téma. Nie je 
známy ešte nový návrh VZN, takže reagovať môžeme len na návrh predložený vedením mesta 
v športovej hale. Nadviazal diskusiu a na všetky pripomienky k regulácii parkovania, ktoré si 
mohli občania  osobne vypočuť v športovej hale a priamo ich mohli elektronicky zasielať mailom 
na zverejnenú emailovú adresu na stránke mesta a TPS a.s., kde sa do 18.5.2016  zberali. Aj 
poslanci mali k dispozícii podnety od občanov, ktorých bolo dovedna okolo 128. Tieto im boli 
poskytnuté elektronicky. Aj keď Opatovej sa parkovacia politika priamo netýka, v podstate každý 
občan bude ňou zasiahnutý, lebo do širšieho centra mesta chodí každý z nás. Najviac sa 
parkovacia politika v našej časti dotkne obyvateľov Sihote I a II, centrum by malo byť 
spoplatnené zvlášť – koľko tam budem, toľko si zaplatím, podobne aj parkovisko na Palackého 
ulici a Rozmarínovej ulici.  Alebo si bude musieť občan zakúpiť parkovaciu kartu celoročnú.  

• Ing. Mi čega dal prítomným možnosť na uplatnenie požiadaviek a námietok k tomuto bodu. 
Na niektoré prítomní členovia VMČ odpovedali priamo na zasadnutí VMČ.  

• Pán Kučerák upozornil na fakt, že primátor dal priestor občanom v športovej hale vyjadriť sa 
k parkovacej politike, ale celá diskusia prebiehala ako na trhu  a v podstate mesto len namaľuje 
nové čiary a bude vyberať nehorázne poplatky za parkovanie. Upozornil, že v prvom rade by sa 
malo mesto postarať o výstavbu nových parkovacích domov, aby sa ako tak zlepšila možnosť 
parkovania. Spýtal sa „Prečo sa majú poplatky vyberať prostredníctvom TSP, a.s., veď o zrušení 
akciovej spoločnosti sa nič nehovorí? Poslanec Baco mu odpovedal, že 100 % vlastníkom TPS 
je mesto a primátor zastupuje mesto ako akcionár TPS.  

• Pán Fiala uviedol, že TPS a.s. pôsobí na meste od roku 2009 a doteraz nič nevybudovala. Do tejto 
diskusie vstúpil ešte Ing. Mi čega, ktorý uviedol, že presne od 1.1.2009 spravuje parkovanie na 
území mesta TPS, a.s. Do 31.12.2014 mala výnosy vo výške približne 1,2 mil. EUR a do kasy 
mesta sa dostalo zo zisku do 150 000,-- EUR. K tomu ešte aj nájomné do výšky 10 000,-- EUR 
ročne.   

• Mgr. Petrík k tomu uviedol, že dozorná rada TPS schvaľuje podnikateľský zámer a že 
odborníkov, ktorí v nich pôsobia treba aj zaplatiť a pritom výška mesačnej odmeny je len 300,-- 
EUR. V prípade kvalifikovaných odborníkov by to bolo aj do 2000,-- EUR mesačne.  

• Pán Kučerák poznamenal, že podľa tohto tvrdenia tam odborníci nie sú.  
• Pán Fiala vyzval prítomných poslancov, aby mu každý sám za seba odpovedal, či súhlasia s tým, 

že parkovaciu politiku bude spravovať mesto prostredníctvo TPS, a.s., tak ako to bolo 
prezentované v športovej hale : 
- Mgr. Petrík  uviedol, že áno  
- Mgr. Bakoš uviedol, že návrh ako celok takto nemôže zostať, ale po jeho zmene asi áno. 
- Ľubomír Horný  sa vyjadril, že na túto otázku neodpovie. 
- Miloslav Baco uviedol, že si ešte počká na právny audit, ale nepodporí takéto riešenie,.... má 

výhrady k cenám, s ktorými sa nestotožňuje,...nesúhlasí aj s tým, že živnostníci sú postavený 
inak ako fyzické osoby. 

- Ing. Matejka uviedol, že nebude hlasovať za takýto návrh, TPS a.s. tam nemôže byť a len 
ako príklad uviedol, že na začiatku, keď sa pripravovali návrhy, kde by vznikali nové 
parkovacie miesta upozorňoval, aby nezasahovali do zelených pásiem a chodníkov. Napriek 
tomu, v návrhu parkovania boli opätovne vyznačené parkovacie čiary v chodníku na 
Gagarinovej ulici priľahlom k materskej škole.   

- Bc. Bystrický nepodporí takýto návrh, negarancia parkovacieho miesta je protiústavná 
a mohlo mesto toto riešiť už od decembra 2014 a postupne nás ako poslancov pripravovať na 
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to, že sa bude niečo obdobné riešiť. Položil otázku, či nakoniec potrebujeme riešiť parkovaciu 
politiku, keď doteraz sme vydržali?  

- Ing. Mi čega na záver uviedol, že aj keby parkovacie karty boli zadarmo, nepodporí 
parkovaciu politiku prostredníctvom TSP a.s. Poslanci nemajú žiadny reálny dosah na to, ako 
bude spoločnosť narábať so ziskom a s vybranými peniazmi. Vychádza z reality a doterajších 
skúseností. Keby to bola rozpočtová alebo príspevková organizácia, tam je systém nastavený 
inak, organizácia disponuje dvoma účtami, s jedným, kde financie vkladá a druhý, z ktorého 
vyberá. V takom prípade si nemôže ponechať nič a môže len to, čo jej schvália poslanci. To, 
že mesto ako ústupok voči obyvateľom uvažuje o znížení cien za parkovacie karty cca o 20,-
- EUR, je len bledé gesto toho všetkého. Nakoniec vysvetlil prítomným organizačnú štruktúru 
TPS a.s., aké funkcie plní dozorná rada, kto zo zamestnancov mesta pôsobí v predstavenstve 
spoločnosti atď. ..... A vrcholom nateraz je, že TPS ide obstarávať kontrolný parkovací systém 
za 400 00,-- EUR bez DPH, na čo poslanci nemajú už žiaden dosah. Vysvetlil, že pod pojmom 
poslanci myslí všetkých poslancov. Miloslav Baco uviedol, že na dozornej rade nesúhlasil 
s týmto obstarávaním.   

- Do diskusie ešte vstúpil p. Fiala, ktorý sa priamo opýtal poslancov, čo spravili pre to, aby 
ušetrili peniaze pre mesto? Narážal na rozdiely v prenájme za parkoviská, kde cena za nájom 
na parkovisku Rozmarínová sa pohybuje radovo niekoľkokrát vyššie ako bežná cena 2,- EUR 
za m2 na iných doteraz spoplatnených parkoviskách. Poslanec Baco mu vysvetlil, že boli 
pokusy zjednávať cenu nájmu s evanjelickou cirkvou, ktorej pozemok patrí, ale bezúspešne. 
Jednoducho cirkev nebude s mestom lavírovať o cene prenájmu, chcete alebo nechcete,....... 

- O 18.10 h z rokovania VMČ SEVER odišiel poslanec Ľubomír Horný. Svoj skorší odchod 
avizoval.  

- O 18.20 h z rokovania VMČ SEVER odišiel poslanec Mgr. Petrík, ktorý sa predtým 
ospravedlnil 

- Poslanci diskutovali s občanmi o parkovacej politike a na rôzne otázky odpovedali.  
Uznesenie : VMČ SEVER požaduje návrh o parkovacej politike predložiť na rokovanie MČ SEVER 
pred jeho prerokovaním v MsZ.   
HLASOVANIE : 
Za : 5  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

6. ROZPOČTOVÉ OPATRENIA : 
 
Ing. Mi čega v krátkosti informoval o hokejovom klube, ktorý vykonáva športovú činnosť  
na zimnom štadióne Pavla Demitru. Hokejový klub Dukla Trenčín, n.o., Považská 34, Trenčín, IČO: 
36119300 požiadal o finančnú pomoc na nákup prístrojov na meranie tepovej frekvencie 
pre športovcov. Nákup kompletu Polar Team basic obsahuje:  10 hrudných snímačov s elastickými 
popruhmi; tablet s aplikáciou; základné nastavenie;  konfiguráciu systému; úvodné zaškolenie 
v rozsahu 60 minút. Polar Team Basic predstavuje moderné riešenie  merania tepu až desiatim 
športovcom naraz. Výsledky meraní sa trénerovi zobrazujú na tablete. Všetky údaje sa prenášajú do 
tabletu z hrudných pásov a zadávateľ  ich môže analyzovať. Za zvýhodnenú cenu je možné dokúpiť 
ďalších 10 hrudných snímačov, takže by sa spolu zakúpilo až 20 snímačov, aby sa mohlo 
monitorovať až 20 športovcov naraz. Zdôraznil, že vzhľadom na udržiavacie práce, ktoré bude mesto 
v mesiaci august na zimnom štadióne Pavla Demitru vykonávať, nebude možné na zimnom štadióne 
trénovať, a preto musí hokejový klub hľadať iné možnosti na trénovanie a časť finančných 
prostriedkov vynaložiť na úhradu cestovného, nakoľko potrebujú trénovať už v auguste.. S  takýmito 
nepredpokladanými výdavkami nepočítali. Preto sa s prosbou obrátili na poslancov MČ SEVER, aby 
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im zo svojho rozpočtu vyčlenili peniaze, ktoré by za iných okolností investovali práve na nákup 
týchto prístrojov.  
Uznesenie : VMČ SEVER požaduje návrh o parkovacej politike predložiť na rokovanie MČ SEVER 
pred jeho prerokovaním v MsZ.   
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
Poslanec Baco na žiadosť p. riaditeľky MŠ Niva p. Šeptákovej požaduje vyčleniť peniaze vo výške 
4 500,-- EUR na kompletné vymaľovanie materskej školy.  
Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje vyčleniť sumu z rozpočtu MČ SEVER na vymaľovanie MŠ Niva 
vo výške 4 500,-- EUR z financií vyčlenených pre časť Opatová.  
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
Mgr. Bakoš podal návrh so spustením projektu revitalizácie verejného priestranstva formou 
občianskej participácie o ktorej už poslanci informovali na predchádzajúcich rokovaniach MČ 
SEVER. Text výzvy bude zverejnený v INFE v júlovom vydaní s nasledovným textom: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje vyššie uvedenú výzvu zverejniť do Infa a vyčleniť sumu 
z rozpočtu MČ SEVER vo výške 9 000,-- EUR.    
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

7. RÔZNE:  
• p. Rozborová požiadala poslancov, aby ju zastupovali vo veci rekonštrukcie mosta I/61 Opatová 

pri Majáku, vzhľadom k tomu, že pôvodne mali byť na tomto moste osadené betónové 

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PROJEKTOV  
  
 
Poslanci za MČ SEVER vyzývajú obyvateľov svojej časti k aktívnemu sa zapojeniu do tvorby 

participatívneho rozpočtu  na  
 

MALÉ INVESTIČNÉ PROJEKTY,  
 

na ktoré vyčlenili sumu 9 000,-- EUR. Svoje návrhy posielajte na  
e-mailovú adresu vmc@trencin.sk do 31.7.2016. 

 
 
 

Zámer musí byť na verejne prístupnej ploche. Návrh by mal obsahovať krátky opis zámeru 
a jeho umiestnenie (napr. úprava verejného priestranstva alebo športoviska, alebo detského 
ihriska a pod., doplnenie lavičiek a iných prvkov architektúry a pod.). Súčasťou návrhu by mal 

byť aj orientačný odhad nákladov, ktorý by na jeden projekt nemal prekročiť sumu 3 000,-- 
EUR. Návrhy možno zasielať do 31.7.2016. 
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protihlukové steny, ktoré by bránili akémukoľvek slnečnému svetlu na jej rodinný dom. Na 
prísľub hlavného architekta mesta Trenčín bola táto podmienka zmenená, aby boli tieto steny 
z transparentného materiálu, i keď p. Rozborová by chcela, aby boli priehľadné. Ing. Mi čega sa 
jej opýtal, v akom stave sa nachádza na Okresnom úrade stavebné konanie? Bolo povedané, že 
prebieha, ale presnejšie sa pani nevedela vyjadriť. Upozornil ju, že by bolo vhodné, ak je to 
verejnou vyhláškou oficiálne požiadať o postavenie účastníka konania, aby bolo na jej námietky 
prihliadnuté. Miloslav Baco uviedol, že bude nápomocný.   

• Občan poukázal na zlý stav chodníka pred jeho domom, povedal, že chodník si opraví sám za 
vlastné financie, len potrebuje akýsi prísľub od poslancov, či môže. Ing. Mi čega mu odpovedal, 
nech si podá písomnú žiadosť na mesto, že má záujem opraviť si svojpomocne plochu pred 
rodinným domom za vlastné náklady.  

• Pani z Potočnej č. 12 uviedla tiež na zlý stav chodníka pred týmto neobývaným rodinným 
domom. 

 
• požiadavky poslancov : 
85/16 Uviesť termín ukončenia obnovy lavičiek na ul. Nábrežná, ktorá prebieha od februára 2016 a 
doposiaľ nie sú opravené všetky poškodené lavičky.(Bc. Bystrický). (Zodp. MHSL)  
86/16 Zvážiť dopravné značenie „POZOR CHODCI“ pri KS Opatová (Ing. Mičega). (Zodp. UD) 
87/16 Opätovne upozorniť šoférov MHD, aby nestáli na ceste, lebo bránia výhľadu, ale využívali 

otoč pri Výskumnom ústave ovčiarskom. (Ing. Mičega). (Zodp. UD) 
88/16  Zvážiť doplnenie autobusovej linky č. 6, ktorá má začiatok a koniec – Opatová družstvo. 

Zatiaľ ponúkame občanom len jeden spoj za deň a to odchod o 7.10 h a príchod o 14.45 h. 
Požiadavky bola minimálne ešte na jeden spoj v čase cca 9.00 h odchod z Opatová družstvo 
a príchod do Opatová družstvo okolo 16.00 h. (Baco). (Zodp. UD) 

89/16  Žiadam správcu potoka (Lesy SR alebo Povodie Váhu), aby urýchlene pokosil spomínaný 
potok vrátane jeho okolia. Momentálne je tam tráva dosahujúca výšku cca 1 m. Uvedený úsek 
sa nachádza na ulici Nivy pri materskej škôlke. V prípade realizácie kosenia prosím správcu, aby 
si zabezpečil aj odvoz pokosenej trávy nakoľko v minulosti skončila v koryte 
potoka.(Baco)(Zodp. USaŽP)  

90/16 Žiadame o kontrolu miestneho rozhlasu nachádzajúceho sa v blízkosti križovatky ciest 
Opatovská a 10.apríla. Podľa dostupných informácií nefunguje. Zároveň prosím o pokosenie 
trávy v tomto úseku. (Baco) Zodp. MHSL  

91/16  Žiadame o obhliadku a následnú opravu dažďového žľabu pred domom pani Podperovej. 
Uvedený žľab sa nachádza na ulici Opatovská 200. (Baco) Zodp. MHSL  

92/16 Žiadame odstrániť stojatú vodu v križovatke rohu ulíc Považská a Osvienčimská  (Ing. 
Mičega). (Zodp. UIS) 

93/16 Žiadame o opravu chodníka na ulici Potočná. Uvedená jama sa nachádza vedľa domu - Potočná 
8. (Baco) Zodp. UIS 

94/16 Opätovne požadujeme doplniť miestny rozhlas na ulici Mníšna v časti Opatová, prosíme 
o približné cenové rozpätie, aby sme vedeli nájsť financie v rozpočte. (Baco). (Zodp. MHSL) 

95/16 V 22. kalendárnom týždni minulý týždeň bola vykonaná zálievka spojov na ceste na ulici 
Horeblatie. Chcem sa informovať, či náš správca komunikácie vykonal aj obhliadku, ako sa 
previedli práce a či aj prevzal tieto opravy ? V prílohe posielam fotky ako boli vykonané priečne 
zálievky. Zároveň touto cestou žiadam firmu Inpek o odstránenie a nápravu prevedených prác 
na ulici Horeblatie.(Baco). (Zodp. UD) 

96/16 Odstrániť a zabezpečiť odvoz kmeňa na ul. Vodárenská 1700/15 /foto v prílohe/. (Bc. 
Bystrický). (Zodp. MHSL) 

97/16 Revitalizovať - očistiť, pripadne povrchovo upraviť detské ihriská na ul. M. Turkovej - 2 ks. 
Preveriť možnosť osadenia basketbalových košov, ktorými disponuje MHSL, a po odbornej 
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konzultácii zabezpečiť namaľovanie "ihriskových čiar"  za účelom vymedzenia hracej plochy - 
basketbal, minifutbal a pod.(Baco) (Zodp. MHSL)  

98/16 Preveriť možnosť výsadby stromov na ul. Smetanova /foto v prílohe/. (Bc. Bystrický). (Zodp. 
USaŽP) 

99/16 Preveriť možnosť výsadby dvoch stromov /nie brezy a topole/ na ul. Nábrežná 1635 na mieste 
výrubov /foto v prílohe/(Bc. Bystrický). (Zodp. USaŽP) 

100/16 Orezať kríky, ktoré zasahujú do chodníka na ul. Nábrežná /foto v prílohe/ (Bc. Bystrický) 
(Zodp. USaŽP) 

101/16 Prosíme o informáciu, na základe akej metodiky "kľúča, systému vyhodnocovania, 
zabezpečuje MHSL služby kosenia a čistenia verejných priestranstiev, napr. vysoká tráva pri 
pamätníku Silberstaina. (Bc. Bystrický). (Zodp. MHSL) 

102/16 Žiadame upraviť poškodený povrch miestnej komunikácie na Kubranskej ceste s.č. 208. 
(Mičega) (Zodp. MHSL)  

 
• požiadavky občanov : 
 
103/16 Žiadame premiestniť dva kontajnery na sklo umiestnené na autobusovej zastávke pred KS 

Opatová, nakoľko šírka chodníka je zabraná týmito kontajnermi a cestujúci čakajúci na autobus 
stoja často priamo na ceste. (Zodp. MHSL) 

 
8. ZÁVER: 

 
Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.  
 
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 19,05 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční dňa 
7. júla 2016 v Centre pre seniorov na Sihoti (zmena je vyhradená).  
 
 
 
 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 2.6. 2016 

 
 
 
 
Ing. Miloš Mi čega 

         Predseda VMČ SEVER 
 
 
 
 



 
Zápisnica  zo zasadnutia 

 
VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 

 

uskutočneného dňa 2. júna 2016 v KS Opatová  
v Trenčíne 

VMČ SEVER Strana 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Program: (po schválení) 
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. Odpovede na požiadavky VMČ Sever z mája 2016.  
4. Základné informácie o novom návrhu organizácie MHD Trenčín. 
5. Prerokovanie regulácie parkovania na území mesta Trenčín prostredníctvom Trenčianskej 

parkovacej spoločnosti.  
6. Rozpočtové opatrenia. 
7. Rôzne. 
8. 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. Mi čega konštatoval, že VMČ SEVER je uznášaniaschopný, prítomní sú siedmi členovia. 
JUDr. Smolka sa vopred ospravedlnil z neúčasti. 

• Miloslav Baco navrhol zmenu programu nasledovne :  
Zmena programu sa týka doplnenia bodu č. 6 o rozpočtové opatrenia návrhu investícií v MČ 
SEVER na rok 2016.   
 

Uznesenie : Do rokovania VMČ sa dopĺňa bod č. 6 o rozpočtových opatreniach v MČ SEVER na 
rok 2016.  
HLASOVANIE :  

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
 

Predseda výboru     
Ing. Miloš Mičega   

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

Neprítomní člen VMČ SEVER : 

JUDr. Martin Smolka- ospravedlnený 
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Za : 7  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

 
• Za zapisovateľku bola navrhnutá Soňa Baránková. Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe.  
Uznesenie : VMČ schvaľuje program zasadnutia tak, ako je uvedený vyššie.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
 
 

2. MAJETKOVÉ PREVODY:  
• Ing. Vanková ozrejmila predkladaný materiál nasledovne: 
1/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 1354/1 

v k.ú. Trenčín vo výmere cca 905 m2 na Kukučínovej ulici č. 471, za účelom vysporiadania 
pozemku užívaného do dvor bytového domu. 

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 905 m2 
na základe predloženej žiadosti. 
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
2/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 1528/93 

v k.ú. Trenčín na Vodárenskej ulici vo výmere cca 116 m2 pre LS Point, s. r. o., za účelom 
dobudovania vonkajšieho výťahu s prístupom na ulicu, so schodiskom a rampou pre invalidné 
vozíky. 

Ing. Mi čega vyjadril svoj nesúhlas a navrhol prenájom predmetného pozemku počas doby výstavby 
a následne predaj len nevyhnutnej, teda jeho zastavanej časti. Dodal, že sa jedná o priestor vo vnútro 
blokoch bytových domov, kde sa už poslanci v minulosti vyjadrili, že ponechajú tieto priestory tak 
ako boli doteraz.  
Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 116 m2 
na základe predloženej žiadosti. 
HLASOVANIE :  
Za : 1 (Petrík) Proti : 6 (Mičega,Matejka,Horný,Bystrický,Baco,Bakoš) Zdržal sa : 0 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča prenájom nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 116 m2 

do doby ukončenia výstavby a predaj pozemku až po zrealizovaní a kolaudácií v súvislosti 
s pripravovaným projektom Domova dôchodcov.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
3/ UMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k žiadosti ŽSR v zastúpení Reming Consult, a.s. 

o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, kde predmetom budú pozemky dotknuté stavebnými 
objektmi v súvislosti s Chynoranskou traťou.  

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve tak ako bol predložený návrh.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 



VMČ SEVER – 06/2016 
 Strana 3 
 

Uznesenie bolo schválené. 
 
4/ ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k majetkovoprávnemu vysporiadaniu rozostavanej stavby 

– Prestavba poľnej cesty na miestnu komunikáciu, Trenčín - Kubrá – do vlastníctva Mesta Trenčín 
od Ing. Juraja Lišku.  

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča majetkoprávne vysporiadanie tak ako bol predložený návrh. 
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
5/ ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k zámene nehnuteľností – pozemkov medzi Mestom 

Trenčín a STAFIS, s. r. o. za účelom vybudovania napojenia jestvujúcej asfaltovej komunikácie 
v obytnej časti Pred poľom na cestu III. triedy na Kubranskej ulici.  

Ing. Mi čega upozornil na fakt, že sa má umiestniť a vybudovať parkovisko pre obchodnú spoločnosť 
v blízkosti bytového domu na ulici Pred poľom 370/10. Nielenže sa ukrajuje z verejnej zelene, ale 
zároveň uberáme do budúcna možnosť alternatívy vybudovania parkovacích miest pre tento  bytový 
dom so 113 bytovými jednotkami. Za seba vyslovil nesúhlas s predloženým návrhom. Dodal, že 
tento materiál nebol prejednávaný ani na komisii životného prostredia, dopravy a územného 
plánovania, ktorá sa má uskutočniť na budúci týždeň. Mgr. Bakoš tiež povedal, že uvedené nebolo 
ani predmetom finančnej a majetkovej komisie. Mgr. Petrík  súhlasil s predloženým návrhom, 
uviedol, že sa zlepší dopravné napojenie lokality Pred poľom, aj keď síce na úkor tejto 113-bytovky. 
Ing. Mi čega opätovne vyslovil nesúhlas s tým, že nemôžeme pripustiť, aby sa ukrajovalo 
z verejného priestoru v blízkosti bytoviek inými subjektami. Ak by sa aj malo ukrojiť zo zelene, tak 
len po predchádzajúcom stanovisku dotknutej bytovky. Za seba dodal, že by to malo byť primárne 
iba na účely tejto bytovky. Teda ak už parkovisko, tak pre túto bytovku a nie iný subjekt. 
K uvedenému sa vyjadril z občanov ešte projektant Ing. Uhrovič – autor projektu a tohto 
podnikateľského zámeru, ktorý odpovedal poslancom na vznesené otázky.  
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča zámenu pozemkov tak ako bol predložený návrh. 
HLASOVANIE :  
Za : 1 (Petrík) Proti : 2 (Mičega, Bakoš) Zdržal sa : 4 (Matejka, Baco, Bystrický, Horný) 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča prerokovať uvedený materiál na komisii životného prostredia, 
dopravy a investícií a územného plánovania a opätovne predložiť na zasadnutie MČ SEVER  
v Kubrej.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY VM Č SEVER Z MÁJA 2016 :  
• Ing. Mi čega informoval prítomných o vybavených požiadavkách, ktoré boli poslancom zaslané 

elektronicky. K nevybavenej požiadavke pod č. 8/16, kde bola chybná odpoveď, dostal prísľub, 
že nedorobená časť chodníka - krajnica oproti bývalom Výskumnom ústave ovčiarskom sa 
dokončí čo najskôr.  

• Bc. Bystrický uviedol, že vypracované odpovede na požiadavky sú vágne, nedostatočné, často 
sa objavujú len všeobecné odpovede, ktoré nie sú konkrétnou odpoveďou na zadanú požiadavku. 
Napríklad v požiadavke č. 66.16 je uvedené, že termín osadenia nevieme spresniť. Stačí uviesť 
po dohode s dodávateľom, či to bude v priebehu dvoch, troch mesiacov alebo až za rok, 
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vzhľadom na poveternostné podmienky, atď. To isté sa týka aj požiadavky č. 73.16 kde sme 
požadovali výmenu dvoch pieskovísk – ale odpoveď bola, že bolo osadené nové pieskovisko, 
vrátane nového piesku. To predsa vieme, ale požiadavka znela doplniť nový piesok do tých dvoch 
starých zostávajúcich pieskovísk, nie do toho nového. Aj odpoveď na požiadavku č. 75.16 je len 
čiastočná, poslanec Bystrický požaduje vedieť, koľko lavičiek na Nábrežnej sa v skutočnosti 
vymenilo, koľko ich zostalo ešte k vymeneniu a kedy – t. j. v akom časovom rozpätí  sa opravia 
tie poškodené. 

• Ing. Mi čega uviedol, že doteraz nevieme, ako dopadlo rokovanie s TSK ohľadom požiadavky č. 
24.16 z februára, ohľadom osadenia digitálneho displeja v autobuse prímestskej dopravy. Ďalej 
požiadavka č. 33.16 ohľadom kontroly stavu nových asfaltových povrchov na všetkých MK 
v Opatovej v rámci záruky bola síce prevedená, ale neodborne a nedostatočne, preto na vybavení 
požiadavky stále trváme. Túto skutočnosť potvrdil aj Miloslav Baco. Nakoniec uviedol, že 
poslanci požadujú osadiť jednu tabuľku so zákazom vyvážania smetí na konci ulice Mlynská pri 
železničnom podjazde, tak ako znela požiadavka č. 34.16 z februára 2016. 

• Nakoniec Ing. Mi čega dodal, že nedisponujú výsledkom požiadavky č. 18/16 ohľadom výrubu 
3 drevín na Clementisovej ulici, ďalej, či sú už ukončené práce s umiestnením kamier pri MŠ 
Opatovská/hrádze – viď požiadavka č. 20.16 a ako dopadlo riešenie technického stavu 
komunikácie J. Derku – viď požiadavka č. 9.16. 

Uznesenie: VMČ SEVER berie na vedomie informácie ohľadom vypracovaných odpovedí 
na požiadavky z mája 2016 s výhradami k prerokovávaným odpovediam.   
HLASOVANIE : 
Za : 7   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

4. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NOVOM NÁVRHU ORGANIZÁCIE MHD : 
• Ing. Mi čega informoval prítomných o ďalšej verejnej prezentácii návrhu novej organizácie 

MHD, ktorá sa má uskutočniť v pondelok 13. júna 2016 o 17.00 h v kine Hviezda. Je to úplne 
nový návrh, v ktorom sú zapracované i pripomienky občanov k pôvodne predloženému návrhu, 
pripomienkovať je ho možné až do 12. júna 2016 na adrese mhd@trencin.sk. Tento návrh mesto 

plánuje uviesť do platnosti od 1.8.2016, kedy bude cestujúcej verejnosti umožnený i nástup 
všetkými dverami. Ing. Mi čega vyzval p. poslanca Baca k prejednávaniu ďalších pripomienok, 
čo sa podarilo presadiť i v spolupráci s p. farárom z Opatovej. Následne mu odovzdal slovo. 

• Miloslav Baco uviedol, že linka č. 21, ktorá roky chodila do Opatovej bude prečíslovaná na linku 
č. 4. Podarilo sa im presadiť, že táto linka bude aj naďalej chodiť z Opatovej priamo na Juh okolo 
polikliniky, tak ako to bolo doposiaľ. Následne odovzdal slovo poslancovi Ľubomírovi 
Hornému, ktorý dodal, že budú posunuté aj odchody a príchody linky na nedeľné omše a vyzval 
prítomných, aby zaujali stanovisko či majú záujem riešiť autobus počas letných mesiacov až hore 
k Opatovskej doline, ako tomu bolo predchádzajúci rok. Ak to občania chcú, mali by sa vyjadriť 
teraz. Bola by to linka s číslom 121, ktorá by však premávala len do obdobia rekonštrukcie mosta 
I/61 Opatová.  

• Miloslav Baco na záver uviedol,  že sa pokúsia ešte vybaviť linku č. 6, ktorá má začiatok 
a koniec – Opatová družstvo. Z tejto časti ponúkame občanom len jeden spoj za deň a to odchod 
7. 10 hod a príchod 14.45 hod. Požiadavka bola minimálne ešte na jeden spoj v čase cca 9.00 
odchod z Opatová družstvo a príchod do Opatová družstvo okolo 16.00 hod. Navrhujem teda 
aby linka č.6 začínala a končila minimálne 2 x za deň v Opatová družstvo. 
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5. PREROKOVANIE REGULÁCIE PARKOVANIA NA ÚZEMÍ MESTA 
TRENČÍN PROSTREDNÍCTVOM TREN ČIANSKEJ PARKOVACEJ 
SPOLOČNOSTI  : 
 

• Ing. Mi čega uviedol, že tento bod zaradil na rokovanie, nakoľko je to aktuálna téma. Nie je 
známy ešte nový návrh VZN, takže reagovať môžeme len na návrh predložený vedením mesta 
v športovej hale. Nadviazal diskusiu a na všetky pripomienky k regulácii parkovania, ktoré si 
mohli občania  osobne vypočuť v športovej hale a priamo ich mohli elektronicky zasielať mailom 
na zverejnenú emailovú adresu na stránke mesta a TPS a.s., kde sa do 18.5.2016  zberali. Aj 
poslanci mali k dispozícii podnety od občanov, ktorých bolo dovedna okolo 128. Tieto im boli 
poskytnuté elektronicky. Aj keď Opatovej sa parkovacia politika priamo netýka, v podstate každý 
občan bude ňou zasiahnutý, lebo do širšieho centra mesta chodí každý z nás. Najviac sa 
parkovacia politika v našej časti dotkne obyvateľov Sihote I a II, centrum by malo byť 
spoplatnené zvlášť – koľko tam budem, toľko si zaplatím, podobne aj parkovisko na Palackého 
ulici a Rozmarínovej ulici.  Alebo si bude musieť občan zakúpiť parkovaciu kartu celoročnú.  

• Ing. Mi čega dal prítomným možnosť na uplatnenie požiadaviek a námietok k tomuto bodu. 
Na niektoré prítomní členovia VMČ odpovedali priamo na zasadnutí VMČ.  

• Pán Kučerák upozornil na fakt, že primátor dal priestor občanom v športovej hale vyjadriť sa 
k parkovacej politike, ale celá diskusia prebiehala ako na trhu  a v podstate mesto len namaľuje 
nové čiary a bude vyberať nehorázne poplatky za parkovanie. Upozornil, že v prvom rade by sa 
malo mesto postarať o výstavbu nových parkovacích domov, aby sa ako tak zlepšila možnosť 
parkovania. Spýtal sa „Prečo sa majú poplatky vyberať prostredníctvom TSP, a.s., veď o zrušení 
akciovej spoločnosti sa nič nehovorí? Poslanec Baco mu odpovedal, že 100 % vlastníkom TPS 
je mesto a primátor zastupuje mesto ako akcionár TPS.  

• Pán Fiala uviedol, že TPS a.s. pôsobí na meste od roku 2009 a doteraz nič nevybudovala. Do tejto 
diskusie vstúpil ešte Ing. Mi čega, ktorý uviedol, že presne od 1.1.2009 spravuje parkovanie na 
území mesta TPS, a.s. Do 31.12.2014 mala výnosy vo výške približne 1,2 mil. EUR a do kasy 
mesta sa dostalo zo zisku do 150 000,-- EUR. K tomu ešte aj nájomné do výšky 10 000,-- EUR 
ročne.   

• Mgr. Petrík k tomu uviedol, že dozorná rada TPS schvaľuje podnikateľský zámer a že 
odborníkov, ktorí v nich pôsobia treba aj zaplatiť a pritom výška mesačnej odmeny je len 300,-- 
EUR. V prípade kvalifikovaných odborníkov by to bolo aj do 2000,-- EUR mesačne.  

• Pán Kučerák poznamenal, že podľa tohto tvrdenia tam odborníci nie sú.  
• Pán Fiala vyzval prítomných poslancov, aby mu každý sám za seba odpovedal, či súhlasia s tým, 

že parkovaciu politiku bude spravovať mesto prostredníctvo TPS, a.s., tak ako to bolo 
prezentované v športovej hale : 
- Mgr. Petrík  uviedol, že áno  
- Mgr. Bakoš uviedol, že návrh ako celok takto nemôže zostať, ale po jeho zmene asi áno. 
- Ľubomír Horný  sa vyjadril, že na túto otázku neodpovie. 
- Miloslav Baco uviedol, že si ešte počká na právny audit, ale nepodporí takéto riešenie,.... má 

výhrady k cenám, s ktorými sa nestotožňuje,...nesúhlasí aj s tým, že živnostníci sú postavený 
inak ako fyzické osoby. 

- Ing. Matejka uviedol, že nebude hlasovať za takýto návrh, TPS a.s. tam nemôže byť a len 
ako príklad uviedol, že na začiatku, keď sa pripravovali návrhy, kde by vznikali nové 
parkovacie miesta upozorňoval, aby nezasahovali do zelených pásiem a chodníkov. Napriek 
tomu, v návrhu parkovania boli opätovne vyznačené parkovacie čiary v chodníku na 
Gagarinovej ulici priľahlom k materskej škole.   

- Bc. Bystrický nepodporí takýto návrh, negarancia parkovacieho miesta je protiústavná 
a mohlo mesto toto riešiť už od decembra 2014 a postupne nás ako poslancov pripravovať na 
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to, že sa bude niečo obdobné riešiť. Položil otázku, či nakoniec potrebujeme riešiť parkovaciu 
politiku, keď doteraz sme vydržali?  

- Ing. Mi čega na záver uviedol, že aj keby parkovacie karty boli zadarmo, nepodporí 
parkovaciu politiku prostredníctvom TSP a.s. Poslanci nemajú žiadny reálny dosah na to, ako 
bude spoločnosť narábať so ziskom a s vybranými peniazmi. Vychádza z reality a doterajších 
skúseností. Keby to bola rozpočtová alebo príspevková organizácia, tam je systém nastavený 
inak, organizácia disponuje dvoma účtami, s jedným, kde financie vkladá a druhý, z ktorého 
vyberá. V takom prípade si nemôže ponechať nič a môže len to, čo jej schvália poslanci. To, 
že mesto ako ústupok voči obyvateľom uvažuje o znížení cien za parkovacie karty cca o 20,-
- EUR, je len bledé gesto toho všetkého. Nakoniec vysvetlil prítomným organizačnú štruktúru 
TPS a.s., aké funkcie plní dozorná rada, kto zo zamestnancov mesta pôsobí v predstavenstve 
spoločnosti atď. ..... A vrcholom nateraz je, že TPS ide obstarávať kontrolný parkovací systém 
za 400 00,-- EUR bez DPH, na čo poslanci nemajú už žiaden dosah. Vysvetlil, že pod pojmom 
poslanci myslí všetkých poslancov. Miloslav Baco uviedol, že na dozornej rade nesúhlasil 
s týmto obstarávaním.   

- Do diskusie ešte vstúpil p. Fiala, ktorý sa priamo opýtal poslancov, čo spravili pre to, aby 
ušetrili peniaze pre mesto? Narážal na rozdiely v prenájme za parkoviská, kde cena za nájom 
na parkovisku Rozmarínová sa pohybuje radovo niekoľkokrát vyššie ako bežná cena 2,- EUR 
za m2 na iných doteraz spoplatnených parkoviskách. Poslanec Baco mu vysvetlil, že boli 
pokusy zjednávať cenu nájmu s evanjelickou cirkvou, ktorej pozemok patrí, ale bezúspešne. 
Jednoducho cirkev nebude s mestom lavírovať o cene prenájmu, chcete alebo nechcete,....... 

- O 18.10 h z rokovania VMČ SEVER odišiel poslanec Ľubomír Horný. Svoj skorší odchod 
avizoval.  

- O 18.20 h z rokovania VMČ SEVER odišiel poslanec Mgr. Petrík, ktorý sa predtým 
ospravedlnil 

- Poslanci diskutovali s občanmi o parkovacej politike a na rôzne otázky odpovedali.  
Uznesenie : VMČ SEVER požaduje návrh o parkovacej politike predložiť na rokovanie MČ SEVER 
pred jeho prerokovaním v MsZ.   
HLASOVANIE : 
Za : 5  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

6. ROZPOČTOVÉ OPATRENIA : 
 
Ing. Mi čega v krátkosti informoval o hokejovom klube, ktorý vykonáva športovú činnosť  
na zimnom štadióne Pavla Demitru. Hokejový klub Dukla Trenčín, n.o., Považská 34, Trenčín, IČO: 
36119300 požiadal o finančnú pomoc na nákup prístrojov na meranie tepovej frekvencie 
pre športovcov. Nákup kompletu Polar Team basic obsahuje:  10 hrudných snímačov s elastickými 
popruhmi; tablet s aplikáciou; základné nastavenie;  konfiguráciu systému; úvodné zaškolenie 
v rozsahu 60 minút. Polar Team Basic predstavuje moderné riešenie  merania tepu až desiatim 
športovcom naraz. Výsledky meraní sa trénerovi zobrazujú na tablete. Všetky údaje sa prenášajú do 
tabletu z hrudných pásov a zadávateľ  ich môže analyzovať. Za zvýhodnenú cenu je možné dokúpiť 
ďalších 10 hrudných snímačov, takže by sa spolu zakúpilo až 20 snímačov, aby sa mohlo 
monitorovať až 20 športovcov naraz. Zdôraznil, že vzhľadom na udržiavacie práce, ktoré bude mesto 
v mesiaci august na zimnom štadióne Pavla Demitru vykonávať, nebude možné na zimnom štadióne 
trénovať, a preto musí hokejový klub hľadať iné možnosti na trénovanie a časť finančných 
prostriedkov vynaložiť na úhradu cestovného, nakoľko potrebujú trénovať už v auguste.. S  takýmito 
nepredpokladanými výdavkami nepočítali. Preto sa s prosbou obrátili na poslancov MČ SEVER, aby 
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im zo svojho rozpočtu vyčlenili peniaze, ktoré by za iných okolností investovali práve na nákup 
týchto prístrojov.  
Uznesenie : VMČ SEVER požaduje návrh o parkovacej politike predložiť na rokovanie MČ SEVER 
pred jeho prerokovaním v MsZ.   
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
Poslanec Baco na žiadosť p. riaditeľky MŠ Niva p. Šeptákovej požaduje vyčleniť peniaze vo výške 
4 500,-- EUR na kompletné vymaľovanie materskej školy.  
Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje vyčleniť sumu z rozpočtu MČ SEVER na vymaľovanie MŠ Niva 
vo výške 4 500,-- EUR z financií vyčlenených pre časť Opatová.  
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
Mgr. Bakoš podal návrh so spustením projektu revitalizácie verejného priestranstva formou 
občianskej participácie o ktorej už poslanci informovali na predchádzajúcich rokovaniach MČ 
SEVER. Text výzvy bude zverejnený v INFE v júlovom vydaní s nasledovným textom: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje vyššie uvedenú výzvu zverejniť do Infa a vyčleniť sumu 
z rozpočtu MČ SEVER vo výške 9 000,-- EUR.    
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

7. RÔZNE:  
• p. Rozborová požiadala poslancov, aby ju zastupovali vo veci rekonštrukcie mosta I/61 Opatová 

pri Majáku, vzhľadom k tomu, že pôvodne mali byť na tomto moste osadené betónové 

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PROJEKTOV  
  
 
Poslanci za MČ SEVER vyzývajú obyvateľov svojej časti k aktívnemu sa zapojeniu do tvorby 

participatívneho rozpočtu  na  
 

MALÉ INVESTIČNÉ PROJEKTY,  
 

na ktoré vyčlenili sumu 9 000,-- EUR. Svoje návrhy posielajte na  
e-mailovú adresu vmc@trencin.sk do 31.7.2016. 

 
 
 

Zámer musí byť na verejne prístupnej ploche. Návrh by mal obsahovať krátky opis zámeru 
a jeho umiestnenie (napr. úprava verejného priestranstva alebo športoviska, alebo detského 
ihriska a pod., doplnenie lavičiek a iných prvkov architektúry a pod.). Súčasťou návrhu by mal 

byť aj orientačný odhad nákladov, ktorý by na jeden projekt nemal prekročiť sumu 3 000,-- 
EUR. Návrhy možno zasielať do 31.7.2016. 
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protihlukové steny, ktoré by bránili akémukoľvek slnečnému svetlu na jej rodinný dom. Na 
prísľub hlavného architekta mesta Trenčín bola táto podmienka zmenená, aby boli tieto steny 
z transparentného materiálu, i keď p. Rozborová by chcela, aby boli priehľadné. Ing. Mi čega sa 
jej opýtal, v akom stave sa nachádza na Okresnom úrade stavebné konanie? Bolo povedané, že 
prebieha, ale presnejšie sa pani nevedela vyjadriť. Upozornil ju, že by bolo vhodné, ak je to 
verejnou vyhláškou oficiálne požiadať o postavenie účastníka konania, aby bolo na jej námietky 
prihliadnuté. Miloslav Baco uviedol, že bude nápomocný.   

• Občan poukázal na zlý stav chodníka pred jeho domom, povedal, že chodník si opraví sám za 
vlastné financie, len potrebuje akýsi prísľub od poslancov, či môže. Ing. Mi čega mu odpovedal, 
nech si podá písomnú žiadosť na mesto, že má záujem opraviť si svojpomocne plochu pred 
rodinným domom za vlastné náklady.  

• Pani z Potočnej č. 12 uviedla tiež na zlý stav chodníka pred týmto neobývaným rodinným 
domom. 

 
• požiadavky poslancov : 
85/16 Uviesť termín ukončenia obnovy lavičiek na ul. Nábrežná, ktorá prebieha od februára 2016 a 
doposiaľ nie sú opravené všetky poškodené lavičky.(Bc. Bystrický). (Zodp. MHSL)  
86/16 Zvážiť dopravné značenie „POZOR CHODCI“ pri KS Opatová (Ing. Mičega). (Zodp. UD) 
87/16 Opätovne upozorniť šoférov MHD, aby nestáli na ceste, lebo bránia výhľadu, ale využívali 

otoč pri Výskumnom ústave ovčiarskom. (Ing. Mičega). (Zodp. UD) 
88/16  Zvážiť doplnenie autobusovej linky č. 6, ktorá má začiatok a koniec – Opatová družstvo. 

Zatiaľ ponúkame občanom len jeden spoj za deň a to odchod o 7.10 h a príchod o 14.45 h. 
Požiadavky bola minimálne ešte na jeden spoj v čase cca 9.00 h odchod z Opatová družstvo 
a príchod do Opatová družstvo okolo 16.00 h. (Baco). (Zodp. UD) 

89/16  Žiadam správcu potoka (Lesy SR alebo Povodie Váhu), aby urýchlene pokosil spomínaný 
potok vrátane jeho okolia. Momentálne je tam tráva dosahujúca výšku cca 1 m. Uvedený úsek 
sa nachádza na ulici Nivy pri materskej škôlke. V prípade realizácie kosenia prosím správcu, aby 
si zabezpečil aj odvoz pokosenej trávy nakoľko v minulosti skončila v koryte 
potoka.(Baco)(Zodp. USaŽP)  

90/16 Žiadame o kontrolu miestneho rozhlasu nachádzajúceho sa v blízkosti križovatky ciest 
Opatovská a 10.apríla. Podľa dostupných informácií nefunguje. Zároveň prosím o pokosenie 
trávy v tomto úseku. (Baco) Zodp. MHSL  

91/16  Žiadame o obhliadku a následnú opravu dažďového žľabu pred domom pani Podperovej. 
Uvedený žľab sa nachádza na ulici Opatovská 200. (Baco) Zodp. MHSL  

92/16 Žiadame odstrániť stojatú vodu v križovatke rohu ulíc Považská a Osvienčimská  (Ing. 
Mičega). (Zodp. UIS) 

93/16 Žiadame o opravu chodníka na ulici Potočná. Uvedená jama sa nachádza vedľa domu - Potočná 
8. (Baco) Zodp. UIS 

94/16 Opätovne požadujeme doplniť miestny rozhlas na ulici Mníšna v časti Opatová, prosíme 
o približné cenové rozpätie, aby sme vedeli nájsť financie v rozpočte. (Baco). (Zodp. MHSL) 

95/16 V 22. kalendárnom týždni minulý týždeň bola vykonaná zálievka spojov na ceste na ulici 
Horeblatie. Chcem sa informovať, či náš správca komunikácie vykonal aj obhliadku, ako sa 
previedli práce a či aj prevzal tieto opravy ? V prílohe posielam fotky ako boli vykonané priečne 
zálievky. Zároveň touto cestou žiadam firmu Inpek o odstránenie a nápravu prevedených prác 
na ulici Horeblatie.(Baco). (Zodp. UD) 

96/16 Odstrániť a zabezpečiť odvoz kmeňa na ul. Vodárenská 1700/15 /foto v prílohe/. (Bc. 
Bystrický). (Zodp. MHSL) 

97/16 Revitalizovať - očistiť, pripadne povrchovo upraviť detské ihriská na ul. M. Turkovej - 2 ks. 
Preveriť možnosť osadenia basketbalových košov, ktorými disponuje MHSL, a po odbornej 
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konzultácii zabezpečiť namaľovanie "ihriskových čiar"  za účelom vymedzenia hracej plochy - 
basketbal, minifutbal a pod.(Baco) (Zodp. MHSL)  

98/16 Preveriť možnosť výsadby stromov na ul. Smetanova /foto v prílohe/. (Bc. Bystrický). (Zodp. 
USaŽP) 

99/16 Preveriť možnosť výsadby dvoch stromov /nie brezy a topole/ na ul. Nábrežná 1635 na mieste 
výrubov /foto v prílohe/(Bc. Bystrický). (Zodp. USaŽP) 

100/16 Orezať kríky, ktoré zasahujú do chodníka na ul. Nábrežná /foto v prílohe/ (Bc. Bystrický) 
(Zodp. USaŽP) 

101/16 Prosíme o informáciu, na základe akej metodiky "kľúča, systému vyhodnocovania, 
zabezpečuje MHSL služby kosenia a čistenia verejných priestranstiev, napr. vysoká tráva pri 
pamätníku Silberstaina. (Bc. Bystrický). (Zodp. MHSL) 

102/16 Žiadame upraviť poškodený povrch miestnej komunikácie na Kubranskej ceste s.č. 208. 
(Mičega) (Zodp. MHSL)  

 
• požiadavky občanov : 
 
103/16 Žiadame premiestniť dva kontajnery na sklo umiestnené na autobusovej zastávke pred KS 

Opatová, nakoľko šírka chodníka je zabraná týmito kontajnermi a cestujúci čakajúci na autobus 
stoja často priamo na ceste. (Zodp. MHSL) 

 
8. ZÁVER: 

 
Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.  
 
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 19,05 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční dňa 
7. júla 2016 v Centre pre seniorov na Sihoti (zmena je vyhradená).  
 
 
 
 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 2.6. 2016 

 
 
 
 
Ing. Miloš Mi čega 

         Predseda VMČ SEVER 
 
 
 
 



 
Zápisnica  zo zasadnutia 

 
VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 

 

uskutočneného dňa 2. júna 2016 v KS Opatová  
v Trenčíne 

VMČ SEVER Strana 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Program: (po schválení) 
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. Odpovede na požiadavky VMČ Sever z mája 2016.  
4. Základné informácie o novom návrhu organizácie MHD Trenčín. 
5. Prerokovanie regulácie parkovania na území mesta Trenčín prostredníctvom Trenčianskej 

parkovacej spoločnosti.  
6. Rozpočtové opatrenia. 
7. Rôzne. 
8. 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. Mi čega konštatoval, že VMČ SEVER je uznášaniaschopný, prítomní sú siedmi členovia. 
JUDr. Smolka sa vopred ospravedlnil z neúčasti. 

• Miloslav Baco navrhol zmenu programu nasledovne :  
Zmena programu sa týka doplnenia bodu č. 6 o rozpočtové opatrenia návrhu investícií v MČ 
SEVER na rok 2016.   
 

Uznesenie : Do rokovania VMČ sa dopĺňa bod č. 6 o rozpočtových opatreniach v MČ SEVER na 
rok 2016.  
HLASOVANIE :  

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
 

Predseda výboru     
Ing. Miloš Mičega   

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

Neprítomní člen VMČ SEVER : 

JUDr. Martin Smolka- ospravedlnený 
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Za : 7  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

 
• Za zapisovateľku bola navrhnutá Soňa Baránková. Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe.  
Uznesenie : VMČ schvaľuje program zasadnutia tak, ako je uvedený vyššie.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
 
 

2. MAJETKOVÉ PREVODY:  
• Ing. Vanková ozrejmila predkladaný materiál nasledovne: 
1/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 1354/1 

v k.ú. Trenčín vo výmere cca 905 m2 na Kukučínovej ulici č. 471, za účelom vysporiadania 
pozemku užívaného do dvor bytového domu. 

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 905 m2 
na základe predloženej žiadosti. 
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
2/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 1528/93 

v k.ú. Trenčín na Vodárenskej ulici vo výmere cca 116 m2 pre LS Point, s. r. o., za účelom 
dobudovania vonkajšieho výťahu s prístupom na ulicu, so schodiskom a rampou pre invalidné 
vozíky. 

Ing. Mi čega vyjadril svoj nesúhlas a navrhol prenájom predmetného pozemku počas doby výstavby 
a následne predaj len nevyhnutnej, teda jeho zastavanej časti. Dodal, že sa jedná o priestor vo vnútro 
blokoch bytových domov, kde sa už poslanci v minulosti vyjadrili, že ponechajú tieto priestory tak 
ako boli doteraz.  
Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 116 m2 
na základe predloženej žiadosti. 
HLASOVANIE :  
Za : 1 (Petrík) Proti : 6 (Mičega,Matejka,Horný,Bystrický,Baco,Bakoš) Zdržal sa : 0 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča prenájom nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 116 m2 

do doby ukončenia výstavby a predaj pozemku až po zrealizovaní a kolaudácií v súvislosti 
s pripravovaným projektom Domova dôchodcov.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
3/ UMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k žiadosti ŽSR v zastúpení Reming Consult, a.s. 

o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, kde predmetom budú pozemky dotknuté stavebnými 
objektmi v súvislosti s Chynoranskou traťou.  

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve tak ako bol predložený návrh.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
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Uznesenie bolo schválené. 
 
4/ ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k majetkovoprávnemu vysporiadaniu rozostavanej stavby 

– Prestavba poľnej cesty na miestnu komunikáciu, Trenčín - Kubrá – do vlastníctva Mesta Trenčín 
od Ing. Juraja Lišku.  

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča majetkoprávne vysporiadanie tak ako bol predložený návrh. 
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
5/ ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k zámene nehnuteľností – pozemkov medzi Mestom 

Trenčín a STAFIS, s. r. o. za účelom vybudovania napojenia jestvujúcej asfaltovej komunikácie 
v obytnej časti Pred poľom na cestu III. triedy na Kubranskej ulici.  

Ing. Mi čega upozornil na fakt, že sa má umiestniť a vybudovať parkovisko pre obchodnú spoločnosť 
v blízkosti bytového domu na ulici Pred poľom 370/10. Nielenže sa ukrajuje z verejnej zelene, ale 
zároveň uberáme do budúcna možnosť alternatívy vybudovania parkovacích miest pre tento  bytový 
dom so 113 bytovými jednotkami. Za seba vyslovil nesúhlas s predloženým návrhom. Dodal, že 
tento materiál nebol prejednávaný ani na komisii životného prostredia, dopravy a územného 
plánovania, ktorá sa má uskutočniť na budúci týždeň. Mgr. Bakoš tiež povedal, že uvedené nebolo 
ani predmetom finančnej a majetkovej komisie. Mgr. Petrík  súhlasil s predloženým návrhom, 
uviedol, že sa zlepší dopravné napojenie lokality Pred poľom, aj keď síce na úkor tejto 113-bytovky. 
Ing. Mi čega opätovne vyslovil nesúhlas s tým, že nemôžeme pripustiť, aby sa ukrajovalo 
z verejného priestoru v blízkosti bytoviek inými subjektami. Ak by sa aj malo ukrojiť zo zelene, tak 
len po predchádzajúcom stanovisku dotknutej bytovky. Za seba dodal, že by to malo byť primárne 
iba na účely tejto bytovky. Teda ak už parkovisko, tak pre túto bytovku a nie iný subjekt. 
K uvedenému sa vyjadril z občanov ešte projektant Ing. Uhrovič – autor projektu a tohto 
podnikateľského zámeru, ktorý odpovedal poslancom na vznesené otázky.  
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča zámenu pozemkov tak ako bol predložený návrh. 
HLASOVANIE :  
Za : 1 (Petrík) Proti : 2 (Mičega, Bakoš) Zdržal sa : 4 (Matejka, Baco, Bystrický, Horný) 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča prerokovať uvedený materiál na komisii životného prostredia, 
dopravy a investícií a územného plánovania a opätovne predložiť na zasadnutie MČ SEVER  
v Kubrej.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY VM Č SEVER Z MÁJA 2016 :  
• Ing. Mi čega informoval prítomných o vybavených požiadavkách, ktoré boli poslancom zaslané 

elektronicky. K nevybavenej požiadavke pod č. 8/16, kde bola chybná odpoveď, dostal prísľub, 
že nedorobená časť chodníka - krajnica oproti bývalom Výskumnom ústave ovčiarskom sa 
dokončí čo najskôr.  

• Bc. Bystrický uviedol, že vypracované odpovede na požiadavky sú vágne, nedostatočné, často 
sa objavujú len všeobecné odpovede, ktoré nie sú konkrétnou odpoveďou na zadanú požiadavku. 
Napríklad v požiadavke č. 66.16 je uvedené, že termín osadenia nevieme spresniť. Stačí uviesť 
po dohode s dodávateľom, či to bude v priebehu dvoch, troch mesiacov alebo až za rok, 
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vzhľadom na poveternostné podmienky, atď. To isté sa týka aj požiadavky č. 73.16 kde sme 
požadovali výmenu dvoch pieskovísk – ale odpoveď bola, že bolo osadené nové pieskovisko, 
vrátane nového piesku. To predsa vieme, ale požiadavka znela doplniť nový piesok do tých dvoch 
starých zostávajúcich pieskovísk, nie do toho nového. Aj odpoveď na požiadavku č. 75.16 je len 
čiastočná, poslanec Bystrický požaduje vedieť, koľko lavičiek na Nábrežnej sa v skutočnosti 
vymenilo, koľko ich zostalo ešte k vymeneniu a kedy – t. j. v akom časovom rozpätí  sa opravia 
tie poškodené. 

• Ing. Mi čega uviedol, že doteraz nevieme, ako dopadlo rokovanie s TSK ohľadom požiadavky č. 
24.16 z februára, ohľadom osadenia digitálneho displeja v autobuse prímestskej dopravy. Ďalej 
požiadavka č. 33.16 ohľadom kontroly stavu nových asfaltových povrchov na všetkých MK 
v Opatovej v rámci záruky bola síce prevedená, ale neodborne a nedostatočne, preto na vybavení 
požiadavky stále trváme. Túto skutočnosť potvrdil aj Miloslav Baco. Nakoniec uviedol, že 
poslanci požadujú osadiť jednu tabuľku so zákazom vyvážania smetí na konci ulice Mlynská pri 
železničnom podjazde, tak ako znela požiadavka č. 34.16 z februára 2016. 

• Nakoniec Ing. Mi čega dodal, že nedisponujú výsledkom požiadavky č. 18/16 ohľadom výrubu 
3 drevín na Clementisovej ulici, ďalej, či sú už ukončené práce s umiestnením kamier pri MŠ 
Opatovská/hrádze – viď požiadavka č. 20.16 a ako dopadlo riešenie technického stavu 
komunikácie J. Derku – viď požiadavka č. 9.16. 

Uznesenie: VMČ SEVER berie na vedomie informácie ohľadom vypracovaných odpovedí 
na požiadavky z mája 2016 s výhradami k prerokovávaným odpovediam.   
HLASOVANIE : 
Za : 7   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

4. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NOVOM NÁVRHU ORGANIZÁCIE MHD : 
• Ing. Mi čega informoval prítomných o ďalšej verejnej prezentácii návrhu novej organizácie 

MHD, ktorá sa má uskutočniť v pondelok 13. júna 2016 o 17.00 h v kine Hviezda. Je to úplne 
nový návrh, v ktorom sú zapracované i pripomienky občanov k pôvodne predloženému návrhu, 
pripomienkovať je ho možné až do 12. júna 2016 na adrese mhd@trencin.sk. Tento návrh mesto 

plánuje uviesť do platnosti od 1.8.2016, kedy bude cestujúcej verejnosti umožnený i nástup 
všetkými dverami. Ing. Mi čega vyzval p. poslanca Baca k prejednávaniu ďalších pripomienok, 
čo sa podarilo presadiť i v spolupráci s p. farárom z Opatovej. Následne mu odovzdal slovo. 

• Miloslav Baco uviedol, že linka č. 21, ktorá roky chodila do Opatovej bude prečíslovaná na linku 
č. 4. Podarilo sa im presadiť, že táto linka bude aj naďalej chodiť z Opatovej priamo na Juh okolo 
polikliniky, tak ako to bolo doposiaľ. Následne odovzdal slovo poslancovi Ľubomírovi 
Hornému, ktorý dodal, že budú posunuté aj odchody a príchody linky na nedeľné omše a vyzval 
prítomných, aby zaujali stanovisko či majú záujem riešiť autobus počas letných mesiacov až hore 
k Opatovskej doline, ako tomu bolo predchádzajúci rok. Ak to občania chcú, mali by sa vyjadriť 
teraz. Bola by to linka s číslom 121, ktorá by však premávala len do obdobia rekonštrukcie mosta 
I/61 Opatová.  

• Miloslav Baco na záver uviedol,  že sa pokúsia ešte vybaviť linku č. 6, ktorá má začiatok 
a koniec – Opatová družstvo. Z tejto časti ponúkame občanom len jeden spoj za deň a to odchod 
7. 10 hod a príchod 14.45 hod. Požiadavka bola minimálne ešte na jeden spoj v čase cca 9.00 
odchod z Opatová družstvo a príchod do Opatová družstvo okolo 16.00 hod. Navrhujem teda 
aby linka č.6 začínala a končila minimálne 2 x za deň v Opatová družstvo. 
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5. PREROKOVANIE REGULÁCIE PARKOVANIA NA ÚZEMÍ MESTA 
TRENČÍN PROSTREDNÍCTVOM TREN ČIANSKEJ PARKOVACEJ 
SPOLOČNOSTI  : 
 

• Ing. Mi čega uviedol, že tento bod zaradil na rokovanie, nakoľko je to aktuálna téma. Nie je 
známy ešte nový návrh VZN, takže reagovať môžeme len na návrh predložený vedením mesta 
v športovej hale. Nadviazal diskusiu a na všetky pripomienky k regulácii parkovania, ktoré si 
mohli občania  osobne vypočuť v športovej hale a priamo ich mohli elektronicky zasielať mailom 
na zverejnenú emailovú adresu na stránke mesta a TPS a.s., kde sa do 18.5.2016  zberali. Aj 
poslanci mali k dispozícii podnety od občanov, ktorých bolo dovedna okolo 128. Tieto im boli 
poskytnuté elektronicky. Aj keď Opatovej sa parkovacia politika priamo netýka, v podstate každý 
občan bude ňou zasiahnutý, lebo do širšieho centra mesta chodí každý z nás. Najviac sa 
parkovacia politika v našej časti dotkne obyvateľov Sihote I a II, centrum by malo byť 
spoplatnené zvlášť – koľko tam budem, toľko si zaplatím, podobne aj parkovisko na Palackého 
ulici a Rozmarínovej ulici.  Alebo si bude musieť občan zakúpiť parkovaciu kartu celoročnú.  

• Ing. Mi čega dal prítomným možnosť na uplatnenie požiadaviek a námietok k tomuto bodu. 
Na niektoré prítomní členovia VMČ odpovedali priamo na zasadnutí VMČ.  

• Pán Kučerák upozornil na fakt, že primátor dal priestor občanom v športovej hale vyjadriť sa 
k parkovacej politike, ale celá diskusia prebiehala ako na trhu  a v podstate mesto len namaľuje 
nové čiary a bude vyberať nehorázne poplatky za parkovanie. Upozornil, že v prvom rade by sa 
malo mesto postarať o výstavbu nových parkovacích domov, aby sa ako tak zlepšila možnosť 
parkovania. Spýtal sa „Prečo sa majú poplatky vyberať prostredníctvom TSP, a.s., veď o zrušení 
akciovej spoločnosti sa nič nehovorí? Poslanec Baco mu odpovedal, že 100 % vlastníkom TPS 
je mesto a primátor zastupuje mesto ako akcionár TPS.  

• Pán Fiala uviedol, že TPS a.s. pôsobí na meste od roku 2009 a doteraz nič nevybudovala. Do tejto 
diskusie vstúpil ešte Ing. Mi čega, ktorý uviedol, že presne od 1.1.2009 spravuje parkovanie na 
území mesta TPS, a.s. Do 31.12.2014 mala výnosy vo výške približne 1,2 mil. EUR a do kasy 
mesta sa dostalo zo zisku do 150 000,-- EUR. K tomu ešte aj nájomné do výšky 10 000,-- EUR 
ročne.   

• Mgr. Petrík k tomu uviedol, že dozorná rada TPS schvaľuje podnikateľský zámer a že 
odborníkov, ktorí v nich pôsobia treba aj zaplatiť a pritom výška mesačnej odmeny je len 300,-- 
EUR. V prípade kvalifikovaných odborníkov by to bolo aj do 2000,-- EUR mesačne.  

• Pán Kučerák poznamenal, že podľa tohto tvrdenia tam odborníci nie sú.  
• Pán Fiala vyzval prítomných poslancov, aby mu každý sám za seba odpovedal, či súhlasia s tým, 

že parkovaciu politiku bude spravovať mesto prostredníctvo TPS, a.s., tak ako to bolo 
prezentované v športovej hale : 
- Mgr. Petrík  uviedol, že áno  
- Mgr. Bakoš uviedol, že návrh ako celok takto nemôže zostať, ale po jeho zmene asi áno. 
- Ľubomír Horný  sa vyjadril, že na túto otázku neodpovie. 
- Miloslav Baco uviedol, že si ešte počká na právny audit, ale nepodporí takéto riešenie,.... má 

výhrady k cenám, s ktorými sa nestotožňuje,...nesúhlasí aj s tým, že živnostníci sú postavený 
inak ako fyzické osoby. 

- Ing. Matejka uviedol, že nebude hlasovať za takýto návrh, TPS a.s. tam nemôže byť a len 
ako príklad uviedol, že na začiatku, keď sa pripravovali návrhy, kde by vznikali nové 
parkovacie miesta upozorňoval, aby nezasahovali do zelených pásiem a chodníkov. Napriek 
tomu, v návrhu parkovania boli opätovne vyznačené parkovacie čiary v chodníku na 
Gagarinovej ulici priľahlom k materskej škole.   

- Bc. Bystrický nepodporí takýto návrh, negarancia parkovacieho miesta je protiústavná 
a mohlo mesto toto riešiť už od decembra 2014 a postupne nás ako poslancov pripravovať na 
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to, že sa bude niečo obdobné riešiť. Položil otázku, či nakoniec potrebujeme riešiť parkovaciu 
politiku, keď doteraz sme vydržali?  

- Ing. Mi čega na záver uviedol, že aj keby parkovacie karty boli zadarmo, nepodporí 
parkovaciu politiku prostredníctvom TSP a.s. Poslanci nemajú žiadny reálny dosah na to, ako 
bude spoločnosť narábať so ziskom a s vybranými peniazmi. Vychádza z reality a doterajších 
skúseností. Keby to bola rozpočtová alebo príspevková organizácia, tam je systém nastavený 
inak, organizácia disponuje dvoma účtami, s jedným, kde financie vkladá a druhý, z ktorého 
vyberá. V takom prípade si nemôže ponechať nič a môže len to, čo jej schvália poslanci. To, 
že mesto ako ústupok voči obyvateľom uvažuje o znížení cien za parkovacie karty cca o 20,-
- EUR, je len bledé gesto toho všetkého. Nakoniec vysvetlil prítomným organizačnú štruktúru 
TPS a.s., aké funkcie plní dozorná rada, kto zo zamestnancov mesta pôsobí v predstavenstve 
spoločnosti atď. ..... A vrcholom nateraz je, že TPS ide obstarávať kontrolný parkovací systém 
za 400 00,-- EUR bez DPH, na čo poslanci nemajú už žiaden dosah. Vysvetlil, že pod pojmom 
poslanci myslí všetkých poslancov. Miloslav Baco uviedol, že na dozornej rade nesúhlasil 
s týmto obstarávaním.   

- Do diskusie ešte vstúpil p. Fiala, ktorý sa priamo opýtal poslancov, čo spravili pre to, aby 
ušetrili peniaze pre mesto? Narážal na rozdiely v prenájme za parkoviská, kde cena za nájom 
na parkovisku Rozmarínová sa pohybuje radovo niekoľkokrát vyššie ako bežná cena 2,- EUR 
za m2 na iných doteraz spoplatnených parkoviskách. Poslanec Baco mu vysvetlil, že boli 
pokusy zjednávať cenu nájmu s evanjelickou cirkvou, ktorej pozemok patrí, ale bezúspešne. 
Jednoducho cirkev nebude s mestom lavírovať o cene prenájmu, chcete alebo nechcete,....... 

- O 18.10 h z rokovania VMČ SEVER odišiel poslanec Ľubomír Horný. Svoj skorší odchod 
avizoval.  

- O 18.20 h z rokovania VMČ SEVER odišiel poslanec Mgr. Petrík, ktorý sa predtým 
ospravedlnil 

- Poslanci diskutovali s občanmi o parkovacej politike a na rôzne otázky odpovedali.  
Uznesenie : VMČ SEVER požaduje návrh o parkovacej politike predložiť na rokovanie MČ SEVER 
pred jeho prerokovaním v MsZ.   
HLASOVANIE : 
Za : 5  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

6. ROZPOČTOVÉ OPATRENIA : 
 
Ing. Mi čega v krátkosti informoval o hokejovom klube, ktorý vykonáva športovú činnosť  
na zimnom štadióne Pavla Demitru. Hokejový klub Dukla Trenčín, n.o., Považská 34, Trenčín, IČO: 
36119300 požiadal o finančnú pomoc na nákup prístrojov na meranie tepovej frekvencie 
pre športovcov. Nákup kompletu Polar Team basic obsahuje:  10 hrudných snímačov s elastickými 
popruhmi; tablet s aplikáciou; základné nastavenie;  konfiguráciu systému; úvodné zaškolenie 
v rozsahu 60 minút. Polar Team Basic predstavuje moderné riešenie  merania tepu až desiatim 
športovcom naraz. Výsledky meraní sa trénerovi zobrazujú na tablete. Všetky údaje sa prenášajú do 
tabletu z hrudných pásov a zadávateľ  ich môže analyzovať. Za zvýhodnenú cenu je možné dokúpiť 
ďalších 10 hrudných snímačov, takže by sa spolu zakúpilo až 20 snímačov, aby sa mohlo 
monitorovať až 20 športovcov naraz. Zdôraznil, že vzhľadom na udržiavacie práce, ktoré bude mesto 
v mesiaci august na zimnom štadióne Pavla Demitru vykonávať, nebude možné na zimnom štadióne 
trénovať, a preto musí hokejový klub hľadať iné možnosti na trénovanie a časť finančných 
prostriedkov vynaložiť na úhradu cestovného, nakoľko potrebujú trénovať už v auguste.. S  takýmito 
nepredpokladanými výdavkami nepočítali. Preto sa s prosbou obrátili na poslancov MČ SEVER, aby 
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im zo svojho rozpočtu vyčlenili peniaze, ktoré by za iných okolností investovali práve na nákup 
týchto prístrojov.  
Uznesenie : VMČ SEVER požaduje návrh o parkovacej politike predložiť na rokovanie MČ SEVER 
pred jeho prerokovaním v MsZ.   
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
Poslanec Baco na žiadosť p. riaditeľky MŠ Niva p. Šeptákovej požaduje vyčleniť peniaze vo výške 
4 500,-- EUR na kompletné vymaľovanie materskej školy.  
Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje vyčleniť sumu z rozpočtu MČ SEVER na vymaľovanie MŠ Niva 
vo výške 4 500,-- EUR z financií vyčlenených pre časť Opatová.  
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
Mgr. Bakoš podal návrh so spustením projektu revitalizácie verejného priestranstva formou 
občianskej participácie o ktorej už poslanci informovali na predchádzajúcich rokovaniach MČ 
SEVER. Text výzvy bude zverejnený v INFE v júlovom vydaní s nasledovným textom: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje vyššie uvedenú výzvu zverejniť do Infa a vyčleniť sumu 
z rozpočtu MČ SEVER vo výške 9 000,-- EUR.    
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

7. RÔZNE:  
• p. Rozborová požiadala poslancov, aby ju zastupovali vo veci rekonštrukcie mosta I/61 Opatová 

pri Majáku, vzhľadom k tomu, že pôvodne mali byť na tomto moste osadené betónové 

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PROJEKTOV  
  
 
Poslanci za MČ SEVER vyzývajú obyvateľov svojej časti k aktívnemu sa zapojeniu do tvorby 

participatívneho rozpočtu  na  
 

MALÉ INVESTIČNÉ PROJEKTY,  
 

na ktoré vyčlenili sumu 9 000,-- EUR. Svoje návrhy posielajte na  
e-mailovú adresu vmc@trencin.sk do 31.7.2016. 

 
 
 

Zámer musí byť na verejne prístupnej ploche. Návrh by mal obsahovať krátky opis zámeru 
a jeho umiestnenie (napr. úprava verejného priestranstva alebo športoviska, alebo detského 
ihriska a pod., doplnenie lavičiek a iných prvkov architektúry a pod.). Súčasťou návrhu by mal 

byť aj orientačný odhad nákladov, ktorý by na jeden projekt nemal prekročiť sumu 3 000,-- 
EUR. Návrhy možno zasielať do 31.7.2016. 
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protihlukové steny, ktoré by bránili akémukoľvek slnečnému svetlu na jej rodinný dom. Na 
prísľub hlavného architekta mesta Trenčín bola táto podmienka zmenená, aby boli tieto steny 
z transparentného materiálu, i keď p. Rozborová by chcela, aby boli priehľadné. Ing. Mi čega sa 
jej opýtal, v akom stave sa nachádza na Okresnom úrade stavebné konanie? Bolo povedané, že 
prebieha, ale presnejšie sa pani nevedela vyjadriť. Upozornil ju, že by bolo vhodné, ak je to 
verejnou vyhláškou oficiálne požiadať o postavenie účastníka konania, aby bolo na jej námietky 
prihliadnuté. Miloslav Baco uviedol, že bude nápomocný.   

• Občan poukázal na zlý stav chodníka pred jeho domom, povedal, že chodník si opraví sám za 
vlastné financie, len potrebuje akýsi prísľub od poslancov, či môže. Ing. Mi čega mu odpovedal, 
nech si podá písomnú žiadosť na mesto, že má záujem opraviť si svojpomocne plochu pred 
rodinným domom za vlastné náklady.  

• Pani z Potočnej č. 12 uviedla tiež na zlý stav chodníka pred týmto neobývaným rodinným 
domom. 

 
• požiadavky poslancov : 
85/16 Uviesť termín ukončenia obnovy lavičiek na ul. Nábrežná, ktorá prebieha od februára 2016 a 
doposiaľ nie sú opravené všetky poškodené lavičky.(Bc. Bystrický). (Zodp. MHSL)  
86/16 Zvážiť dopravné značenie „POZOR CHODCI“ pri KS Opatová (Ing. Mičega). (Zodp. UD) 
87/16 Opätovne upozorniť šoférov MHD, aby nestáli na ceste, lebo bránia výhľadu, ale využívali 

otoč pri Výskumnom ústave ovčiarskom. (Ing. Mičega). (Zodp. UD) 
88/16  Zvážiť doplnenie autobusovej linky č. 6, ktorá má začiatok a koniec – Opatová družstvo. 

Zatiaľ ponúkame občanom len jeden spoj za deň a to odchod o 7.10 h a príchod o 14.45 h. 
Požiadavky bola minimálne ešte na jeden spoj v čase cca 9.00 h odchod z Opatová družstvo 
a príchod do Opatová družstvo okolo 16.00 h. (Baco). (Zodp. UD) 

89/16  Žiadam správcu potoka (Lesy SR alebo Povodie Váhu), aby urýchlene pokosil spomínaný 
potok vrátane jeho okolia. Momentálne je tam tráva dosahujúca výšku cca 1 m. Uvedený úsek 
sa nachádza na ulici Nivy pri materskej škôlke. V prípade realizácie kosenia prosím správcu, aby 
si zabezpečil aj odvoz pokosenej trávy nakoľko v minulosti skončila v koryte 
potoka.(Baco)(Zodp. USaŽP)  

90/16 Žiadame o kontrolu miestneho rozhlasu nachádzajúceho sa v blízkosti križovatky ciest 
Opatovská a 10.apríla. Podľa dostupných informácií nefunguje. Zároveň prosím o pokosenie 
trávy v tomto úseku. (Baco) Zodp. MHSL  

91/16  Žiadame o obhliadku a následnú opravu dažďového žľabu pred domom pani Podperovej. 
Uvedený žľab sa nachádza na ulici Opatovská 200. (Baco) Zodp. MHSL  

92/16 Žiadame odstrániť stojatú vodu v križovatke rohu ulíc Považská a Osvienčimská  (Ing. 
Mičega). (Zodp. UIS) 

93/16 Žiadame o opravu chodníka na ulici Potočná. Uvedená jama sa nachádza vedľa domu - Potočná 
8. (Baco) Zodp. UIS 

94/16 Opätovne požadujeme doplniť miestny rozhlas na ulici Mníšna v časti Opatová, prosíme 
o približné cenové rozpätie, aby sme vedeli nájsť financie v rozpočte. (Baco). (Zodp. MHSL) 

95/16 V 22. kalendárnom týždni minulý týždeň bola vykonaná zálievka spojov na ceste na ulici 
Horeblatie. Chcem sa informovať, či náš správca komunikácie vykonal aj obhliadku, ako sa 
previedli práce a či aj prevzal tieto opravy ? V prílohe posielam fotky ako boli vykonané priečne 
zálievky. Zároveň touto cestou žiadam firmu Inpek o odstránenie a nápravu prevedených prác 
na ulici Horeblatie.(Baco). (Zodp. UD) 

96/16 Odstrániť a zabezpečiť odvoz kmeňa na ul. Vodárenská 1700/15 /foto v prílohe/. (Bc. 
Bystrický). (Zodp. MHSL) 

97/16 Revitalizovať - očistiť, pripadne povrchovo upraviť detské ihriská na ul. M. Turkovej - 2 ks. 
Preveriť možnosť osadenia basketbalových košov, ktorými disponuje MHSL, a po odbornej 
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konzultácii zabezpečiť namaľovanie "ihriskových čiar"  za účelom vymedzenia hracej plochy - 
basketbal, minifutbal a pod.(Baco) (Zodp. MHSL)  

98/16 Preveriť možnosť výsadby stromov na ul. Smetanova /foto v prílohe/. (Bc. Bystrický). (Zodp. 
USaŽP) 

99/16 Preveriť možnosť výsadby dvoch stromov /nie brezy a topole/ na ul. Nábrežná 1635 na mieste 
výrubov /foto v prílohe/(Bc. Bystrický). (Zodp. USaŽP) 

100/16 Orezať kríky, ktoré zasahujú do chodníka na ul. Nábrežná /foto v prílohe/ (Bc. Bystrický) 
(Zodp. USaŽP) 

101/16 Prosíme o informáciu, na základe akej metodiky "kľúča, systému vyhodnocovania, 
zabezpečuje MHSL služby kosenia a čistenia verejných priestranstiev, napr. vysoká tráva pri 
pamätníku Silberstaina. (Bc. Bystrický). (Zodp. MHSL) 

102/16 Žiadame upraviť poškodený povrch miestnej komunikácie na Kubranskej ceste s.č. 208. 
(Mičega) (Zodp. MHSL)  

 
• požiadavky občanov : 
 
103/16 Žiadame premiestniť dva kontajnery na sklo umiestnené na autobusovej zastávke pred KS 

Opatová, nakoľko šírka chodníka je zabraná týmito kontajnermi a cestujúci čakajúci na autobus 
stoja často priamo na ceste. (Zodp. MHSL) 

 
8. ZÁVER: 

 
Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.  
 
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 19,05 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční dňa 
7. júla 2016 v Centre pre seniorov na Sihoti (zmena je vyhradená).  
 
 
 
 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 2.6. 2016 

 
 
 
 
Ing. Miloš Mi čega 

         Predseda VMČ SEVER 
 
 
 
 



 
Zápisnica  zo zasadnutia 

 
VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 

 

uskutočneného dňa 2. júna 2016 v KS Opatová  
v Trenčíne 

VMČ SEVER Strana 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Program: (po schválení) 
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. Odpovede na požiadavky VMČ Sever z mája 2016.  
4. Základné informácie o novom návrhu organizácie MHD Trenčín. 
5. Prerokovanie regulácie parkovania na území mesta Trenčín prostredníctvom Trenčianskej 

parkovacej spoločnosti.  
6. Rozpočtové opatrenia. 
7. Rôzne. 
8. 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. Mi čega konštatoval, že VMČ SEVER je uznášaniaschopný, prítomní sú siedmi členovia. 
JUDr. Smolka sa vopred ospravedlnil z neúčasti. 

• Miloslav Baco navrhol zmenu programu nasledovne :  
Zmena programu sa týka doplnenia bodu č. 6 o rozpočtové opatrenia návrhu investícií v MČ 
SEVER na rok 2016.   
 

Uznesenie : Do rokovania VMČ sa dopĺňa bod č. 6 o rozpočtových opatreniach v MČ SEVER na 
rok 2016.  
HLASOVANIE :  

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
 

Predseda výboru     
Ing. Miloš Mičega   

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

Neprítomní člen VMČ SEVER : 

JUDr. Martin Smolka- ospravedlnený 
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Za : 7  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

 
• Za zapisovateľku bola navrhnutá Soňa Baránková. Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe.  
Uznesenie : VMČ schvaľuje program zasadnutia tak, ako je uvedený vyššie.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
 
 

2. MAJETKOVÉ PREVODY:  
• Ing. Vanková ozrejmila predkladaný materiál nasledovne: 
1/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 1354/1 

v k.ú. Trenčín vo výmere cca 905 m2 na Kukučínovej ulici č. 471, za účelom vysporiadania 
pozemku užívaného do dvor bytového domu. 

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 905 m2 
na základe predloženej žiadosti. 
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
2/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 1528/93 

v k.ú. Trenčín na Vodárenskej ulici vo výmere cca 116 m2 pre LS Point, s. r. o., za účelom 
dobudovania vonkajšieho výťahu s prístupom na ulicu, so schodiskom a rampou pre invalidné 
vozíky. 

Ing. Mi čega vyjadril svoj nesúhlas a navrhol prenájom predmetného pozemku počas doby výstavby 
a následne predaj len nevyhnutnej, teda jeho zastavanej časti. Dodal, že sa jedná o priestor vo vnútro 
blokoch bytových domov, kde sa už poslanci v minulosti vyjadrili, že ponechajú tieto priestory tak 
ako boli doteraz.  
Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 116 m2 
na základe predloženej žiadosti. 
HLASOVANIE :  
Za : 1 (Petrík) Proti : 6 (Mičega,Matejka,Horný,Bystrický,Baco,Bakoš) Zdržal sa : 0 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča prenájom nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 116 m2 

do doby ukončenia výstavby a predaj pozemku až po zrealizovaní a kolaudácií v súvislosti 
s pripravovaným projektom Domova dôchodcov.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
3/ UMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k žiadosti ŽSR v zastúpení Reming Consult, a.s. 

o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, kde predmetom budú pozemky dotknuté stavebnými 
objektmi v súvislosti s Chynoranskou traťou.  

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve tak ako bol predložený návrh.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
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Uznesenie bolo schválené. 
 
4/ ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k majetkovoprávnemu vysporiadaniu rozostavanej stavby 

– Prestavba poľnej cesty na miestnu komunikáciu, Trenčín - Kubrá – do vlastníctva Mesta Trenčín 
od Ing. Juraja Lišku.  

Uznesenie : VMČ SEVER odporúča majetkoprávne vysporiadanie tak ako bol predložený návrh. 
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
5/ ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k zámene nehnuteľností – pozemkov medzi Mestom 

Trenčín a STAFIS, s. r. o. za účelom vybudovania napojenia jestvujúcej asfaltovej komunikácie 
v obytnej časti Pred poľom na cestu III. triedy na Kubranskej ulici.  

Ing. Mi čega upozornil na fakt, že sa má umiestniť a vybudovať parkovisko pre obchodnú spoločnosť 
v blízkosti bytového domu na ulici Pred poľom 370/10. Nielenže sa ukrajuje z verejnej zelene, ale 
zároveň uberáme do budúcna možnosť alternatívy vybudovania parkovacích miest pre tento  bytový 
dom so 113 bytovými jednotkami. Za seba vyslovil nesúhlas s predloženým návrhom. Dodal, že 
tento materiál nebol prejednávaný ani na komisii životného prostredia, dopravy a územného 
plánovania, ktorá sa má uskutočniť na budúci týždeň. Mgr. Bakoš tiež povedal, že uvedené nebolo 
ani predmetom finančnej a majetkovej komisie. Mgr. Petrík  súhlasil s predloženým návrhom, 
uviedol, že sa zlepší dopravné napojenie lokality Pred poľom, aj keď síce na úkor tejto 113-bytovky. 
Ing. Mi čega opätovne vyslovil nesúhlas s tým, že nemôžeme pripustiť, aby sa ukrajovalo 
z verejného priestoru v blízkosti bytoviek inými subjektami. Ak by sa aj malo ukrojiť zo zelene, tak 
len po predchádzajúcom stanovisku dotknutej bytovky. Za seba dodal, že by to malo byť primárne 
iba na účely tejto bytovky. Teda ak už parkovisko, tak pre túto bytovku a nie iný subjekt. 
K uvedenému sa vyjadril z občanov ešte projektant Ing. Uhrovič – autor projektu a tohto 
podnikateľského zámeru, ktorý odpovedal poslancom na vznesené otázky.  
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča zámenu pozemkov tak ako bol predložený návrh. 
HLASOVANIE :  
Za : 1 (Petrík) Proti : 2 (Mičega, Bakoš) Zdržal sa : 4 (Matejka, Baco, Bystrický, Horný) 
Uznesenie nebolo schválené. 
 
Uznesenie : VMČ SEVER odporúča prerokovať uvedený materiál na komisii životného prostredia, 
dopravy a investícií a územného plánovania a opätovne predložiť na zasadnutie MČ SEVER  
v Kubrej.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY VM Č SEVER Z MÁJA 2016 :  
• Ing. Mi čega informoval prítomných o vybavených požiadavkách, ktoré boli poslancom zaslané 

elektronicky. K nevybavenej požiadavke pod č. 8/16, kde bola chybná odpoveď, dostal prísľub, 
že nedorobená časť chodníka - krajnica oproti bývalom Výskumnom ústave ovčiarskom sa 
dokončí čo najskôr.  

• Bc. Bystrický uviedol, že vypracované odpovede na požiadavky sú vágne, nedostatočné, často 
sa objavujú len všeobecné odpovede, ktoré nie sú konkrétnou odpoveďou na zadanú požiadavku. 
Napríklad v požiadavke č. 66.16 je uvedené, že termín osadenia nevieme spresniť. Stačí uviesť 
po dohode s dodávateľom, či to bude v priebehu dvoch, troch mesiacov alebo až za rok, 
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vzhľadom na poveternostné podmienky, atď. To isté sa týka aj požiadavky č. 73.16 kde sme 
požadovali výmenu dvoch pieskovísk – ale odpoveď bola, že bolo osadené nové pieskovisko, 
vrátane nového piesku. To predsa vieme, ale požiadavka znela doplniť nový piesok do tých dvoch 
starých zostávajúcich pieskovísk, nie do toho nového. Aj odpoveď na požiadavku č. 75.16 je len 
čiastočná, poslanec Bystrický požaduje vedieť, koľko lavičiek na Nábrežnej sa v skutočnosti 
vymenilo, koľko ich zostalo ešte k vymeneniu a kedy – t. j. v akom časovom rozpätí  sa opravia 
tie poškodené. 

• Ing. Mi čega uviedol, že doteraz nevieme, ako dopadlo rokovanie s TSK ohľadom požiadavky č. 
24.16 z februára, ohľadom osadenia digitálneho displeja v autobuse prímestskej dopravy. Ďalej 
požiadavka č. 33.16 ohľadom kontroly stavu nových asfaltových povrchov na všetkých MK 
v Opatovej v rámci záruky bola síce prevedená, ale neodborne a nedostatočne, preto na vybavení 
požiadavky stále trváme. Túto skutočnosť potvrdil aj Miloslav Baco. Nakoniec uviedol, že 
poslanci požadujú osadiť jednu tabuľku so zákazom vyvážania smetí na konci ulice Mlynská pri 
železničnom podjazde, tak ako znela požiadavka č. 34.16 z februára 2016. 

• Nakoniec Ing. Mi čega dodal, že nedisponujú výsledkom požiadavky č. 18/16 ohľadom výrubu 
3 drevín na Clementisovej ulici, ďalej, či sú už ukončené práce s umiestnením kamier pri MŠ 
Opatovská/hrádze – viď požiadavka č. 20.16 a ako dopadlo riešenie technického stavu 
komunikácie J. Derku – viď požiadavka č. 9.16. 

Uznesenie: VMČ SEVER berie na vedomie informácie ohľadom vypracovaných odpovedí 
na požiadavky z mája 2016 s výhradami k prerokovávaným odpovediam.   
HLASOVANIE : 
Za : 7   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

4. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NOVOM NÁVRHU ORGANIZÁCIE MHD : 
• Ing. Mi čega informoval prítomných o ďalšej verejnej prezentácii návrhu novej organizácie 

MHD, ktorá sa má uskutočniť v pondelok 13. júna 2016 o 17.00 h v kine Hviezda. Je to úplne 
nový návrh, v ktorom sú zapracované i pripomienky občanov k pôvodne predloženému návrhu, 
pripomienkovať je ho možné až do 12. júna 2016 na adrese mhd@trencin.sk. Tento návrh mesto 

plánuje uviesť do platnosti od 1.8.2016, kedy bude cestujúcej verejnosti umožnený i nástup 
všetkými dverami. Ing. Mi čega vyzval p. poslanca Baca k prejednávaniu ďalších pripomienok, 
čo sa podarilo presadiť i v spolupráci s p. farárom z Opatovej. Následne mu odovzdal slovo. 

• Miloslav Baco uviedol, že linka č. 21, ktorá roky chodila do Opatovej bude prečíslovaná na linku 
č. 4. Podarilo sa im presadiť, že táto linka bude aj naďalej chodiť z Opatovej priamo na Juh okolo 
polikliniky, tak ako to bolo doposiaľ. Následne odovzdal slovo poslancovi Ľubomírovi 
Hornému, ktorý dodal, že budú posunuté aj odchody a príchody linky na nedeľné omše a vyzval 
prítomných, aby zaujali stanovisko či majú záujem riešiť autobus počas letných mesiacov až hore 
k Opatovskej doline, ako tomu bolo predchádzajúci rok. Ak to občania chcú, mali by sa vyjadriť 
teraz. Bola by to linka s číslom 121, ktorá by však premávala len do obdobia rekonštrukcie mosta 
I/61 Opatová.  

• Miloslav Baco na záver uviedol,  že sa pokúsia ešte vybaviť linku č. 6, ktorá má začiatok 
a koniec – Opatová družstvo. Z tejto časti ponúkame občanom len jeden spoj za deň a to odchod 
7. 10 hod a príchod 14.45 hod. Požiadavka bola minimálne ešte na jeden spoj v čase cca 9.00 
odchod z Opatová družstvo a príchod do Opatová družstvo okolo 16.00 hod. Navrhujem teda 
aby linka č.6 začínala a končila minimálne 2 x za deň v Opatová družstvo. 
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5. PREROKOVANIE REGULÁCIE PARKOVANIA NA ÚZEMÍ MESTA 
TRENČÍN PROSTREDNÍCTVOM TREN ČIANSKEJ PARKOVACEJ 
SPOLOČNOSTI  : 
 

• Ing. Mi čega uviedol, že tento bod zaradil na rokovanie, nakoľko je to aktuálna téma. Nie je 
známy ešte nový návrh VZN, takže reagovať môžeme len na návrh predložený vedením mesta 
v športovej hale. Nadviazal diskusiu a na všetky pripomienky k regulácii parkovania, ktoré si 
mohli občania  osobne vypočuť v športovej hale a priamo ich mohli elektronicky zasielať mailom 
na zverejnenú emailovú adresu na stránke mesta a TPS a.s., kde sa do 18.5.2016  zberali. Aj 
poslanci mali k dispozícii podnety od občanov, ktorých bolo dovedna okolo 128. Tieto im boli 
poskytnuté elektronicky. Aj keď Opatovej sa parkovacia politika priamo netýka, v podstate každý 
občan bude ňou zasiahnutý, lebo do širšieho centra mesta chodí každý z nás. Najviac sa 
parkovacia politika v našej časti dotkne obyvateľov Sihote I a II, centrum by malo byť 
spoplatnené zvlášť – koľko tam budem, toľko si zaplatím, podobne aj parkovisko na Palackého 
ulici a Rozmarínovej ulici.  Alebo si bude musieť občan zakúpiť parkovaciu kartu celoročnú.  

• Ing. Mi čega dal prítomným možnosť na uplatnenie požiadaviek a námietok k tomuto bodu. 
Na niektoré prítomní členovia VMČ odpovedali priamo na zasadnutí VMČ.  

• Pán Kučerák upozornil na fakt, že primátor dal priestor občanom v športovej hale vyjadriť sa 
k parkovacej politike, ale celá diskusia prebiehala ako na trhu  a v podstate mesto len namaľuje 
nové čiary a bude vyberať nehorázne poplatky za parkovanie. Upozornil, že v prvom rade by sa 
malo mesto postarať o výstavbu nových parkovacích domov, aby sa ako tak zlepšila možnosť 
parkovania. Spýtal sa „Prečo sa majú poplatky vyberať prostredníctvom TSP, a.s., veď o zrušení 
akciovej spoločnosti sa nič nehovorí? Poslanec Baco mu odpovedal, že 100 % vlastníkom TPS 
je mesto a primátor zastupuje mesto ako akcionár TPS.  

• Pán Fiala uviedol, že TPS a.s. pôsobí na meste od roku 2009 a doteraz nič nevybudovala. Do tejto 
diskusie vstúpil ešte Ing. Mi čega, ktorý uviedol, že presne od 1.1.2009 spravuje parkovanie na 
území mesta TPS, a.s. Do 31.12.2014 mala výnosy vo výške približne 1,2 mil. EUR a do kasy 
mesta sa dostalo zo zisku do 150 000,-- EUR. K tomu ešte aj nájomné do výšky 10 000,-- EUR 
ročne.   

• Mgr. Petrík k tomu uviedol, že dozorná rada TPS schvaľuje podnikateľský zámer a že 
odborníkov, ktorí v nich pôsobia treba aj zaplatiť a pritom výška mesačnej odmeny je len 300,-- 
EUR. V prípade kvalifikovaných odborníkov by to bolo aj do 2000,-- EUR mesačne.  

• Pán Kučerák poznamenal, že podľa tohto tvrdenia tam odborníci nie sú.  
• Pán Fiala vyzval prítomných poslancov, aby mu každý sám za seba odpovedal, či súhlasia s tým, 

že parkovaciu politiku bude spravovať mesto prostredníctvo TPS, a.s., tak ako to bolo 
prezentované v športovej hale : 
- Mgr. Petrík  uviedol, že áno  
- Mgr. Bakoš uviedol, že návrh ako celok takto nemôže zostať, ale po jeho zmene asi áno. 
- Ľubomír Horný  sa vyjadril, že na túto otázku neodpovie. 
- Miloslav Baco uviedol, že si ešte počká na právny audit, ale nepodporí takéto riešenie,.... má 

výhrady k cenám, s ktorými sa nestotožňuje,...nesúhlasí aj s tým, že živnostníci sú postavený 
inak ako fyzické osoby. 

- Ing. Matejka uviedol, že nebude hlasovať za takýto návrh, TPS a.s. tam nemôže byť a len 
ako príklad uviedol, že na začiatku, keď sa pripravovali návrhy, kde by vznikali nové 
parkovacie miesta upozorňoval, aby nezasahovali do zelených pásiem a chodníkov. Napriek 
tomu, v návrhu parkovania boli opätovne vyznačené parkovacie čiary v chodníku na 
Gagarinovej ulici priľahlom k materskej škole.   

- Bc. Bystrický nepodporí takýto návrh, negarancia parkovacieho miesta je protiústavná 
a mohlo mesto toto riešiť už od decembra 2014 a postupne nás ako poslancov pripravovať na 
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to, že sa bude niečo obdobné riešiť. Položil otázku, či nakoniec potrebujeme riešiť parkovaciu 
politiku, keď doteraz sme vydržali?  

- Ing. Mi čega na záver uviedol, že aj keby parkovacie karty boli zadarmo, nepodporí 
parkovaciu politiku prostredníctvom TSP a.s. Poslanci nemajú žiadny reálny dosah na to, ako 
bude spoločnosť narábať so ziskom a s vybranými peniazmi. Vychádza z reality a doterajších 
skúseností. Keby to bola rozpočtová alebo príspevková organizácia, tam je systém nastavený 
inak, organizácia disponuje dvoma účtami, s jedným, kde financie vkladá a druhý, z ktorého 
vyberá. V takom prípade si nemôže ponechať nič a môže len to, čo jej schvália poslanci. To, 
že mesto ako ústupok voči obyvateľom uvažuje o znížení cien za parkovacie karty cca o 20,-
- EUR, je len bledé gesto toho všetkého. Nakoniec vysvetlil prítomným organizačnú štruktúru 
TPS a.s., aké funkcie plní dozorná rada, kto zo zamestnancov mesta pôsobí v predstavenstve 
spoločnosti atď. ..... A vrcholom nateraz je, že TPS ide obstarávať kontrolný parkovací systém 
za 400 00,-- EUR bez DPH, na čo poslanci nemajú už žiaden dosah. Vysvetlil, že pod pojmom 
poslanci myslí všetkých poslancov. Miloslav Baco uviedol, že na dozornej rade nesúhlasil 
s týmto obstarávaním.   

- Do diskusie ešte vstúpil p. Fiala, ktorý sa priamo opýtal poslancov, čo spravili pre to, aby 
ušetrili peniaze pre mesto? Narážal na rozdiely v prenájme za parkoviská, kde cena za nájom 
na parkovisku Rozmarínová sa pohybuje radovo niekoľkokrát vyššie ako bežná cena 2,- EUR 
za m2 na iných doteraz spoplatnených parkoviskách. Poslanec Baco mu vysvetlil, že boli 
pokusy zjednávať cenu nájmu s evanjelickou cirkvou, ktorej pozemok patrí, ale bezúspešne. 
Jednoducho cirkev nebude s mestom lavírovať o cene prenájmu, chcete alebo nechcete,....... 

- O 18.10 h z rokovania VMČ SEVER odišiel poslanec Ľubomír Horný. Svoj skorší odchod 
avizoval.  

- O 18.20 h z rokovania VMČ SEVER odišiel poslanec Mgr. Petrík, ktorý sa predtým 
ospravedlnil 

- Poslanci diskutovali s občanmi o parkovacej politike a na rôzne otázky odpovedali.  
Uznesenie : VMČ SEVER požaduje návrh o parkovacej politike predložiť na rokovanie MČ SEVER 
pred jeho prerokovaním v MsZ.   
HLASOVANIE : 
Za : 5  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

6. ROZPOČTOVÉ OPATRENIA : 
 
Ing. Mi čega v krátkosti informoval o hokejovom klube, ktorý vykonáva športovú činnosť  
na zimnom štadióne Pavla Demitru. Hokejový klub Dukla Trenčín, n.o., Považská 34, Trenčín, IČO: 
36119300 požiadal o finančnú pomoc na nákup prístrojov na meranie tepovej frekvencie 
pre športovcov. Nákup kompletu Polar Team basic obsahuje:  10 hrudných snímačov s elastickými 
popruhmi; tablet s aplikáciou; základné nastavenie;  konfiguráciu systému; úvodné zaškolenie 
v rozsahu 60 minút. Polar Team Basic predstavuje moderné riešenie  merania tepu až desiatim 
športovcom naraz. Výsledky meraní sa trénerovi zobrazujú na tablete. Všetky údaje sa prenášajú do 
tabletu z hrudných pásov a zadávateľ  ich môže analyzovať. Za zvýhodnenú cenu je možné dokúpiť 
ďalších 10 hrudných snímačov, takže by sa spolu zakúpilo až 20 snímačov, aby sa mohlo 
monitorovať až 20 športovcov naraz. Zdôraznil, že vzhľadom na udržiavacie práce, ktoré bude mesto 
v mesiaci august na zimnom štadióne Pavla Demitru vykonávať, nebude možné na zimnom štadióne 
trénovať, a preto musí hokejový klub hľadať iné možnosti na trénovanie a časť finančných 
prostriedkov vynaložiť na úhradu cestovného, nakoľko potrebujú trénovať už v auguste.. S  takýmito 
nepredpokladanými výdavkami nepočítali. Preto sa s prosbou obrátili na poslancov MČ SEVER, aby 
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im zo svojho rozpočtu vyčlenili peniaze, ktoré by za iných okolností investovali práve na nákup 
týchto prístrojov.  
Uznesenie : VMČ SEVER požaduje návrh o parkovacej politike predložiť na rokovanie MČ SEVER 
pred jeho prerokovaním v MsZ.   
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
Poslanec Baco na žiadosť p. riaditeľky MŠ Niva p. Šeptákovej požaduje vyčleniť peniaze vo výške 
4 500,-- EUR na kompletné vymaľovanie materskej školy.  
Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje vyčleniť sumu z rozpočtu MČ SEVER na vymaľovanie MŠ Niva 
vo výške 4 500,-- EUR z financií vyčlenených pre časť Opatová.  
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
Mgr. Bakoš podal návrh so spustením projektu revitalizácie verejného priestranstva formou 
občianskej participácie o ktorej už poslanci informovali na predchádzajúcich rokovaniach MČ 
SEVER. Text výzvy bude zverejnený v INFE v júlovom vydaní s nasledovným textom: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje vyššie uvedenú výzvu zverejniť do Infa a vyčleniť sumu 
z rozpočtu MČ SEVER vo výške 9 000,-- EUR.    
HLASOVANIE : 
Za : 5   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

7. RÔZNE:  
• p. Rozborová požiadala poslancov, aby ju zastupovali vo veci rekonštrukcie mosta I/61 Opatová 

pri Majáku, vzhľadom k tomu, že pôvodne mali byť na tomto moste osadené betónové 

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PROJEKTOV  
  
 
Poslanci za MČ SEVER vyzývajú obyvateľov svojej časti k aktívnemu sa zapojeniu do tvorby 

participatívneho rozpočtu  na  
 

MALÉ INVESTIČNÉ PROJEKTY,  
 

na ktoré vyčlenili sumu 9 000,-- EUR. Svoje návrhy posielajte na  
e-mailovú adresu vmc@trencin.sk do 31.7.2016. 

 
 
 

Zámer musí byť na verejne prístupnej ploche. Návrh by mal obsahovať krátky opis zámeru 
a jeho umiestnenie (napr. úprava verejného priestranstva alebo športoviska, alebo detského 
ihriska a pod., doplnenie lavičiek a iných prvkov architektúry a pod.). Súčasťou návrhu by mal 

byť aj orientačný odhad nákladov, ktorý by na jeden projekt nemal prekročiť sumu 3 000,-- 
EUR. Návrhy možno zasielať do 31.7.2016. 
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protihlukové steny, ktoré by bránili akémukoľvek slnečnému svetlu na jej rodinný dom. Na 
prísľub hlavného architekta mesta Trenčín bola táto podmienka zmenená, aby boli tieto steny 
z transparentného materiálu, i keď p. Rozborová by chcela, aby boli priehľadné. Ing. Mi čega sa 
jej opýtal, v akom stave sa nachádza na Okresnom úrade stavebné konanie? Bolo povedané, že 
prebieha, ale presnejšie sa pani nevedela vyjadriť. Upozornil ju, že by bolo vhodné, ak je to 
verejnou vyhláškou oficiálne požiadať o postavenie účastníka konania, aby bolo na jej námietky 
prihliadnuté. Miloslav Baco uviedol, že bude nápomocný.   

• Občan poukázal na zlý stav chodníka pred jeho domom, povedal, že chodník si opraví sám za 
vlastné financie, len potrebuje akýsi prísľub od poslancov, či môže. Ing. Mi čega mu odpovedal, 
nech si podá písomnú žiadosť na mesto, že má záujem opraviť si svojpomocne plochu pred 
rodinným domom za vlastné náklady.  

• Pani z Potočnej č. 12 uviedla tiež na zlý stav chodníka pred týmto neobývaným rodinným 
domom. 

 
• požiadavky poslancov : 
85/16 Uviesť termín ukončenia obnovy lavičiek na ul. Nábrežná, ktorá prebieha od februára 2016 a 
doposiaľ nie sú opravené všetky poškodené lavičky.(Bc. Bystrický). (Zodp. MHSL)  
86/16 Zvážiť dopravné značenie „POZOR CHODCI“ pri KS Opatová (Ing. Mičega). (Zodp. UD) 
87/16 Opätovne upozorniť šoférov MHD, aby nestáli na ceste, lebo bránia výhľadu, ale využívali 

otoč pri Výskumnom ústave ovčiarskom. (Ing. Mičega). (Zodp. UD) 
88/16  Zvážiť doplnenie autobusovej linky č. 6, ktorá má začiatok a koniec – Opatová družstvo. 

Zatiaľ ponúkame občanom len jeden spoj za deň a to odchod o 7.10 h a príchod o 14.45 h. 
Požiadavky bola minimálne ešte na jeden spoj v čase cca 9.00 h odchod z Opatová družstvo 
a príchod do Opatová družstvo okolo 16.00 h. (Baco). (Zodp. UD) 

89/16  Žiadam správcu potoka (Lesy SR alebo Povodie Váhu), aby urýchlene pokosil spomínaný 
potok vrátane jeho okolia. Momentálne je tam tráva dosahujúca výšku cca 1 m. Uvedený úsek 
sa nachádza na ulici Nivy pri materskej škôlke. V prípade realizácie kosenia prosím správcu, aby 
si zabezpečil aj odvoz pokosenej trávy nakoľko v minulosti skončila v koryte 
potoka.(Baco)(Zodp. USaŽP)  

90/16 Žiadame o kontrolu miestneho rozhlasu nachádzajúceho sa v blízkosti križovatky ciest 
Opatovská a 10.apríla. Podľa dostupných informácií nefunguje. Zároveň prosím o pokosenie 
trávy v tomto úseku. (Baco) Zodp. MHSL  

91/16  Žiadame o obhliadku a následnú opravu dažďového žľabu pred domom pani Podperovej. 
Uvedený žľab sa nachádza na ulici Opatovská 200. (Baco) Zodp. MHSL  

92/16 Žiadame odstrániť stojatú vodu v križovatke rohu ulíc Považská a Osvienčimská  (Ing. 
Mičega). (Zodp. UIS) 

93/16 Žiadame o opravu chodníka na ulici Potočná. Uvedená jama sa nachádza vedľa domu - Potočná 
8. (Baco) Zodp. UIS 

94/16 Opätovne požadujeme doplniť miestny rozhlas na ulici Mníšna v časti Opatová, prosíme 
o približné cenové rozpätie, aby sme vedeli nájsť financie v rozpočte. (Baco). (Zodp. MHSL) 

95/16 V 22. kalendárnom týždni minulý týždeň bola vykonaná zálievka spojov na ceste na ulici 
Horeblatie. Chcem sa informovať, či náš správca komunikácie vykonal aj obhliadku, ako sa 
previedli práce a či aj prevzal tieto opravy ? V prílohe posielam fotky ako boli vykonané priečne 
zálievky. Zároveň touto cestou žiadam firmu Inpek o odstránenie a nápravu prevedených prác 
na ulici Horeblatie.(Baco). (Zodp. UD) 

96/16 Odstrániť a zabezpečiť odvoz kmeňa na ul. Vodárenská 1700/15 /foto v prílohe/. (Bc. 
Bystrický). (Zodp. MHSL) 

97/16 Revitalizovať - očistiť, pripadne povrchovo upraviť detské ihriská na ul. M. Turkovej - 2 ks. 
Preveriť možnosť osadenia basketbalových košov, ktorými disponuje MHSL, a po odbornej 
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konzultácii zabezpečiť namaľovanie "ihriskových čiar"  za účelom vymedzenia hracej plochy - 
basketbal, minifutbal a pod.(Baco) (Zodp. MHSL)  

98/16 Preveriť možnosť výsadby stromov na ul. Smetanova /foto v prílohe/. (Bc. Bystrický). (Zodp. 
USaŽP) 

99/16 Preveriť možnosť výsadby dvoch stromov /nie brezy a topole/ na ul. Nábrežná 1635 na mieste 
výrubov /foto v prílohe/(Bc. Bystrický). (Zodp. USaŽP) 

100/16 Orezať kríky, ktoré zasahujú do chodníka na ul. Nábrežná /foto v prílohe/ (Bc. Bystrický) 
(Zodp. USaŽP) 

101/16 Prosíme o informáciu, na základe akej metodiky "kľúča, systému vyhodnocovania, 
zabezpečuje MHSL služby kosenia a čistenia verejných priestranstiev, napr. vysoká tráva pri 
pamätníku Silberstaina. (Bc. Bystrický). (Zodp. MHSL) 

102/16 Žiadame upraviť poškodený povrch miestnej komunikácie na Kubranskej ceste s.č. 208. 
(Mičega) (Zodp. MHSL)  

 
• požiadavky občanov : 
 
103/16 Žiadame premiestniť dva kontajnery na sklo umiestnené na autobusovej zastávke pred KS 

Opatová, nakoľko šírka chodníka je zabraná týmito kontajnermi a cestujúci čakajúci na autobus 
stoja často priamo na ceste. (Zodp. MHSL) 

 
8. ZÁVER: 

 
Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.  
 
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 19,05 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční dňa 
7. júla 2016 v Centre pre seniorov na Sihoti (zmena je vyhradená).  
 
 
 
 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 2.6. 2016 

 
 
 
 
Ing. Miloš Mi čega 

         Predseda VMČ SEVER 
 
 
 
 


