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

   
Program (po schválení): 
1. Úvod.  
2. Rôzne. 
3. Zmena rozpočtu. 
4. Stavba MŽT a možnosti využitia podnetov na železničnú komisiu.  
5. Informácia o zhotovení dreveného altánku na ihrisku medzi ul. Clementisova/Kraskova. 
6. DNI SIHOTE 2017 – ďalšie informácie o podujatí. 
7. Odpovede na požiadavky VMČ SEVER z júla 2017.  
8. Záver 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 
1. ÚVOD :  

• Predseda VMČ SEVER Ing. Miloš Mi čega privítal prítomných členov výboru a ostatných 
prítomných. Uviedol, že pozvánka spolu s prílohami na zasadnutie výboru bola zverejnená 
na webovej stránke Mesta Trenčín a vo vývesných tabuliach mestskej časti, pričom členom 
výboru bola zaslaná v stanovenej lehote elektronicky. 

• Ing. Mi čega konštatoval, že výbor je uznášaniaschopný, prítomní sú šiesti jeho členovia. 
Bc. Bystrický a Mgr. Bakoš vopred ospravedlnili svoju neúčasť.  

• Ing. Mi čega vyzval prítomných na prípadné doplnenie programu. JUDr. Smolka navrhol  zmenu 
programu nasledovne : Zmena programu sa týka vzájomnej výmeny bodu č. 7 (Rôzne) za bod č. 
2 (Stavba MŽT a možnosti využitia podnetov na železničnú komisiu) a bod 5. (Zmena rozpočtu) 
ako bod č. 3 s tým, že ostatné sa prečíslujú.  

Uznesenie 75/17 : VMČ SEVER súhlasí so vzájomnou výmenou bodu č. 7 za bod č. 2 a pôvodný bod 
č. 5 o zmene rozpočtu presunúť ako bod č. 3.  
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0   Zdržal sa : 1 (Mičega) 
Uznesenie bolo schválené.  
 
Uznesenie 76/17 : VMČ SEVER schvaľuje program rokovania v znení jeho zmien.  
HLASOVANIE :  
Za : 6  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
Predseda výboru     
Ing. Miloš Mičega   
Členovia výboru : 
Ing. Ladislav Matejka 
JUDr. Martin Smolka 
Bc. Miloslav Baco 
Mgr. Martin Petrík 
Ľubomír Horný 

Neprítomní členovia VMČ SEVER : 

Bc. Kamil Bystrický – ospravedlnený 
Mgr. Juraj Bakoš – ospravedlnený 
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• Ing. Mi čega konštatoval, že program zasadnutia bol členmi výboru jednomyseľne schválený. Za 
zapisovateľku bola schválená Soňa Baránková. 

 
2. RÔZNE:  

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

• pani z ulice Pod Drienim č. 2 požaduje vyriešiť problém zatekania vody v čase dažďov vzhľadom 
na nefunkčnú a zanesenú vpusť na ulici,.... bolo je odpovedané Bc. Bacom, že to zaradíme to ako 
požiadavku...môžeme sa tam ísť pozrieť po skončení zasadnutia.  

• pán sa sťažoval na podchod v Opatovej, kde pravidelne nebezpečne rýchlo chodia cyklisti a tým 
ohrozujú peších, stávajú sa tam často kolízne situácie stretu cyklistov s chodcami, aby sa tam 
osadila nejaká značka zákazu, ktorú budú neprispôsobiví cyklisti rešpektovať,.... doplnil Ing. 
Mi čega, že podchod je stále v majetku železníc, je to hlavne o ľuďoch a že v rámci požiadavky 
by bolo dobré osadiť nie len dopravnú značku, ale text so zákazom,..... 

• pán požaduje osadiť prístrešok na zastávke pred Magnóliou na Opatovskej ulici,.... bolo mu 
odpovedané poslancom Bc. Bacom, že v rámci budovania nových prístreškov bude osadený 
v blízkej budúcnosti firmou EURO-AVK prístrešok a ďalej sa budú meniť autobusové zastávky 
na ihrisku v Opatovej, pri kostole a pri potravinách COOP Jednota.....doplnil Ing. Mi čega, že ak 
v dohľadnej dobe nedôjde k montáži prístrešku, nech tam mesto osadí aspoň lavičku, a toto dá aj 
ako požiadavku.... 

• pán Dobiáš sa sťažoval na nepokosené pozemky pri vstupe do Opatovej ako je tá priekopa,...... 
• pán Fiala sa pýtal na doriešenie parkovania, hlavne poslancov, ktorí hlasovali za parkovaciu 

politiku, že ako ďalej – je to stále otvorená téma, nie je to uzavreté a nepokračuje sa ďalej,..... 
odpovedal JUDr. Smolka, že pokračuje sa stále intenzívne, výstavba parkovísk je v štádiu 
územných a stavebných povolení, sú naprojektované nové parkoviská, plánujú sa v zmeny 
v septembrovom zastupiteľstve, napr. že sa zjednotia zóny, stále sa s tým pracuje,..... p. Fiala 
oponoval, že bolo povedané, že Juh sa spustí na jeseň a nakoniec sa to preložilo na budúci rok 
a on má problémy na Juhu s parkovaním, ...dodal JUDr. Smolka, že najskôr musíme vybudovať 
regulárne parkovacie miesta, aby sme mohli spustiť parkovaciu politiku,....... p. Fiala opätovne 
poukázal na neregulárne vyznačenie parkovacích miest na Hodžovej ulici, ktoré nespĺňajú normu 
3 metrov, odpovedal JUDr. Smolka, že dopravný inžinier povedal, že je to v poriadku a keď on 
povie, že je to v poriadku, tak to predsa nebudem premeriavať,.......  

• pán Fiala sa pýtal na cestu na železničnej stanici, či je vyňatá z miestnych komunikácií alebo 
nie, keď pozemky sú v súkromnom vlastníctve a či tam policajti môžu vyberať pokuty,...... 
odpovedal Ing. Mi čega, že zákon hovorí o porušovaní dopravných predpisov, nie v akom 
vlastníctve je parkovisko a ak sa porušuje predpis v tých oprávneniach, ktoré majú mestskí 
policajti právo kontrolovať, je to v poriadku,..... JUDr. Smolka potvrdil, že dopravné predpisy 
platia aj na súkromnom parkovisku ...ľudia dostávajú pokuty za to, že porušili dopravné predpisy 
a to nemá vplyv na to aká je to cesta, dôležité je, že to je pozemná komunikácia ......Mgr. 
Marousek sa pripojil do debaty s tým, že často sa stáva, že mestskí policajti sa dostavia na miesto 
na základe volania ...... podnetu na ľudí bez domova a v úplne inej veci ako dopravnej, a keď už 
tam ide a je tam aj dopravný priestupok, tak oni sa nemôžu tváriť, že priestupok nie je alebo, že 
ho nevidí, ak je to vidieť...najmä ak tam je evidentný dopravný priestupok ......takže nesúhlasím 
s tým, že vždy ideme len ukladať pokuty...chodíme najmä kvôli verejnému poriadku 

• p. Fiala k tomu parkovaniu ďalej čo, pokračuje sa alebo ako? Myslím tým celý Trenčín......Ste 
tu štyria prítomní, ktorí ste vehementne bojovali za parkovanie, že tento rok bude parkovanie 
všade a zrazu je ticho......... Mgr. Petrík oponuje otázkou ...Aké ticho? Veď projektanti robia, 
projektujú sa nové parkovacie miesta, na Juhu sa dokázalo za rok kúpiť 200 áut a my nedokážeme 
vytvoriť 200 miest, aj to je dôvod zbrzdenia, ale všetko ide tak ako malo, len sa to nestihlo na 
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jeseň, ale na jar sa to spustí......... JUDr. Smolka uviedol, že to nejde tak ako má, bolo 
deklarované niečo iné, normálne treba uviesť objektívne príčiny, prečo sa to odsúva, lebo je to 
nespustiteľné ako som znova povedal, v tej fáze už sa chceme vyhnúť tomu čo......  poučíme sa 
na chybách, čo sa na Sihoti stalo, veď treba priznať objektívne boli tu chyby, Miloš na to 
upozorňoval, ukázal to čas, niektoré veci sa potvrdili, niektoré nie, potvrdilo sa aj to, čo hovorila 
pani Marčeková, že keby sme to spustili iba na to centrum mesta tak tu máme ten najväčší 
problém, že na tom systéme to funguje, že ľudia sú vytláčaní za tú platenú zónu...keby sme zónu 
nechali len na tú Mládežnícku ulicu, tak všetko je na Sihoti a zasa Dolné mesto, keby sme to 
nechali len po súd, tak všetci sú tam, teraz ich to vytlačilo za cestu, kde bola kedysi benzínová 
pumpa a vidíte, kde tie autá stoja, tam nikomu nezavadzajú.. 

• p. Fiala teraz ide stavať Lidl rampy... JUDr. Smolka odpovedal, že to je normálne opatrenie, aj 
v Dubnici Lidl má rampu a nemajú regulované parkovanie už dávno..... Mgr. Petrík dodal aj 
Nová Baňa má...... p. Fiala aj predtým tam bola nejaká tolerancia... JUDr. Smolka to parkovisko 
má slúžiť Lidlu a nie aby tam ľudia odstavovali autá... p. Fiala veď teraz sú autá vytlačené aj za 
mostom,.. mali ste sa učiť na malých chybách .... Bc. Baco však čo je to teraz? Postupne..... JUDr. 
Smolka veď teraz sa to deje.... nešli sme tým jak sme mali, zistili sme, že sa to nestihne, tak teraz 
ten Juh nespúšťame, ani Kvetnú ani Sihoť III. a IV... teraz to robíme postupne a znova tu je, že 
prečo to nie je, vysvetľujem preto to nie je, lebo to nie je pripravené...... ja neviem, čo mám ešte 
povedať,........      

• p. Fiala sa spýtal, či sa schválili nejaké projekty na parkovacie domy, nejaké územné 
rozhodnutia? Odpovedal JUDr. Smolka na parkovacie domy nie, na parkoviská hej. Nebol som 
pripravený na to, lebo som si ani nevšimol, že by dnes bolo parkovanie v bode.....bol by som 
doniesol sumár, čo sme boli na informačnom stretnutí s primátorom, kde nám z investičného 
povedali, v akom štádiu sú ktoré parkoviská, či na Hodžovej, či na Považskej, či na Juhu, keby 
som vedel, tak si to sem donesiem a môžem to povedať, ktoré je v akom štádiu, kde sa začalo 
robiť, kde sú vyprojektované, kde sú v schvaľovacom procese, takže, keď bude na najbližšom 
VMČ to donesiem, môžem to zodpovedať.... p. Fiala preto sa pýtam, lebo ma to zaujíma, či sa 
na tom niečo robí?.......... JUDr. Smolka robí sa na tom, samozrejme že sa na tom robí. .... 
O parkovacích domoch sa vôbec neuvažuje, je stratégia taká, alebo filozofia, že do tých 
parkovacích domov tí ľudia aj tak nepôjdu parkovať.... .... p. Fiala a parkoviská na okraji 
mesta?......... JUDr. Smolka odpovedal, že hej, keď zmodernizujú železničnú trať, to sa 
pripravuje, len nám musia odovzdať ten pozemok, čo tam stojí teraz ta liazka, že nezaplatili, tak 
s tým sa výhľadne ráta, že to bude záchytné parkovisko ako sa vchádza na kruháč Pred poľom, 
tá časť....pokiaľ nezrekonštruujú železničnú trať, tak sa musí čakať......celý úsek Nové Mesto nad 
Váhom – Púchov, tak potom sa môžeme o týchto veciach ďalej baviť.....zatiaľ sa najmä 
projektuje......   

• p. Fiala tvrdil, že sa nič nerobí?....... JUDr. Smolka nesúhlasil, je to uhol pohľadu, podľa mňa 
sa robí, podľa Vás nie. .......... odpovedal pánovi Fialovi, že keď bude vnímať to, že prebieha, že 
sa to projektuje, že sa schvaľujú procesy je nič, tak potom sa nerobí nič, lebo má to svoj vývoj,  
neni to vidieť, ale robí sa na tom, neni to vidno, ale robí sa na tom, to bude trvať možno ešte rok, 
rok a pol...... 

• Ing. Mi čega na záver debaty ohľadom parkovania a vývoja investičných akcií Mesta uviedol, že 
permanentne žiada, aby sem prišiel zástupca mesta, to je jedno či tu do Opatovej, minule na Sihoť 
a predtým do Kubrej a dostávam odpoveď napríklad od konkrétneho pracovníka mesta , ktorý 
má na starosti investície, že on má pracovnú dobu do štvrtej. Takže trošku som tak rozladený 
z hľadiska toho, že či my sme tí, ktorí máme informovať úplne od A do Z tie detaily, lebo ja sám 
ich neviem. Neviem ich určite. .... Čo sa týka toho parkovania, najviac ma mrzí ešte jedna vec, to 
poviem kolegom takto otvorene. Ak mám posudzovať nejaké procesy či sú územné alebo 
stavebné konanie, práve toto je ten priestor, kde mi to môže povedať ten, čo sa s tým zaoberá. 
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Všetci tí, čo ma poznáte mi dáte za pravdu, že nepotrebujem k tomu mať ani stavebný zákon 
vedľa seba. Keď mi bude hovoriť, budem vedieť či má pravdu alebo nemá......... Otázka : Procesy 
či je nejaké územné začaté alebo neni?....Začaté územné môže byť podaný návrh, prerušené 
a môže byť aj dva roky.........Projektová dokumentácia - som sa popálil na Armádnej, kde nám 
sľúbili, Armádna prepojenie ........  ako sa na tom bude robiť, projekty sú rozbehnuté a dneska 
sme v štádiu, že po dvoch rokoch sme tam kde sme boli. O niečo sme ďalej, zobrali peniaze 
z toho aj čo boli na to vyčlenené. Či vôbec začali územné konanie?........... Bc. Baco peniaze sa 
tam dokonca navýšili. Ako môžeš z niečoho zobrať, keď sa tam navýšili. Bolo vyčlenených na 
to 70 000 euro a ďalších 70 000 euro sa pridalo. V súčasnosti je na ten projekt alokovaných 
140 000 euro...... Ing. Mi čega a bralo sa z tých peňazí, treba sa pozrieť na poslednom 
zastupiteľstve..... Bc. Baco 140 000 euro je na to alokovaných.... Ing. Mi čega bralo sa z toho.... 
Pre mňa za mňa tam môže byť aj 5 miliónov vyčlenených, keď sme dneska v štádiu projektu tam, 
kde sme boli v decembri 2015. Ešte nie sme v územnom konaní...... Bc. Baco to neviem, či sme 
v tom istom štádiu. Už sa vyjadrujú k tomu sieťari....... Ing. Mi čega rešpektujem, že všetko 
vyžaduje svoj čas a nie vždy je tá robota vidieť...pre mňa je vidieť napríklad keď sa dá návrh 
a vtedy je vidieť, že už ten projekt je........ To isté sa týka aj križovatky Gagarinova/ 
Považská......A k účasti zástupcov mesta uviedol, že tu je to fórum, kde má prísť pracovník 
z Mesta (úradu) a vysvetliť občanom, ako to prebieha na meste, v akom je to štádiu atď. ,........ 
JUDr. Smolka prečítal mail, kde sa pracovník investičného oddelenia vopred ospravedlnil 
mailom,..... a k otvoreným akciám požaduje stanovisko VMČ SEVER,.....  

• Ing. Mi čega dodal, poprosí kolegov, keď budú mať nejaké sedenie tak nech sa spýtajú aj na toto, 
čo sa ho pýtal jeden občan..........ohľadom parkovania sa neho obrátil jeden občan, ktorý mu 
tlmočil, že bol cit. „podvedený“, lebo si zakúpil celomestskú kartu, keďže mu bolo na úrade pri 
vybavovaní karty v marci povedané, že na Sihoti III., IV. a Juhu sa bude zavádzať platené 
parkovanie už v roku 2017,.... jeho bývanie sa dotýka Sihote a Juhu...Inak by si celomestskú kartu 
nekupoval.......... teda jeho otázka bola, či mienime týchto ľudí, čo si kúpili celomestskú kartu 
nejako odškodniť,........ja dodávam, že v princípe  mal pravdu,..... JUDr. Smolka k tomu uviedol, 
že na stretnutia si pozývaný aj ty, tak môžeš prísť.............. Ing. Mi čega ja trvám na tom, že toto 
je priestor, kde má prísť pracovník z mesta, z tohto sa robia záznamy, má to výstupy a sú 
zverejnené aj na webe... Povedzte mi, prečo tu nepríde nikto vysvetliť Trenčanom, Sihoťárom, 
Opatovanom a ostatným z Mestskej časti SEVER,  v akom stave sú veci, ktoré treba riešiť. Ja 
tomu nerozumiem..... Ako môže napísať pracovník, že on končí o štvrtej, že on tu nepríde. To 
druhýkrát napísal. Minule to napísal, teraz to napísal. Ja si neviem predstaviť, mne keby šéf 
povedal, že tam budeš o štvrtej a ja mu poviem, že tam nebudem. Pani Baránková má tuším tiež 
pracovnú dobu do štvrtej a je tu. Aby ste vedeli pracovník mesta napíše, že on tu nepríde, lebo 
on jednoducho robí do štvrtej. To je pre mňa nemysliteľné......... JUDr. Smolka dobre, aby to 
bolo korektné, môžem prečítať mailovú komunikáciu, mne to preposlal, cit. „Ahoj. Dozvedel som 
sa teraz, že Vaše VMČ začína o 16 tej. Tak ako som ti písal, môžem sa ti Vám venovať iba do pracovnej 
doby. ( o 16 tej už budem na ceste pre dcéru do BA ). Takže ak potrebuješ moju pomoc, vieme sa stretnúť 
stredu, prípadne štvrtok do 15 tej. Daj vedieť, aby som si poposúval ostatné stretnutia. V každom prípade 
poprosím o výsledné stanovisko VMČ k „otvoreným“  IA Sever. Ďakujem.“ Takže myslím, že nejaký 
dôvod na to mal, takže tak ako si to tu ty položil v takej rovine, zato sem neprišiel..... Ing. Mi čega 
neprišiel...... JUDr. Smolka neprišiel, ale asi keď sú prázdniny, išiel brať tú dcéru, nebudem tu 
ospravedlňovať mestský úrad, ale tiež sa mi nepáči, to tu hádzať naňho. Ja si ich zastávať 
nebudem, ale prišlo mi korektné prečítať to takto, to vyzerá potom úplne ináč ako to povedal 
Miloš...... Bc. Baco uviedol, že nie je nikde povedané, že padne 16 hodina a ten nepracuje, zhodou 
okolností  s týmto človekom som tento týždeň dvakrát stretol o 17,30 pri investičných akciách na 
SEVERE. Stretli sme sa pri investičnej akcii hokejbalové ihrisko za Termionom, bol tam 
prítomný Martin Smolka 17,30 hod a ďalší deň sme sa stretli 17,30 pri investičnej akcii 
športovisko Nábrežná. Takže chcem povedať, že tento človek sa stretáva v teréne, pokiaľ ho 
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niekto požiada aj po 16,00 hodine....... Ing. Mi čega ja to skúsim zhrnúť veľmi jednoducho. ....... 
Pán Sádecký je pracovník mestského úradu. Pán Sádecký má svojho nadriadeného. Tu pán 
Sádecký nemusel byť. Ak Vám nevadí, že tu pred občanov nepríde niekto a nevysvetlí niektoré 
veci, mne to osobne vadí a doslova ma to uráža v jednej veci. Pretože mne, keď niekto píše, že 
má pracovnú dobu do 16,00 hodiny ..... a vychádzam aj z predchádzajúcej komunikácie.....tiež 
som s ním bol viackrát na tvare miesta a bol som s ním aj na stavbe, aj pred pracovnou dobou aj 
po pracovnej dobe......ale dnes sú tu ľudia a im treba dať informáciu .......tu má prísť ten 
pracovník, pred občanmi vysvetliť veci........ a keď žiadam konkrétneho pracovníka, aby sem 
prišiel, tak opakovane nepríde,..... Úrad má zabezpečiť kohokoľvek kompetentného..... 

• Ing. Matejka  dodal, keby sme tu mali zástupcu z mesta, tak by nám priamo povedal, že zastávka 
pri Magnólii bude hotová presne vtedy a vtedy, ... veď my to tu riešime už vyše roka, Vy 
Opatovani sa na to pýtate, Sihotiari sa pýtajú...... toto je presný príklad toho, že opätovne sa pýtate 
na zastávku a my po roku nemáme info.......ten pracovník by to povedal presne ako to je ..........aj 
tú Armádnu riešime dva roky, je presne to isté....... peniaze áno sú tam alokované Miloš, ale na 
zastupiteľstve ste odhlasovali, že bude najskôr realizovaná v roku 2018......Bc. Baco sa spýtal, 
ako sa môže odhlasovať niečo v roku 2017, že to bude v roku 2018?....... Ing. Matejka dodal, že 
v roku 2016 nám úrad povedal, že to bude v roku 2017, teraz, že to bude v roku 2018.....takže 
keď ešte neni ani územko, to spí........ Bc. Baco oponoval, rozpočet sa schvaľuje vždy na 
kalendárny rok...čo sa týka účasti pracovníka mesta, ten sa regulérne ospravedlnil, je 
dovolenkové obdobie a išiel pre dcéru, ja ho nebudem ospravedlňovať, ale tiež sú aj dovolenky, 
prázdniny a pod. .... veď minule tu bol aj vedúci dopravy Ing. Hartmann.........Ing. Mi čega sa 
spýtal, a kde bol minule? Veď sme mali riadny bod o informáciách o stave investičných akcií 
a nikto neprišiel z investičného. Ing. Hartmann sám odpovedal, že nevie nám k niektorým akciám 
a projektom nič povedať. Tak sa pýtam, kde bol minule? ..... Bc. Baco ja neviem a bol pozvaný? 
........ Ing. Mi čega veď minule bolo osem bodov s názvom poskytnutie informácie o skutkovom 
stave projektov...všetky prečítal....dostali sme informáciu len k projektu Rozkvet, viac nič.......... 
Ing. Matejka  sa spýtal, a týchto ľudí sme pozývali? Tiež sa to dočítali....... Ing. Mi čega veď 
presne to isté mám aj na komisii dopravy. Situácia presne taká istá, prítomný iba Hartmann 
a nemá žiadne informácie o investičných akciách. Nikto nepodáva žiadne informácie. Ak máte 
Vy viac informácii, lebo sa stretávate pomimo, tak ja neviem........ Bc. Baco všetci poslanci sú 
pozývaní na stretnutie v sobáške u primátora, je tam max. 12 ľudí.   

• Občan sa pýtal na priechod pre chodcov pri bývalej „vochterni“ v Kubrej, ..... odpovedal mu Ing. 
Mi čega,  že bude sa realizovať, projektovo je už nachystaný,.... (pozn. bližšie údaje sú uvedené 
v zápisnici VMČ SEVER z 12. januára 2017 Sihoť)  

• Ing. Mi čega na záver k parkovaniu prečítal mail z 28. júna 2017 od Ing. Marčekovej z útvaru 
dopravy, citujem: „platené parkovanie v mestskej časti SEVER v častiach Sihoť I a II už zavedené 
je a v častiach Sihoť III a VI zavedené bude, ak to mestské zastupiteľstvo odsúhlasí. Termín zatiaľ 
nebol schválený. V lokalite Pod Sokolice a Pred poľom – vo výhľade. V ďalších lokalitách 
pôsobnosti VMČ SEVER sa zatiaľ spoplatnené parkovanie nepripravuje.“ 

• p. Čulý sa opýtal na oplotenie detského ihriska pri zastávke v Opatovej pri kultúrnom stredisku 
........ odpovedal mu Ing. Matejka , že toto oplotenie tu už riešime dva roky, vyfakturované metre 
bežné už sú, stĺpiky a brány vyfakturované tiež ..... doplnil Ing. Mi čega, že boli vyfakturované 
a Mestom zaplatené dve bránky, ale nie je tam ani jedna...... vyfakturovaných a zaplatených 
Mestom bolo 81 metrov bežných oplotenia, reálne ich nie je ani 50 ........ prevzal to zamestnanec 
mesta, resp. MHSL, ktorý bol za to zodpovedný,  ..... Bc. Baco doplnil, že údajne existuje nejaké 
vecné bremeno pána, čo tam vlastní dom, že mu zamedzíme prístup autom na jeho pozemok, 
preto sa tam bránky neosadili,..... na to konkrétne miesto,........Ing. Mi čega uviedol, že jedna vec 
je dôvod prečo sa bránky neumiestnili, ktorý nespochybňuje, ale prečo boli vyfakturované, 
prevzaté zástupcom Mesta, ale aj zaplatené, keď neboli dodané. Toto je na zamyslenie. ....... 
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v debate padla pripomienka preveriť tento stav..... na záver Ing. Mi čega dodal, že súhlasí s tým, 
že bolo by dobré vedieť, akým spôsobom sa naložilo s faktúrou za oplotenie ihriska v Opatovej 
aj s 2 bránkami,   ....... 

• p. Fiala kritizoval natretie zábradlia pri železničnom podchode smerom na Sihoť, ..... za aké 
peniaze sa to spravilo, .... odpovedal Mgr. Petrík , aby sa išiel pozrieť teraz, ako to tam je, nie je 
pravda, že je to zle ....... v debate padlo viac názorov na údržbu zábradlia. 
 
 
3. ZMENA ROZPOČTU:  

• Ing. Mi čega k nedorobeným investičným akciám: chodník Pred poľom smerom k Bille od 122 
bytovky a chodník K výstavisku,.... tak chodník Pred poľom sme už odsúhlasovali na zasadnutí 
VMČ pred dvoma rokmi dňa 23.8. 2015,..... to malo byť už dávno hotové a nie dnes riešiť čo 
a ako sa to dá alebo nedá...... 

• JUDr. Smolka navrhol uznesenie k týmto akciám nasledovne: 
Uznesenie 77/17 : VMČ SEVER požaduje presun finančných prostriedkov z chodníka Pred poľom 
v sume 10 000,-- takto: 

8 000,--€ na chodník k Výstavisku  
1 000,-- € na fasádu MŠ v Opatovej 
1 000,-- na úpravu verejného priestranstva v časti Kyselka Kubrá. 

HLASOVANIE :  
Za : 4 (Smolka, Baco, Horný, Petrík) Proti : 0  Zdržali sa : 2 (Mičega, Matejka) 
Uznesenie bolo schválené. 
• Ing. Mi čega informoval o rozkopávkach pred MŠ Turková a MŠ Považská a požiadal Mesto 

nech zabezpečí úpravu chodníkov do zámkovej dlažby, lebo je to rozkopané po celej šírke 
chodníka a navrhol  prijať uznesenie,....Ing. Matejka doplnil, že treba teraz začať robiť chodníky 
do dlažby, ako sme sa uzniesli už v minulosti, aby to nedopadlo tak ako na Turkovej,..... 

• Ing. Mi čega ukázal aktuálne fotografie na tablete hotových chodníkov v Novom Meste nad 
Váhom pri vjazde do mesta od Trenčína, kde sa chodníky robia do zámkovej dlažby.... opýtal 
som sa na Mestskom úrade v Novom Meste nad Váhom, kde mi potvrdili, že to je investícia 
energetikov (investor Západoslovenská distribučná), ale dali si podmienku úpravy chodníkov do 
dlažby..... mali to ako podmienku, ........... u nás na Meste v Trenčíne nemá kto rokovať – Mesto 
mohlo napríklad priložiť peniaze a mohlo sa to robiť – iba jediný chodník sa takto robil a to na 
Hodžovej ulici,.... tu je pri škôlke kompletne celá šírka rozkopaná,...... Bc. Baco dodal, že bude 
dobré, ak sa to podarí,...... 

Uznesenie 78/17 : VMČ SEVER požaduje bezpodmienečne zabezpečiť realizáciu povrchu chodníkov 
po rozkopávkach plynu v okolí materských škôl Považská a M. Turková do dlažby a nie do asfaltu.  
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 

4. STAVBA MŽT A MOŽNOSTI VYUŽITIA PODNETOV NA ŽELEZNI ČNÚ 
KOMISIU: 

• Keďže nikto z prítomných občanov v bode Rôzne nevzniesol k tomuto bodu žiadnu požiadavku, 
rozprava k tomuto bodu nebola. Stále platí, že občania môžu v tomto čase, keď sa blíži termín 
dokončenia stavby MŽT v Trenčíne, svoje podnety na vady, nedokončené stavebné objekty, 
neodpratané stavenisko a podobne uplatniť na Mestskom úrade v Trenčíne, ale aj 
prostredníctvom emailovej adresy zeleznica@trencin.sk  u poslancov v „železničnej“ komisii.  
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5. INFORMÁCIA O ZHOTOVENÍ DREVENÉHO ALTÁNKU NA IHRISKU  
MEDZI UL. CLEMENTISOVA/KRASKOVA: 

• Ing. Mi čega uviedol, že uznesením z 6. júla 2017VMČ SEVER č. 72/17 sme hlasovali za 
realizáciu altánku pri detskom ihrisku medzi Clementisovou a Kraskovou ulicou a z mesta prišla 
nasledovná odpoveď: Citujem:  
„Stavba altánku je kapitálovým výdavkom a musí byť projekčne pripravená - jednoduchá  projektová 
dokumentácia, ktorú treba po upresnení špecifikácie zabezpečiť. Po jej vyhotovení a schválení 
finančných prostriedkov sa môže za dodržania podmienok určených v stavebnom zákone  zrealizovať. 
Predpokladaný termín: vyhotovenie projektu 9-10/2017, realizácia jar 2018“. 
........ doplnil fotografiu podobného altánku priamo z centra Myjavy, kde bol pred pár dňami... 
podľa jeho odhadu stojí aj s DPH aj so stolíkom aj lavičkami do 2 000,-€ a prosí poslancov, aby 
štvrtýkrát hlasovali za to, aby sa to spravilo...... vyhláška 453/2000 Z.z. nevyžaduje pri drobnej 
stavbe relevantnú projektovú dokumentáciu, ale len jednoduchý technický popis a jednoduchý 
situačný výkres umiestnenia...... reagoval JUDr. Smolka, že už sme o tom hlasovali,....... 
a debata pokračovala, že nie sú na to peniaze ako tvrdil Mgr. Petrík , ktorý tiež čaká na svoje 
veci,.....  

• Ing. Mi čega na záver debaty len podotkol, že ak kolegom poslancom nevadí, že materiál na tento 
altánok sa podľa v t.č. vyjadrenia z Radnice zakúpil už v decembri 2015 a teraz sa čaká na nejaký 
projekt,......a nie je to hotové?.... a kde je ten materiál? .... tak jemu to vadí..... za nedostatočné 
pokladá postoj niektorých poslancov, veď sme za to hlasovali... myslí si, že poslanec musí 
vytvoriť tlak na radnicu a potom nehlasovať ani za niektoré veci z Radnice ..... Mgr. Petrík  mu 
uviedol, že toto by bolo vydieranie......s tým Ing. Mi čega nesúhlasil a navrhol uznesenie: 

Uznesenie 79/17 : VMČ SEVER požaduje bezpodmienečne realizovať altánok medzi Clementisovou 
a Kraskovou ulicou ešte v III. kvartáli tohto roku v sume 2 000,- €. 
HLASOVANIE :  
Za : 6   Proti : 0  Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 

 
• o 17.35 h odišiel z rokovania poslanec JUDr. Smolka, ktorý už na začiatku avizoval skorší 

odchod 
 

• Mgr. Petrík poďakoval p. Kadákovi, ktorý realizoval všetky orezy drevín na Sihoti, ...... 
k poďakovaniu sa pripojil aj Ing. Mi čega s tým, že bolo by vhodné, aby mu na jeho prácu 
v budúcnosti pričlenili ďalších spolupracovníkov, aby odborné orezy nerobil sám.  

 
• o 17.45 h odišiel z rokovania poslanec Mgr. Petrík 
 
 

6. DNI SIHOTE 2017 – ďalšie informácie o podujatí: 
• Ing. Mi čega informoval, že v rámci kultúrnospoločenského podujatia v časti Sihoť s pracovným 

názvom „DNI SIHOTE 2017“ sa zajtra 4. augusta 2017 o 16.00 hod na ihrisku Pádivec na Sihoti 
IV. uskutoční akcia tzv. „Letná guľovačka“ – podujatie spojené s hrou a zábavou pre deti 
i rodičov, kde bude zabezpečené aj občerstvenie a všetkých prítomných týmto pozval. Dnes to už 
môžem povedať, guľovačka znamená, že sa budú variť plnené sladké gule (jahodové 
a marhuľové) a ak sa podarí, tak aj snehové.  

• Ing. Mi čega doplnil, že DNI SIHOTE 2017 sa budú konať pred Rozkvetom tak ako minulý rok, 
v tých istých notách - niesť sa budú v športovom duchu, za prítomnosti hudby a iných aktivít, 
účasť prisľúbil aj Štefan Skrúcaný. Termín podujatia je 30. september 2017.   

• Ing. Mi čega ďalej informoval verejnosť o ďalších podujatiach: 
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19. - 20. augusta  2017 o 15.30 hod sa bude konať sprievodné kultúrno spoločenské podujatie 
v rámci rybárskych medzinárodných pretekov „LAUGARÍCIO CAP 2017“  na voľnej zelenej 
trávnatej ploche pri hrádzi na Sihoti na Nábrežnej ulici a hlavný účinkujúci bude hudobná 
skupina 3 D Band.  
19. augusta 2017 od 13. 00 – 22.00 hod sa uskutoční XVII. ročník medzinárodného festivalu 
starej hudby „AD FONTES MUSICAE  – k prameňom hudby na Kubranskej kyselke. Budú tam 
ukážky starej hudby,  tanca,  šermu, dobovej kuchyne, detská historická aréna a malá ZOO. 
Bližšie údaje si môžete prezrieť na stránke www.dnisihote.sk.  

 
7. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY VM Č SEVER Z JÚLA 2017: 

• Ing. Mi čega sa opýtal, či niekto z poslancov má nejakú otázku k vypracovaným odpovediam na 
požiadavky za júl 2017. Niektoré z nich prečítal.  

• Bc. Baco ohľadom požiadavky č. 65.17 ohľadom vlastníctva budovy kultúrneho domu Opatová 
dodal, že v mesiaci august bude zrealizovaná oprava strechy vlastníkom COOP Jednota.  

• Ing. Matejka poďakoval MHSL za opravu lavičiek na hrádzi a mestu, že sa úspešne pokračuje 
s opravou povrchu hrádze.  

 
• požiadavky poslancov : 
74/17 Žiadam o vyznačenie červenou farbou všetkých priechodov pre chodcov v mestskej časti 

SEVER. (Petrík) 
75/17 Žiadam o poskytnutie informácie, koľko Mesto Trenčín za uplynulý rok zaplatilo za výkup 

pozemkov a koľko z toho bol výkup pozemkov na Východnej ulici? (Mi čega) 
76/17 Žiadam o zníženie intenzity jednej uličnej lampy verejného osvetlenia na ul. Žilinská 1, 

pretože príliš oslňuje balkón priľahlého bytového domu. (Mi čega) 
77/17 Žiadam o osadenie lavičky na autobusovej zastávke pred Magnóliou na Opatovskej ulici, ak v 

dohľadnej dobe nedôjde k realizácii samotného prístrešku, tak ako bolo dohodnuté s firmou 
EUROAVK. (Mi čega) 

78/17 Či mesto zvažuje nejakú možnosť odškodnenia tých občanov, ktorí sa zakúpili celomestskú 
parkovaciu kartu a pritom na Sihoti III., IV. a na Juhu, doteraz platené parkovanie nie je. (Mi čega) 

79/17 Požadujem riešiť spôsob nakladania s odpadom pri smetných nádobách Žilinská 1, kde sa 
pravidelne vytvára smetisko pri nádobách. (Mi čega) 

80/17 Opätovne urgujem dlhodobú požiadavku vo veci riešenia opravy oplotenia malého betónového 
ihriska pred bytovým domom K výstavisku 2 - viď požiadavka z apríla 2016 č. 64/16. (Mi čega) 

81/17  Opätovne požadujem upraviť poškodenú krajnicu pri zastávke Kubrá – Kyselka – cestujúci 
vstupujú do blatom znečistenej komunikácie - požiadavka č. 135/2016 z októbra 2016. (Mi čega) 

82/17 Požadujem opraviť lavičky v zákrute na hrádzi pri hydrocentrále na Sihoti. (Matejka) 
83/17 Požadujeme zabezpečiť opravu poškodeného návestia určujúceho maximálnu podjazdnú 

výšku pod Opatovským mostom. (Baco) 
84/17 Žiadam o vyčistenie uličnej vpuste na Opatovskej ulici č. 200, opakovane vytápa okolité 

rodinné domy pod úrovňou cesty pri návaloch dažďa.(Baco) 
85/17 Na konci radovej výstavby rodinných domov na ulici Opatovská smerom zo Sihote na Opatovú 

parkujú autá pred rodinnými domami tak, že zasahujú do jazdného pruhu, čím obmedzujú 
plynulosť cestnej premávky, ale najmä ohrozujú bezpečnosť. Situáciu žiadam riešiť napomenutím 
vodičov, lebo pravdepodobne doteraz podľa vyjadrenia Mgr. Marouska z MsP neboli na to 
upozornení zo strany MsP.(Mi čega) 

86/17 Požadujem opraviť výtlk na ceste na starej Kubranskej ceste. (Matejka) 
 
87/17 Opätovne žiadam riešiť akýmkoľvek bezpečnostným opatrením zabezpečenie dopravného 

režimu od kruhového objazdu na Opatovskej po Žilinskú 2 – napr. stredovú deliacu čiaru nahradiť 
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plnou čiarou a pod. – je tam dosť frekventované miesto od spojazdnenia podjazdu Pred poľom. 
(Mi čega) 

88/17 Zabezpečiť orez drevín zasahujúcich do cesty pri cintoríne v Opatovej. Požiadavka doplnená 
dodatočne elektronicky. (Horný)   

 
 

8. ZÁVER: 
• Ing. Mi čega na záver poďakoval mestskej polícii, že sa konečne podarilo namontovať 

bezpečnostnú kameru na bytovku Clementisova č. 8 – proces bol naštartovaný ešte v roku 2015, 
kamera bola namontovaná až minulý týždeň..... kamera pokrýva hrádzu okolo Tepličky s uhlom 
od Armádnej ulice až po zimný štadión vrátane areálu Opatovskej škôlky.  

 
• Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER. 
 
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 18,25 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční 
v stredu dňa 13. septembra 2017 v KS Kubrá. 
 
Informácia o termíne ďalšieho rokovania bola doplnená dodatočne.  
 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne dňa 3. augusta 2017 

 
 
 
 

Ing. Miloš Mi čega 
         Predseda VMČ SEVER 


