
 
Zápisnica  zo zasadnutia 

VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 
uskutočneného dňa 3. novembra 2016 
v Centre seniorov na Sihoti  v Trenčíne 
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Garant komisie : Soňa Baránková 
   Ostatní prítomní : Mgr. Zdeno Marousek – zástupca náčelníka mestskej polície 

  Mgr. Ján Forgáč – zástupca primátora  
  Ing. Jaroslav Pagáč – prednosta MsÚ 
  Ing. Benjamín Lisáček – vedúci útvaru interných služieb 
  Ing. Róbert Hartmann – poverený vedením útvaru dopravy 
  Ing. František Matečný - projektant 

Program: 
1. Úvod.  
2. Parkovacia politika v meste – aktuálna situácia a riešenie parkovania na Sihoti. 
3. Odpovede na požiadavky VMČ Sever z 09-10/2016.  
4. Rôzne. 
5. 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.  

• Ing. Mi čega konštatoval, že VMČ SEVER je uznášaniaschopný, prítomní sú šiesti členovia. Bc. 
Bystrický sa vopred ospravedlnil z neúčasti a Mgr. Bakoš oznámil vopred neskorší príchod.  

• Ing. Mi čega vyzval prítomných na prípadné doplnenie programu. Zmena nebola navrhnutá. 
Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe.  
 

Uznesenie : VMČ SEVER schvaľuje program zasadnutia.  
HLASOVANIE :  
Za : 6  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
• Ing. Mi čega konštatoval, že program zasadnutia bol členmi VMČ SEVER jednomyseľne 

schválený. Za zapisovateľku bola schválená Soňa Baránková. 

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
 

Predseda výboru     
Ing. Miloš Mičega   

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

Neprítomný člen VMČ SEVER : 

Bc. Kamil Bystrický - ospravedlnený 
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2. PARKOVACIA POLITIKA V MESTE – AKTUÁLNA SITUÁCIA A R IEŠENIE 

PARKOVANIA NA SIHOTI:  
• Ing. Mi čega uviedol, že tento bod zaradil na rokovanie, nakoľko je to aktuálna téma, najmä na 

Sihoti. Na toto rokovanie pozval aj primátora Mesta Trenčín, aby zodpovedal otázky občanov 
ohľadom parkovania. Primátor sa vopred mailom ospravedlnil, ale zároveň zabezpečil účasť 
pána viceprimátora. Uviedol, že v súčasnosti sa realizuje vodorovné a zvislé dopravné značenie 
parkovacích miest na Sihoti I. a II. a v meste, zjednosmerňujú sa ulice a vznikajú otázky typu 
„čo s tým ako a kde parkovať“...“Môže sa parkovať na chodníkoch?“ A pod. Zároveň uviedol, 
že účinnosť VZN č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 
úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín v znení VZN č. 11/2016 nadobudne 
účinnosť dňom 15. marca 2017.  

• Ing. Mi čega vyzval viceprimátora Mgr. Forgáča, aby prítomných oboznámil s technickými 
záležitosťami ohľadom parkovania a následne mu odovzdal slovo. 

• Mgr. Forgáč uviedol, že na vyznačených parkovacích miestach modrými čiarami sa môže 
parkovať aj keď tam nie je zvislé dopravné značenie.......odovzdal slovo Ing. Hartmannovi  
z útvaru dopravy, ktorý potvrdil, že na vyznačených miestach na chodníku sa môže parkovať, 
i keď absentujú zvislé dopravné značenia. V prípade, že sú tabule prečiarknuté, treba rešpektovať 
vodorovné dopravné značenie.  

• Ing. Mi čega zachytil otázku od občanov ohľadom zimnej údržby, či sneh z chodníkov odhŕňať 
na vozovku, teda na parkovacie miesta,.... Ing. Hartmann  vysvetlil, že tak ako sa odhŕňalo 
doteraz, tak sa môže pokračovať, ...... 

• Pani z Gagarinovej ul. č. 1714 sa v rámci otázok spýtala, kto bude upratovať okolie tohto 
parkoviska, keď doteraz 48 rokov si ho udržiavali sami a teraz tam býva neporiadok,..... Ing. 
Hartmann  uviedol, že keď tam osadili tabule s informáciou, že v týchto dňoch tu bude prebiehať 
čistenie a značenie komunikácií tak boli aj prípady, kedy to vodiči nerešpektovali a ten stroj na 
čistenie sa tam nemal ako dostať, čiže všetko je to na disciplíne obyvateľov. Pani, čo to kontroluje 
je na PN, ale nechceme ísť cestou, že vozidlá budeme odťahovať,....... Mgr. Forgáč uviedol, že 
bolo by dobré prízvukovať, že aj prenosné dopravné značenie treba dodržiavať a rešpektovať,... 

• Ing. Matejka sa opýtal, kto má na starosti kontrolu dopravného značenia, komu volať v prípade, 
že niečo sa vyznačuje zle, ...odpovedal Mgr. Forgáč, že vždy na útvar dopravy,..... 

• pán sa opýtal, že treba zabezpečovať aj kontrolu osádzania značiek, konkrétne na ul. Švermova 
vpravo pri bývalej televízii je prikázaný smer rovno a doprava a ďalej je značka zákazu 
doprava,... Ing. Hartmann  vysvetlil, že vo výkrese je to dobre, ale páni značkári si jednoducho 
pomýlili ulice, dnes tam nastúpili a musia to opraviť, .... Mgr. Forgáč uviedol, že áno, nastala 
chyba, sme radi, že ste nás na to upozornili, za čo ďakujeme a chybu napravíme,.....   

• Ing. Mi čega k uvedenému uviedol, že je rozdiel, keď sa niekto pomýli a potiahne nejakú čiaru 
ďalej ako má -  teda spraví chybu, ale keď niekto spojazdní jednosmerku bez relevantného 
značenia - jednoducho ako to môže urobiť ten človek – jeho kompetentnosť a jeho prístup 
k práci,.....  Mgr. Forgáč vysvetlil, že  to nie je otázka na poslancov ani na mestský úrad, ale je 
to pochybenie konkrétneho jednotlivca a tí to musia na svoje náklady premaľovať a prerobiť. 

• o 16.25 h sa dostavil na rokovanie Mgr. Bakoš 
• občan poďakoval za to, že pri zametaní ulíc boli občania vzorní, poslúchli informačné tabule, že 

na uvedených miestach nesmú stáť a ulice boli vyčistené,.... 
• Mgr. Marousek vyzval občanom k zhovievavosti pri značení čiar,...... predtým, ako tam policajti 

dajú prenosné dopravné značenie majú to zdokumentované, aby mali dôkaz,.... je to mravenčia 
robota vylustrovať nezodpovedného šoféra v takýchto prípadoch je dosť obtiažne,..... 

• p. Beták sa exekutívy opýtal, v súvislosti s pochybením, ktoré tu odzneli pri vyznačovaní čiar, 
akú zmluvu ste uzatvorili s firmou, keď ste nezabezpečili kontrolu a nevyhovárajte sa, že nemáte 
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ľudí, ...... potom mal otázky priamo na Ing. Hartmanna, či sú tie vyznačené parkovacie miesta 
v súlade s STN?...... Ing. Hartmann  odpovedal, že vie o 8 parkovacích miestach, ktoré nemajú 
dĺžku 2 m ale 1,95 m......kľudne môže dať podnet, keď nie je niečo v norme, či už parkovanie na 
Hodžovej ulici alebo na chodníku,.... do debaty vstúpil JUDr. Smolka, že tu bola snaha 
zlegalizovať niečo, čo sme si zaužívali,... všetci na sídliskách stoja na chodníkoch, ktoré síce na 
to neboli stavané a dúfa, že od roku 2019 ministerstvo vnútra zavedie normu zákazu parkovať na 
chodníkoch,........... 

• pán Slaný – zástupca vlastníkov bytov z Gagarinovej ulice sa opýtal, aká je evidencia 
parkovacích miest so ZŤP,.......odpovedal Ing. Hartmann , že všetky sa preverovali, dnes sa 
dávajú miesta ZŤP na evidenčné čísla, všetkých sme vyzvali, aby si dali vymeniť dodatkové 
tabule, a pridelíme to parkovacie miesto len tomu, kto má na to naozaj právo, ........ čiže miesta 
pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu musia byť do marca 2017 preverené,...... tých 
miest je v meste viac ako 100 – ku každému jednému máme evidenciu, debatu doplnil Mgr. 
Marousek, že aj občania, keď majú nejaké poznatky o nevyužívaní tohto miesta, môžu dať 
priamo podnet na preverenie,....... 

• Ing. Matečný ako projektant miesta pred bytovým domom, ktorého je p. Slaný zástupcom 
uviedol, že tam boli denné aj nočné obhliadky miest a  z toho vyšlo, že pre tento konkrétny dom 
bude deficit v parkovacích miestach a z hľadiska racionalizácie a kapacity chodníka sa navrhlo, 
že sa vyznačia parkovacie miesta na chodníku šírky 2,5 m a ten absolútne vyhovuje,...... ale 
spraviť ďalší chodník na úkor zelene, je na úkor ďalších stavebných úprav a touto cestou sme 
nechceli ísť,...... do diskusie vstúpil ešte Mgr. Petrík , že aj pri zjednosmerňovaní ulíc – dajme 
tomu šancu,  je to o tom, že časom si zvykneme a výhľadovo sa bude investovať tam, kde by sa 
malo,.....   

• Mgr. Petrík  ešte poukázal na parkovanie na Považskej ulici č. 1710, kde sa parkuje na blate – 
zelenej tráve namiesto toho, kde sú vyznačené miesta, lebo sú tak naučení a jediný dôvod je, že 
to majú bližšie a vidia z okna na auto, ..... do tejto debaty vstúpila p. Kadlecová zástupkyňa tohto 
bytového domu, ktorá uviedla, že 50 rokov je tam tento štrk, ktorý využívajú na parkovanie na 
tejto ploche – čiže nehovorte, že na trávniku – tá tráva je tam teraz po 50 rokoch – predtým tam 
bol štrk, ktorý sa už prepadol, ..... mesto to nemalo zadefinované, že je to parkovisko ale zeleň,.... 
momentálne je tam blato a voda. To parkovisko nikdy nebolo a kto ten štrk pred 50-timi rokmi 
dal? ....... odpovedal Mgr. Forgáč, že momentálne nie sme v stave, aby sme po tom pátrali, že 
filozofia je taká, že je potrebné minimalizovať zásahy do zelene a budeme k tomu pristupovať 
naozaj citlivo,....  

• p. Slaný sa ešte opýtal na odpratávanie lístia, ... Mgr. Forgáč odpovedal, že toho času sa už 
odpratáva lístie zo Soblahovskej ulice, budú následne pokračovať aj v iných častiach,.... 

• Mgr. Forgáč uviedol, že mesto investuje ročne milióny EUR do obnovy miestnych komunikácií 
a komplet výber z parkovania bude použitých do statickej dopravy a mobility,.....  

• Ing. Mi čega na záver uviedol, že dnes je už po funuse riešiť nejaké parkovanie v stave v akom 
je, ten prípad parkovania na chodníku na Gagarinovej ulici nie je zrovná najlepším variantom – 
ja osobne sa nestotožňujem s týmto riešením, čo sa tu deje........ táto časť Sihote je už vekovo 
niekde inde a ľudia sú zvyknutí na niečo iné, dnes sa to realizuje, čas ukáže čo to prinesie,.......  

• pani ešte poukázala na nedostatočné parkovanie pri 9 poschodovom paneláku na rohu ulíc 
Gagarinova a Šoltésová – že tam nemajú nijaké parkovisko,.... odpovedal Ing. Mi čega, že nejaké 
parkovacie miesta pribudli na Šoltésovej, .... presné navýšenie o 20 parkovacích miest spresnil p. 
Baco.   

• p. Kadlecová sa opýtala p. Hartmanna na situáciu vybudovania parkoviska pred ich bytovým 
domom na Považskej č. 1710 a č. 1711, kde žiada mesto už 10 rokov na vybudovanie nového 
parkoviska, stále nie sú peniaze,  upozornila aj na detské ihrisko – betónové, ktoré je 
v dezolátnom stave a namiesto toho by mohli vybudovať nové parkovisko a teraz mám ľudom 
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povedať, že celé tie roky boli darební chodiť na cestu a parkovať tam – keď mám parkovaciu 
plochu priamo pred oknom?,........  

• p. Kadlecová uviedla, že má projektovú dokumentáciu ich parkovacích miest pred panelákom 
a opýtala sa, čo v projekte znamenajú tie prerušované červené čiary? odpovedal Ing. Hartmann , 
že sú to výhľadové miesta, na ktoré treba stavebné povolenie, vlastne územné konanie a stavebné 
konanie cca 1 až ½ ročný proces, ktorý tomu predchádza,.... p. Kadlecová ešte uviedla, že 
neprešla ani tá varianta vybudovania parkoviska, že oni ako vlastníci si ju zaplatia – navezú štrk 
mala aj cenovú ponuku od externej firmy na 1 800,-- EUR, ale bohužiaľ, ani to na meste 
neprešlo,..... Ing. Hartmann  odpovedal, že dnes sa na štrku nemôže parkovať.    

• p. Beták upozornil ešte na skutočnosť, že na Gagarinovej ulici absentuje stavebná úprava 
zníženie obrubníka pre vozíčkarov, mesto mohlo aj o takomto niečom uvažovať, že keď pôjde 
vozíčkar, jeho pohyb bude sťažený,.... 

• Ing. Mi čega sa opýtal, či ešte niekto má niečo ohľadne parkovania na Sihoti – z davu pán 
upozornil na fakt, že pri zvislom dopravnom značení mala byť lepšia propagácia, ľudia na to 
neboli pripravení, ....... a preto sa teraz porušujú dopravné predpisy,.... odpovedal, že mesto ako 
exekutíva to niekde zverejní, ....... Ing. Hartmann  dodal, že má niekoľko upozornení, bude sa 
to musieť čo najrýchlejšie napraviť, .... na toto nadviazala aj p. Matejková, ktorá upozornila na 
parkujúce autá z jednej aj druhej strany na ul. Jiráskova, pritom parkovať sa môže len na jednej 
strane, čo však vodiči nedodržujú a veľakrát dochádza k nepriechodnosti ulice, ..... pred 
značkami treba aspoň orezať stromy, lebo bránia vo výhľade upozornil Ing. Mi čega 

• Mgr. Marousek uviedol, že pri novovzniknutých jednosmerkách na týchto uliciach nebude 
zatiaľ mestská polícia pokutovať vodičov, ale upozorňovať na zmenu dopravného značenia, aby 
si ľudia zvykli 

• Ing. Mi čega ešte upozornil na kolízne situácie na križovatke ulíc Smetanova a Gagarinova, pri 
strete nákladných vozidiel, ale týka sa to vlastne celej tejto časti Sihote, križovatky sú 
neprehľadné a neprejazdné pre nákladné autá......  Ing. Hartmann  uviedol, že problémy tam 
boli, budú a ukáže čas, ako sa budeme musieť k tomu postaviť,..... 

• pán vyzval mestskú políciu, aby častejšie kontrolovali parkovanie na Šoltésovej ulici hlavne 
počas hokejových zápasov, ...... teraz, keď to tam majú pekne vybudované, aby im to aj vydržalo 
a zároveň poďakoval za túto investičnú akciu v mene občanov tejto ulice 

• p. Matejková sa spýtala na rozkopávku na ul. Opatovská – Kraskova, dokedy bude trvať,... 
odpovedal Ing. Hartmann , že rozkopávky sú povolené do 15. novembra 2016, potom by mala 
ísť celá ulica do kompletnej rekonštrukcie,... Ing. Mi čega ešte dodal, že tieto práce nevedia 
ovplyvniť, nakoľko ich realizujú iné spoločnosti – SPP a keď nahlásia poruchu, ich zákon 
umožňuje, že im musíme v rozkopávke vyhovieť,.... zareagoval aj Mgr. Forgáč, ktorý ako 
príklad uviedol, že rozkopávku Mierového námestia pripravujú dva roky tak, aby všetci sieťari 
boli zosynchronizovaní a podarilo sa im to. Do debaty vstúpil p. Beták a opýtal sa, ako to potom 
robia inde napr. v zahraničí?,...... 

• Mgr. Forgáč sa na záver poďakoval občanom, že upozorňujú mesto na všetky nedostatky s tým 
spojené, uviedol, že nám to pomáha a následne o 17.45 h odišiel  

 
 

3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY VM Č SEVER Z 09-10/2016: 
• Ing. Mi čega upozornil na nedokončené spárovanie dlažby na Kraskovej ulici z tohtoročnej 

investičnej akcie a obrátil sa na Ing. Lisáčka, aby nedostatok čo najskôr odstránili 
• Ing. Mi čega informoval prítomných, že na webovej stránke mesta sú  už zverejnené odpovede 

na požiadavky, ktoré boli zaslané poslancom elektronicky.  
• Ing. Lisáček predložil poslancov aktuálne vypracovaný harmonogram investičných akcií 

v prehľadnej tabuľke a jednotlivo vysvetlil ich plnenie. K projektovej dokumentácii pre 
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„Prepojenie ulíc Armádna – Opatovská“ uviedol, že projekt by mal byť odovzdaný na mesto 
v priebehu mesiaca november.  

• Ing. Mi čega uviedol, že bolo by dobré dotiahnuť dopracovanie jednotlivých projektov tak, aby 
sme vedeli ich cenu, podľa ktorej budeme kreovať rozpočet na nový rok 2017.  

• Ing. Mi čega informoval ostatných poslancov o prehľade opráv detských ihrísk realizovaných 
v roku 2016 MHSL v mestskej časti SEVER, ktoré mu poslal Ing. Balušík mailom dňa 3.11.2016 
nasledovne : 

a) osadenie novej prevažovačky a strunového koníka na ul. Žilinská 
b) oprava oplotenia DI Pádivec 
c) oprava DI Opatová : výmena poškodených dosiek na lavičkách, oprava schodov a strechy na 

detskom prvku domček so šmýkačkou, výmena brvna na prevažovačke a oprava brvna na 
reťazovej hojdačke 

d) oprava DI Hríbik ul. Gagarinova: kompletná oprava altánku (strecha nová autoplachta, sedenie + 
operadlá), komplet opravený herný prvok domček so šmýkalkou (strecha nové dosky, stupnice 
na schodoch, nový náter daného prvku) 

e) oprava DI Pádivec : výmena tlmiču dorazu na lanovke, výmena 3ks lán na herných prvkoch, 
oprava reťazovej hojdačky (nová reťaz), oprava dosiek na reťazových hojdačkách, výmena 
piesku v pieskovisku  

f) oprava DI Považská : oprava 3ks lavičiek + 3ks stôl (výmena všetkých dosiek), oprava kolotoča 
(ložisko), komplet nová strecha na hernom prvku, oprava herného prvku domček so šmýkaľkou 
(strecha, výmena zlých dosiek na zábradlí + nový náter), výmena piesku v pieskovisku. 

g) Realizovaná bola ešte oprava lavičiek na ul. Nábrežná (len poškodené a nevyhovujúce) a osadená 
nová lavička na ul. Kubranská. 

• Ing. Mi čega dodal, že v MČ SEVER sa v tomto roku na detských h ihriskách prakticky nič 
neurobilo. Uvedené opravy pod bodmi a), b) a d) sú pozostatky z minulého roku. Na DI Hríbik 
sme sa na októbrovom VMČ dohodli, že sa spraví ako ukážkové / spádové detské ihrisko pre túto 
lokalitu. Je to v zápisnici, ale aj tak sa nič neurobilo..........Túto skutočnosť potvrdili aj niektorí 
členovia VMČ..........Na Žilinskej ulici č. 8 sa malo spraviť sedenie s úpravou verejného 
priestranstva po uvoľnenom priestore po stojisku kontajnerov. Už dňa 8.3. 2016 to bolo zaradené 
medzi požiadavky, nič sa neurobilo............ Altánok medzi Clementisovou ulicou a Kraskovou 
ul. na migračnej trase rodičov s deťmi do MŚ Opatovská nie je hotový ešte z roku 2015.......... 
V tejto veci bude treba jednoznačne pridať a požiadal kolegov o dôslednejšie vyžadovanie 
povinností od exekutívy.  

• Pristúpilo sa k hlasovaniu. Ing. Mi čega navrhol uznesenia :   

Uznesenie : VMČ SEVER berie na vedomie informácie ohľadom vypracovaných odpovedí na 
požiadavky z 09-10/2016. 
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

 
 

Uznesenie : VMČ SEVER požaduje zrealizovať altánok Kraskova pri hrádzi + opravu detského 
ihriska Hríbik na Gagarinovej ulici s tým, že v priebehu mesiaca november bude zvolané stretnutie 
poslancov a správcu ihriska z MHSL.  
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
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4. RÔZNE:  
• k rozkopávke na ulici Pod Čerešňami vstúpil aj občan, že táto ulica už bola trikrát rozkopaná, .... 

zareagoval Ing. Lisáček, ktorý uviedol, že mestu sa podarilo túto investičnú akciu presunúť na 
tento rok a docielili sme to, že sa nám to podarilo, inak by zasiahli do novovybudovaného 
podchodu na Sihoti.  

• Ing. Lisáček informoval o rekonštrukcii križovatky pred Billou na ul. Pred poľom, kde zanikne 
jeden priechod pre chodcov – smer od Mikony a bude prestavená aj nová svetelná signalizácia  

• Poslanec Baco poďakoval mestskej polícii v mene občanov z Opatovej za vykonávanú kontrolu 
na ul. Potočnej v súvislosti s rekonštrukciou mosta  

• pán Peter Jozefčík sa opýtal na budovanie protihlukovej steny na Hodžovej ulici  - v akom stave 
je to....odpovedal Ing. Mi čega, že zajtra 4.11.2016 máme zasadnutie komisie železníc a dáme 
mu vedieť. Požiadavka bola zaradená a podporili ju aj poslanci za MČ SEVER. 

• pán Peter Jozefčík ešte upozornil na bezdomovcov, ktorí sa združujú v blízkosti jeho pozemku 
– t. j. medzi radovými rodinnými domami a železnicou na Hodžovej ulici a vyzval mestskú 
políciu k častejším kontrolám...... Mgr. Marousek uviedol, že túto lokalitu by mala kontrolovať 
železničná polícia, pod ktorú to spadá,..... takýchto bezdomovcov evidujú približne okolo 18, 
zatiaľ sa im podarilo týchto ľudí vytlačiť aspoň zo zastávok, kde prespávali do parku, avšak 
nemáme ich kde posúvať, kontroly vykonávajú denno-denne, ale nemôžu ich z tohto miesta 
vykázať len upozorniť........ VZN o používaní alkoholu na verejnosti bolo zrušené, ....  

• Pani Kadlecová upozornila na dezolátny stav detského ihriska pred ich bytovým domom 
Považská 1711, chceli by ho demontovať,.... odpovedal jej Ing. Mi čega, aby si likvidáciu ihriska 
odsúhlasili na zhromaždení vlastníkov a ich stanovisko potom posunieme na mesto.  

• Ing. Mi čega zaujal stanovisko k žiadosti o namontovanie druhého retardéru na ulici Potočná, 
ktoré poslanci obdržali mailom 2.11.2016 od p. Vágu Ladislava s tým, že poslanci MČ SEVER 
dávajú uvedené na posúdenie na útvar dopravy. 

 
• požiadavky poslancov : 
146/16 Na ul. Nábrežná 7 sú stromy, ktoré sú vysadené na chodníku pri dome, neboli prerezané už 

dva roky. Siahajú do výšky pouličných lámp, preto vo večerných hodinách je na ulici tma, čo 
ohrozuje bezpečnosť obyvateľov. Preto žiadame, aby stromy boli udržiavané, alebo vypílené. (Bc. 
Bystrický). (Zodp. MHSL)  

147/16 Orezať stromy brániace vo výhľade na dopravné značenie na ulici M. Rázusa / Jiráskova 
ulica a aj ostatné – Komenského ul., Smetanova a Viestova, (Ing. Mičega). (Zodp. UD) 

148/16 Naplánovať stretnutie s riaditeľom MHSL Ing. Balušíkom ohľadom ihriska Hríbik na 
Gagarinovej ulici s termínom do konca novembra 2016. (Ing. Mičega) (Zodp. MHSL) 

149/16 Dokončiť spárovanie dlažby na ul. Kraskova (Ing. Mičega). (Zodp. UD) 
150/16 Vymeniť vypálené svietidlá v novovybudovanom podchode v Kubrej (MŽT), nesvieti tam 

niekedy ani jedno svetlo (Ing. Mičega) (Zodp. UIS) 
151/16 Okamžite upraviť rozkopávku pred vchodom do bytovky Žilinská 657/7, ktorá bola 

neodborne dorobená. (Ing. Mičega) (Zodp. UD) 
152/16 Vyčistiť a zvýrazniť lavičku Janka Zacharu pri kostole v Kubrej (Ing. Matejka) (Zodp. 

MHSL) 
153/16 Upozorniť vodičov SAD, aby autobusy nezastavovali na hlavnej ceste ale na vyznačených 

žltých poliach na to určených hlavne na Hodžovej ulici. (Mgr. Petrík) (Zodp. UD) 
154/16 Požadujem označiť novým dopravným značením ulice Rázusova, Nábrežná a Jiráskova 

(Mgr. Petrík) (Zodp. UD) 
 
• požiadavky občanov : 
155/16 Žiadame ostrihať stromy a kríky v areáli Centra seniorov na Sihoti. (Matejková) (Zodp. 

MHSL) 
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156/16 Ing. Moško požaduje vysporiadať pozemky v areáli Kubranskej kyselky na osadenie nových 
prvkov buď formou nájomnej zmluvy alebo odkúpením. (Zodp. UMM) 

157/16 Požadujeme ostrihať prvé dva vpravo ihličnany na ul. Gagarinova č. 1714 pri vchode č. 10 a 
12. (Zodp. MHSL) 

158/16  Žiadam o orezanie dvoch stromov pred našim rodinným domom Opatovská 654, nakoľko 
pri dlhodobom zanedbaní starostlivosti o zeleň zo strany Mesta Trenčín máme obavu o svoje zdravie, 
život a majetok. (Zodp. MHSL)  
 

5. ZÁVER: 
• Ing. Miloš Mi čega prítomným oznámil, že 19.11. 2016 o 17,00 hod. sa KD Opatová  

uskutoční beseda s Jankom ZACHAROM, olympijským víťazom v boxe  z roku 1952. 
Uvádza to ako pozvánku.  
 

• Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.  
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 18,50 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční dňa 
1. decembra 2016 v KS Opatová. 
 
 
 
 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 3.11. 2016 

 
 
 
 
Ing. Miloš Mi čega 

         Predseda VMČ SEVER 
 
 
 
 


