
 
Zápisnica  zo zasadnutia 

VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 
uskutočneného dňa 12. januára 2017 

v Centre seniorov na Sihoti v Trenčíne 
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Garant komisie : Soňa Baránková 
Ostatní prítomní : Mgr. Zdeno Marousek – zástupca náčelníka mestskej polície 

  Ing. Gabriela Vanková – vedúca útvaru majetku mesta 
  Ing. Róbert Hartmann – vedúci útvaru dopravy   

 
Program (po schválení): 
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. Informácia o aktuálnom stave riešenia priechodu pre chodcov cez cestu I/61 v Kubrej (od nového 

podchodu železničnej trate zo Sihote na ul. Jána Derku).   
4. Informácia o zimnej údržbe komunikácií – súčasný stav.  
5. Odpovede na požiadavky VMČ SEVER z decembra 2016. 
6. Informácia o realizovaných akciách v MČ SEVER za rok 2016. 
7. DNI SIHOTE 2017 – základné informácie.  
8. Prerokovanie harmonogramu zasadnutí VMČ SEVER v roku 2017. 
9. Rôzne. 
10. Záver. 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 
1. ÚVOD :  

• Predseda VMČ SEVER privítal prítomných členov VMČ SEVER 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 VMČ SEVER je uznášaniaschopný, prítomní sú piati členovia. Bc. 
Bystrický, Ľubomír Horný a Mgr. Petrík vopred ospravedlnili svoju neúčasť.  

• Ing. Mi čega vyzval prítomných na prípadné doplnenie programu a následne navrhol zmenu 
programu nasledovne : Zmena programu sa týka vzájomnej výmeny bodu č. 5 (info o ceste  
v Kubrej) za bod č. 3 (požiadavky z decembra) a doplnenia nového bodu č. 4 (informácia 
o zimnej údržbe ciest) pred bod č. 5.  

Uznesenie 1/17 : VMČ súhlasí so vzájomnou výmenou bodu č. 5 za bod č. 3 a doplnením nového 
bodu  č. 4 o zimnej údržbe a pôvodný bod č. 4 presunúť ako bod č. 6.  
HLASOVANIE :  
Za : 5  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. Juraj Bakoš 
 

Neprítomní členovia VMČ SEVER : 

Ľubomír Horný – ospravedlnený 
Bc. Kamil Bystrický – ospravedlnený 
Mgr. Martin Petrík – ospravedlnený – PN 
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Uznesenie 2/17 : VMČ schvaľuje program rokovania v znení jeho zmeny.  
HLASOVANIE :  
Za : 5  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. 
 
 

2. MAJETKOVÉ PREVODY:  
• Ing. Vanková ozrejmila predkladané materiály nasledovne: 
1/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 211/2 v k.ú. 

Kubrá pre Janu Hinkovú za účelom majetkoprávneho vysporiadania.  
Uznesenie 3/17 : VMČ SEVER odporúča odpredaj podľa predloženého návrhu.  
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
2/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 1764/2 

v k.ú. Kubrá pre Jána Chochlíka za účelom majetkoprávneho vysporiadania.   
Uznesenie 4/17 : VMČ SEVER odporúča odpredaj podľa predloženého návrhu.  
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
3/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k prenájmu objektu s. č. 2331 – pozemku na parc. č. 

1627/323 v k.ú. Trenčín pre Mestskú organizáciu Slovenského rybárskeho zväzu Trenčín za 
účelom jeho využívania spojených s údržbou rybárskych revírov. V rámci spoločnej debaty 
odznel aj návrh, aby sa o prenajaté pozemky aj starali – napr. kosili  v čase potreby. 

Uznesenie 5/17 : VMČ SEVER odporúča prenájom podľa predloženého návrhu s podmienkou, že 
priľahlú plochu budú aj udržiavať na požiadavku mesta. 
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
4/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie o odkúpenie pozemku za domom pri bytovom dome s. č. 

1672 na Ul. Gen. Viesta v Trenčíne za účelom ohradenia pozemku nízkym plotom v kombinácii 
so živým plotom.  JUDr. Smolka vyjadril svoj nesúhlas s týmto zámerom, nakoľko nesúhlasí 
s plotom, je to obdobná situácia ako s vytvorením dopravného ihriska pre súkromnú materskú 
škôlku Slimáčik na ul. M. Turkovej. Ing. Mi čega sa vyjadril, že celé to stratí ráz, jeden si to 
ohradí, druhý,.... mali by sa k tomuto vyjadriť komplexne a posunúť to na ďalšie rokovanie, treba 
sa opýtať aj ľudí,.... Ing. Mi čega na záver diskusie dodal, že sa jedná o priestor vo vnútroblokoch 
bytových domov, kde sa už poslanci v minulosti vyjadrili, že ponechajú tieto priestory tak ako 
boli doteraz, veď za chvíľu sa tam nebude dať prejsť,..... 

Uznesenie 6/17 : VMČ SEVER odporúča odkúpenie pozemku pri bytovom dome s. č. 1672 na ul. 
Gen. Viesta tak ako bol predložený návrh.  
HLASOVANIE :  
Za : 0  Proti : 4 Zdržal sa : 1 (Bakoš) 
Uznesenie nebolo schválené. 



VMČ SEVER – 01/2017  
 Strana 3 
 

Uznesenie 7/17 : VMČ SEVER odporúča riešiť odpredaje v tejto lokalite komplexne za účasti útvaru 
hlavného architekta a pripraviť materiál k možnému budúcemu odpredaju tohto územia 
ohraničeného ulicami  Viestova, Hodžova, Rázusova a Nálepkova. 
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
5/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie o odkúpenie pozemku pri bytovom dome s. č. 528 na Ul. 

Pod Sokolice v Trenčíne za účelom scelenia pozemku okolo bytového domu.  
    JUDr. Smolka navrhol prerokovať takéto veci aj v mestskom zastupiteľstve, ide o obdobný 

prípad ohradenia zelenej plochy, ..... Ing. Mi čega navrhol preradiť to na ďalšie rokovanie VMČ 
SEVER.  

Uznesenie 8/17 : VMČ SEVER odporúča prerokovať tento návrh na ďalšom zasadnutí výboru. 
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
6/ ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k uzatvoreniu novej nájomnej zmluvy medzi mestom 

a TSS GRADE, a.s. za účelom zriadenia staveniska v súvislosti s modernizáciou železničnej trate 
časť „Malá stavba“ do termínu 31.5.2017 

Uznesenie 9/17 : VMČ SEVER odporúča uzatvoriť nájomnú zmluvu tak ako bol  predložený návrh.  
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
7/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 1760/2 

v k.ú. Kubrá pre Jána Reháka za účelom majetkoprávneho vysporiadania.   
Uznesenie 10/17 : VMČ SEVER odporúča odpredaj podľa predloženého návrhu.  
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
8/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na Hurbanovej ulici 

parc. č. 1615/5 v k.ú. Trenčín pre Jaroslava Vidu za účelom riešenia prístupu ku garáži.    
9/ ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na Hurbanovej ulici 

parc. č. 1615/5 v k.ú. Trenčín pre Máriu Dubnú za účelom riešenia prístupu ku garáži.    
Mgr. Marousek upozornil poslancov na zváženie predaja pozemku medzi chodníkom a garážou 
na ul. Hurbanovej, resp. aj do budúcna iných podobných miest, vzhľadom k tomu, že predajom 
týchto pozemkov vytvoríme precedens v bezplatnom parkovaní (pred garážou) a v neposlednom 
rade sťažíme samotný výkon kontroly parkovania.......Ing. Mi čega vysvetlil, že potom tam bude 
môcť garážnik stáť/parkovať, lebo to bude jeho pozemok. Sú to garáže z minulosti bez prístupu, 
prístup je mestský a navrhol, nech si odkúpia aj vzadu ten okapový chodník.  

Uznesenie 11/17 : VMČ SEVER odporúča odpredaj pozemkov pre Jaroslava Vidu a Máriu Dubnú 
tak ako je predložená žiadosť s tým, aby bol zabezpečený aj odpredaj okapového chodníka vzadu za 
garážou.  
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
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10/ MHSL žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k zámeru prenajať nebytový priestor v objekte Zimného 

štadióna Pavla Demitru s využitím na komerčné účely.  
Ing. Mi čega navrhol, aby mesto pripravilo jednotný materiál nájmu priestorov štadióna tak, ako 
majú napr. športová hala, lebo každý rok prenajímať takto po miestnostiach,.... nech tu nemáme 
každý rok, nájmy, prenájmy,......a zároveň odporúča mestskému úradu pripraviť materiál, 
z ktorého by bolo možné,  pripraviť inú formu nájmu obdobne ako športová hala alebo futbalový 
štadión tak, aby bolo zabezpečené viacročné užívanie zimného štadiónu.  

Uznesenie 12/17 : VMČ SEVER odporúča schváliť prenájom priestoru v objekte Zimného štadióna 
Pavla Demitru tak ako bol predlžený návrh a zároveň odporúča mestskému úradu pripraviť materiál, 
z ktorého by bolo možné pripraviť inú formu nájmu zimného štadióna tak, aby bolo zabezpečené 
viacročné užívanie štadiónu. 
HLASOVANIE :  
Za : 5  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

3. INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE RIEŠENIA PRIECHODU PRE  
CHODCOV CEZ CESTU I/61 V KUBREJ (od nového podchodu železničnej trate 
zo Sihote na ul. Jána Derku):  

• Ing. Mi čega uviedol, že tento bod zaradil na rokovanie, nakoľko je to aktuálny problém, ktorý 
treba riešiť. Na toto rokovanie pozval aj vedúceho útvaru dopravy, aby občanov informoval 
o návrhu riešenia tohto priechodu. Požiadal Ing. Hartmanna, aby prítomných oboznámil 
s riešením nového priechodu pre chodcov a následne mu odovzdal slovo. 

• Ing. Hartmann uviedol, že projektová dokumentácia je k dnešnému dňu spracovaná. Keďže 
priechod sa bude nachádzať na štátnej ceste I/61 v správe SSC a v križovatke s cestou III. triedy 
– ul. Jána Derku, ktorá je v správe TSK, mestská záležitosť to v princípe nie je, ale mesto sa 
chopilo toho, že dá vyprojektovať túto projektovú dokumentáciu, nakoľko tam v decembri 
minulého roka došlo k vážnej dopravnej nehode, kde zahynul jeden človek, na čo Dopravný 
inšpektorát v Trenčíne  pritlačil, aby sa začalo konať. Uviedol, že sa stretnú ešte tento mesiac na 
pracovnom rokovaní za účasti všetkých zainteresovaných strán – t. j. SSC Trenčín, SSC Žilina, 
Okresný úrad Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj, Správa ciest TSK, Okresný dopravný 
inšpektorát a Mesto Trenčína podľa záverov sa doplní projektová dokumentácia, spraví sa 
majetkovoprávne vyrovnanie, nakoľko časť stavby zasahuje na súkromné pozemky. K realizácii 
stavby môže dôjsť až po vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby a následne po vydaní 
stavebného povolenia. Do vybudovania priechodu pre chodcov navrhla Komisia životného 
prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania (ďalej len „dopravná komisia“) umiestniť 
aspoň značky „POZOR CHODCI“ – v najbližšej dobe bude prerokované s dopravným 
inšpektorátom.  

• Ing. Mi čega poznamenal, že na túto nebezpečnú situáciu upozornil už na zasadnutí dopravnej 
komisii dňa 14.7.2015, kde upozornil na to, že odbočovací pruh na ceste I/61 pri Fiate v smere 
jazdy od Trenčína k bývalému železničnému prejazdu pri vochterni stratil význam a mohol by 
slúžiť ako ostrovček pre priechod pre chodcov. V rámci diskusie navrhol, aby sa tam zvážilo 
trvalé umiestnenie semaforu ovládaného chodcami....... Odpovedal Ing. Hartmann , že teoreticky 
áno, ale cena za takýto semafor sa pohybuje v rozmedzí cca 100 000,€  a či by to správca cesty 
dovolil, ..... lebo je to ich investičná akcia, a osobne si myslí, že je to nepriechodné,... Ing. Mi čega 
ešte doplnil, že na komisii navrhol túto križovatku osvietiť z priľahlého elektrického stĺpu, čo nie 
je technický náročné.   

• Ing. Mi čega na záver informoval, že občanov budú informovať o ďalších krokoch.... 
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4. INFORMÁCIA O ZIMNEJ ÚDRŽBE KOMUNIKÁCIÍ – sú časný stav 
• Ing. Hartmann informoval, že vzhľadom na sneženie z utorka na stredu v 2. kalendárnom týždni 

boli hlavné cesty posypané soľou, ostatné neboli ako napríklad v Opatovej nebolo nič, Kubrá – 
tam je hlavná cesta v správe TSK, a keďže následne na druhý deň mrzlo, soľ nemala také účinky, 
aby boli cesty zjazdné. Uviedol, že v  stredu tesne pred koncom sneženia boli na kontrole, začali 
sme Sihoťou 1, 2 kde boli cesty odhrnuté, ale neboli posypané, cesty III. triedy neboli odhrnuté 
vôbec. Následne sme sa presunuli do mestskej časti Opatová, kde nebolo urobené vôbec nič. 
Následne ďalší deň bolo 99 % ciest odhrnutých, ale cesty nižšej kategórie štrkom posypané neboli. 
Po víkende sme dávali posypať všetky cesty, utlačená vrstva snehu zmrzla a soľ nezabrala. Preto 
sme dali posypať všetky cesty štrkom spolu so soľou, aby sa zabránilo šmýkaniu,....... 

• Ing. Mi čega uviedol, že stav komunikácií a chodníkov je katastrofálny. Informoval, že 
o uvedenom stave zimnej údržby ciest sa bavili aj na dopravnej komisii a tam uviedol, že odhrnúť 
iba prejazdnú plochu vozovky je nepostačujúce........ medzi parkovacími boxami nebolo nič 
zhrnuté i keď parkovacie miesta boli cez víkend voľné....... vôbec sa nedočisťovalo a bolo to 
nedostatočné, ..... k tomu vysvetlil Ing. Hartmann , že upozornil spoločnosť Marius Pedersen, 
aby vyčistili aj zástavky, upozornil ich aj na tento stav, ktorý tam nastal, chodníky vyčistili 
a následne ich naspäť zahrnuli,.... bolo mu prisľúbené, že tento stav sa už nezopakuje a dôjde 
k zlepšeniu,...... a zároveň apeloval na ľudí, že v takýchto prípadoch, kedy mrzne sa treba aj 
vhodne obuť,... a rád by pripravil akýsi grafický materiál plánu zimnej údržby hlavne na Sihoti, 
čo všetko spadá do kompetencie mesta a čo je v kompetencii Marius Pedersen,....... 

• Riaditeľka MŠ Turková upozornila na miesta pred MŠ, kde sa neočistili chodníky vôbec v tejto 
časti, prioritne si očistili v rámci svojich možností vo vnútri areáli, ale vonku pred areálom 
a vstupom sa to už nedalo zvládnuť,.... túto vec pripomenul aj Ing. Mi čega, ktorý požiadal 
prednostu o informáciu, kto má odhŕňať sneh v tejto lokalite,...... 

• Ing. Mi čega na záver uviedol, že na údržbu komunikácií a chodníkov sa v rozpočte vyčlenilo 
1 300 000,--€ oproti roku 2015 je to cca 2,5 násobok viac ako pred dvomi rokmi, čo by malo byť 
aj poznať,.....  a dúfa, že to bude lepšie,.... 
 
 
5. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY VM Č SEVER Z DECEMBRA 2016: 

• Ing. Mi čega sa opýtal, či niekto z poslancov má nejakú otázku k vypracovaným odpovedia na 
požiadavky za december 2016. Dodal, že vyhodnotenie požiadaviek za celý rok si musí 
vypracovať každý sám, resp. môže to spracovať. Mesto k tejto požiadavke uviedlo, cit. 
„Vyhodnotiť požiadavky, či boli dostatočne splnené alebo nesplnené dokáže len zadávateľ 
požiadavky a tým je VMČ Sever. Počas celého roka Mesto Trenčín v spolupráci so svojimi 
pracovníkmi v organizáciách plnilo požiadavky a všetko, čo bolo možné objektívne splniť aj 
splnilo.“ Dodal, že každý si môže spraviť úsudok sám, lebo nie všetky požiadavky boli splnené.  

 
 

6. INFORMÁCIA O REALIZOVANÝCH AKCIÁCH V M Č SEVER ZA ROK 
2016: 

• Ing. Mi čega informoval, že tento rok sa v rozpočte vyčlenilo 2 000,-- € na projektovú 
dokumentáciu úpravy námestia „Rozkvet“, malo by ísť o nejakú úpravu okolia,... myšlienka bola 
taká, že toto centrum okolo Rozkvetu by mohlo byť ako „Mierové námestie Sihote“, i keď 
vyčlenená suma nepostačuje ani na prípravu projektovej dokumentácie rodinného domu,..... 
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• Ing. Mi čega dodal, že v decembri 2015 sa osadili polopodzemné kontajnery na Ul. Žilinská 
a Pred poľom..... pokračujeme v úprave povrchu hrádze, úprava verejného priestranstva Kubrá– 
Kyselka sa bude dúfam pokračovať, lebo tento rok sa tam napriek vyčleneným peniazom 
neurobilo nič.... v skratke informoval prítomných, že za rok 2016 sa urobilo odvodnenie MK 
Nivy v Opatovej; chodníky pri moste v Opatovej; Opatovský chodník na základe petície; PD 
Šoltésova + realizácia; dokončilo sa parkovisko Kraskova; Žilinská 8 – úprava plochy po 
odstránení kontajnerov; pri Žilinskej 14 sa podarila zabezpečiť požiadavka zo železničnej 
komisie – úprava parkoviska pri kruháči, za čo ďakuje viceprimátorovi Mgr. Forgáčovi; 
kompletne sa upravil povrch ciest Pod čerešňami a Odbojárov. Na projektoch križovatky 
Gagarinova/Považská, parkoviska pri hrádzi Clementisov/Kraskova/Pádivého a prepojení ulíc 
Armádna – Opatovská – minulý rok sa neurobilo takmer nič, ....Na lokalite Pod Sokolicami sme 
napriek požiadavke na riešenie dopravy neurobili tiež nič. Obdobne je to aj na lokalite 
k Výstavisku, kde sa malo opraviť aj detské ihrisko. Dúfam, že sa bude pokračovať vo 
vypracovaní PD – Lávka cez Nosický kanál. Začiatkom roku sa môžu, ak to dovolí čas, robiť 
chodníky ako investícia z roku 2016 na Považskej od Kotolne po koniec detského ihriska, na 
Hodžovej ulici medzi Lidlom a Radegastom od Gáboríkového zimného štadióna smerom 
k Sedmičke (chodník bližšie k železnici). 

•  Ing. Mi čega na záver informoval, že ďalšie zasadnutie tu v Centre seniorov na Sihoti bude 
v apríli 2017, kde by bolo dobré, zabezpečiť informovanosť u ľudí, aby prišli a mohli sa viac 
vyjadriť k téme úpravy námestia Rozkvet, ........lebo musím uviesť, aj keď tu nie je kolega 
poslanec Mgr. Petrík, ktorý sa mestskom zastupiteľstve k môjmu návrhu na navýšenie peňazí 
na projekt vyjadril, že suma 2.000 eur je síce malá, ale treba si aj uvedomiť, že potom bude 
investícia obrovská, a že keď sa schvália na to peniaze na projekt, tak potom bude treba vyčleniť  
peniaze aj na realizáciu. Takže vlastne povedal, aby sa na to peniaze nedávali. Ja k tomu dodám, 
že celá plocha pred Rozkvetom je tmavá a večer sa tam nesvieti. Keby neboli osvetlené výklady, 
tak sa večer nedá tade bezpečne chodiť.   

• p. Kadlecová sa opýtala Ing. Hartmanna na situáciu vybudovania parkoviska pred ich bytovým 
domom na Považskej č. 1710 č. 1711, ..... bolo jej odpovedané, že boli parkovisko už 
zameriavať,.....  

 
7. DNI SIHOTE 2017 – základné informácie: 

• Ing. Mi čega informoval, že i tento rok sa druhýkrát uskutoční kultúrnospoločenské podujatie 
v časti Sihoť s pracovným názvom „DNI SIHOTE 2017“. Pani Matejkovú z KC Sihoť požiadal 
o info... Iveta Matejková uviedla, že tento rok to bude s tým rozdielom, že oproti minulému roku 
by sa termín aspoň jedenej akcie presunul na mesiac máj alebo jún 2017. Niesť sa bude 
v športovom duchu, za prítomnosti hudby a iných aktivít. Uviedol, že doteraz bežia pozitívne 
ohlasy ľudí na výstavu, ktorá prebiehala v centre seniorov minulý rok. Pracovná porada 
k programu „DNI SIHOTE“ sa uskutoční dňa 25. januára 2017 o 08.00 hod v  Centre seniorov 
na Sihoti, kde sa dohodnú ďalšie podrobnosti. 

 
 

8. PREROKOVANIE HARMONOGRAMU ZASADNUTÍ VM Č SEVER V ROKU 
2017: 

• Ing. Mi čega informoval prítomných, že harmonogram zasadnutí VMČ SEVER preposlal 
poslancom na pripomienkovanie, uviedol, že dvaja poslanci dali pripomienku ohľadom pridania 
jedného zasadnutia v časti Kubrica. Uviedol, že po dohode s poslancami môže byť mimoriadne 
zasadnutie v Kubrici, o termíne sa dá dohodnúť vopred a navrhol zverejniť harmonogram 
zasadnutí pre VMČ SEVER na rok 2017 tak, ako ho navrhol a poslal kolegom bez zmeny.   
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9. RÔZNE:  

 
• požiadavky poslancov : 
1/17 Opätovne posúdiť možnosť osadenia dopravného značenia - zrkadlá, resp. inej alternatívy 

zabezpečnenia pri výjazde z Ul. M. Turkovej na Považskú ulicu (oproti detskému ihrisku)(Ing. 
Mičega)(Zodp. UD) 

2/17 Opätovne opraviť niektoré poškodené mriežky na parkovisku pred Centrom seniorov na Sihoti 
na Osvienčimskej ulici č. 3, ktoré boli minulý rok vymenené za nové.(Ing. Mičega). (Zodp. UD) 

3/17 Doplniť dopravné značenie pre imobilných na jedno parkovné miesto pred UNICENTROM na 
Kraskovej ulici, ktoré bolo odcudzené. (Ing. Mičega) (Zodp. UD) 

4/17 Skontrolovať mestskou políciou nezákonné parkovanie pred Domom smútku v Kubrej, kde si 
pri plote pravidelne stoja autá - je v blízkosti autoservis Krajčo.(Bc. Baco) (Zodp. UD) 

5/17 Dokončiť orez drevín zasahujúcich/tienacich do verejného osvetlenia na hrádzi na Sihoti IV. 
medzi Žilinskou a Kraskovou ul.(Ing. Mičega) (Zodp. UIS) 

6/17  Opraviť dieru na ceste na Kubranskej č. 221(Ing. Matejka)(Zodp. UD) 

7/17 Osadiť zrkadlo na výjazde z cesty pri Opatovskom moste smerom na hlavnú cestu smer Trenčín.   
(Bc. Baco) (Zodp. UD) 

• požiadavky občanov : 
 
8/17 Žiadame skontrolovať poklopy a šupáky na ul. Pod Čerešňami (riaditeľka MŠ Turková) (Zodp. 

UD) 
 
• Pani riaditeľka MŠ Turková poďakovala všetkým poslancom MČ SEVER, že sa im podarilo do 

rozpočtu mesta zapracovať sumu 9 000,-- € na výmenu okien, za čo im v mene celej MŠ ďakuje. 
 

10. ZÁVER: 
 
Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER. 
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 18,30 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční dňa 
2. februára 2017 v KS Opatová. 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 12.1. 2017 

 
 

Ing. Miloš Mi čega 
         Predseda VMČ SEVER 


