
 
Zápisnica  zo zasadnutia 

VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 
uskutočneného dňa 11. januára 2018 

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

     
Program (po doplnení a schválení): 
1. Úvod.  
2. DNI SIHOTE 2018 – základná informácia. 
3. Stanovisko VMČ SEVER k informačným novinám samosprávy mesta Trenčín – INFO TN. 
4. Úprava križovatky ulíc Gagarinova/Považská s priechodom pre chodcov k autobusovej zastávke – 

informácia o jej nerealizovaní.  
5. Informácia o umiestnení nových parkovísk na Sihoti.  
6. Informácia o otvorení zberného dvoru v mestskej časti SEVER. 
7. Rôzne. 
8. Záver. 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 
1. ÚVOD :  

• Predseda VMČ SEVER Ing. Miloš Mi čega privítal prítomných členov výboru a ostatných 
prítomných a zaželal im všetko dobré v Novom roku 2018 a poďakoval za spoluprácu 
v uplynulom roku 2017. 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 sedem dní vopred elektronicky v súlade s rokovacím poriadkom výborov 
mestských častí. Poslanec Horný vopred ospravedlnil svoju neúčasť. Skonštatoval, že výbor je 
uznášaniaschopný, prítomní sú siedmi členovia a vyzval ich na prípadné doplnenie alebo zmenu 
programu.  

• Bc. Bystrický navrhol zmenu programu nasledovne : Zmena programu sa týka doplnenia bodu č. 3 
(Stanovisko VMČ SEVER k informačným novinám samosprávy mesta Trenčín) a Ing. Mi čega 
navrhol doplniť samostatný bod č. 6 (Informáciu o otvorení zberného dvoru v MČ SEVER) pred bod 
č. 7 Rôzne. Bc. Baco oslovil predsedu, aby sa prejednal aj harmonogram zasadnutí VMČ SEVER na 
rok 2018 v bode Rôzne. 

• Ing. Mi čega dal postupne hlasovať o podaných návrhoch a následne o programu ako celku. 
Uznesenie 01/18: VMČ navrhuje zaradiť nový bod programu č. 3. S názvom Stanovisko VMČ SEVER 
k informačným novinám samosprávy mesta Trenčín. 
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Matejka, Bakoš, Bystrický, Baco) Proti : 0 Zdržali sa : 2 (Smolka, Petrík) 
Uznesenie bolo schválené.  

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
Predseda výboru     

Ing. Miloš Mičega   
Členovia výboru : 

Ing. Ladislav Matejka Bc. Miloslav Baco 
Bc. Kamil Bystrický Mgr. Juraj Bakoš 
Mgr. Martin Petrík  JUDr. Martin Smolka 
 

Neprítomný člen VMČ SEVER : 

Ľubomír Horný – ospravedlnený 
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Uznesenie 02/18 : VMČ navrhuje zaradiť nový bod č. 6. S názvom Informácia o otvorení zberného dvoru 
v mestskej časti SEVER. 
HLASOVANIE :  
Za : 7  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
 
Uznesenie 03/18 : VMČ navrhuje presunúť bod č. 4. Dni Sihote ako bod č. 2.   
HLASOVANIE :  
Za : 6 (Mičega, Matejka, Bakoš, Bystrický, Baco, Smolka) Proti : 0 Zdržal sa : 1 (Petrík) 
Uznesenie bolo schválené.  
 
Uznesenie 4/18 : VMČ schvaľuje program rokovania v znení jeho troch zmien.  
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Matejka, Bakoš, Bystrický, Baco) Proti : 0 Zdržali sa : 2 (Petrík, Smolka) 
Uznesenie bolo schválené.  

 
• Ing. Mi čega konštatoval, že program zasadnutia bol schválený. Za zapisovateľku určil Soňu 

Baránková. 
 

2. DNI SIHOTE 2018 – základná informácia: 
• Ing. Mi čega informoval prítomných, že tento bod dal ako informačný, nakoľko v rozpočte na rok 

2018 neboli vyčlenené žiadne finančné prostriedky na usporiadanie akcie DNI SIHOTE. Položil 
rečnícku otázku: Neviem, či táto akcia v roku 2016 či 2017 nedokázala osloviť dostatočný počet 
ľudí a Mesto, aby si zaslúžila nejaké finančné krytie, ktoré bolo v roku 2017 vo výške 5 000 €. 
Pritom neboli použité len na samotné DNI SIHOTE v septembri, ale na začiatku roka bola prvá akcia 
„Trojkráľový punč“ pred Rozkvetom, druhá akcia ku dňu detí bola 2. júna 2017 v areáli Školského 
klube detí Sedmička za účasti ďalších šiestich škôl, .... ďalšia akcia bola 4. augusta 2017 na ihrisku 
Pádivec, tzv. „Letná guľovačka“ – podujatie spojené s hrou a zábavou pre deti i rodičov, kde bolo 
z týchto peňazí zabezpečené aj občerstvenie pre všetkých prítomných a nakoniec 19.-20. augusta 
2017 sa konalo sprievodné kultúrno spoločenské podujatie v rámci rybárskych medzinárodných 
pretekov „LAUGARÍCIO CAP 2017“ na hrádzi a festival starej hudby na Kubranskej kyselke, kde 
boli ukážky starej hudby,  tanca a  šermu. Celé to vyvrcholilo 30.9.2017 tu na Sihoti za účasti cca 
150 účinkujúcich vrátane detí. Na tento rok nebolo vyčlenené ani jedno euro z rozpočtu mesta, ..... 
preto otváram diskusiu, pretože schválený rozpočet je tak, že táto akcia nie je zaradená v nejakom 
balíku, v ktorom by sa s ňou počítalo. Minulý rok boli na to vyčlenené finančné prostriedky až v máji 
po niekoľkomesačnom naťahovaní.  

• Mgr. Petrík  v rámci diskusie uviedol - to, že neboli peniaze vyčlenené, to nie je nejaké pravidlo,.... 
je tu grantový program, tak ako si budú ostatné subjekty žiadať na rôzne akcie po meste Trenčín, tak 
aj KC Sihoť si môže žiadať peniaze v grantovom programe. Dňa 22.1.2018 máme komisiu,..... tak 
isto si bude žiadať v tomto grantovom programe aj Opatová – máme výročie, takisto aj Kubrica, tých 
akcií v meste, ktoré sa konajú je neskutočné množstvo a všetci si žiadajú o rôzne granty či dotácie, 
čiže DNI SIHOTE si budú môcť hľadať cestu v grantovom programe,.. 

• Ing. Mi čega poďakoval kolegovi Petríkovi a dodal, že aj minulý rok bolo grantové kolo, potom bolo 
presunuté, nakoniec sa vyberal – hľadal sa, kto zorganizuje DNI SIHOTE, jednoducho buď tú akciu 
niekto chce alebo nechce,..... ani cent nebol minutý na účinkujúcich mimo konferenciera Skrúcaného 
a harmonikára Červienku. Ostatní to robili na báze dobrovoľnosti, nie je to klasická akcia, ktorá sa 
robí komerčne,.... doplnil ho Bc. Bystrický so slovami – že my ako občiansky klub v mestskom 
zastupiteľstve sme vyjadrili nesúhlas v takomto parcelovaní mestských akcií,... chceli sme tieto 
prostriedky alokovať do jedného balíka, aby sme dokázali prerozdeľovať finančné prostriedky medzi 
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jednotlivých žiadateľov, žiaľ sme to nepresadili v mestskom zastupiteľstve, zostali tam niektoré 
vybraté podujatia a väčšina demokraticky zvolených poslancov rozhodla, že to bude takto,.... a preto 
by sa mali DNI SIHOTE vrátiť do pôvodného rozpočtu, ako to bolo predtým, lebo toto podujatie 
presahuje región nielen Sihote, ale má celomestský charakter,....náš návrh bol iný a jednoducho sa 
nestretol s podporou, .... vieme pochopiť, že tí organizátori potrebujú mať istotu,...  

• Mgr. Petrík k tomuto dodal, že tých žiadateľov je okolo 120, každý by chcel mať istotu v tom 
rozpočte,... na to je tá komisia kultúry,.... ja nehovorím, že to nepodporíme, je to súkromný subjekt, 
tak prečo ho pretláčame na základe niečoho? ... prečo niečo áno a niečo nie? ...... 

• občan sa v rámci tejto debaty pripojil s otázkou, že tomu nerozumie, škrtli to všetkým paušálne vo 
všetkých častiach mesta alebo to škrtli len Sihoti?  

• Mgr. Petrík  vysvetlil, že ja som poslanec celého mesta, nielen časti Sihote,.... 
• Ing. Mi čega dodal a občanovi vysvetlil, že postup je taký, že 11.- 13. septembra 2015 bolo 777. 

výročie Opatovej, v auguste 2015 bolo 750. výročie v Kubrej,... podieľal som sa na organizovaní 
týchto dvoch akcií a dobre viem, ako sme žobrali na meste peniaze, aby akcia v Kubrej a Opatovej 
mohla byť. Poslanci chodili a žobrali peniaze. Pána primátora sme chodili prosiť a ja predsa 
nebudem chodiť žobrať, aby dali 1 000 € na knižku,.... a vtedy som navrhol akýsi kľúč, že keď bude 
výročie päťročné, dostanú usporiadatelia napríklad 3 000 €, na desiatkové a pod. inú sumu a nebudú 
na to pýtať peniaze.... veď to tých ľudí spojilo v Kubrej, Opatovej, tak prečo nemôže byť niečo aj na 
Sihoti?, ...... tak som hľadal aký názov tomu dať a nazval som to DNI SIHOTE. V roku 2016 nebol 
v rozpočte problém, Dni Juhu, DNI SIHOTE bez problémov. V roku 2017 sa niektorí poslanci 
dostali do stavu nemilosti kvôli parkovaniu,.... tak DNI SIHOTE sa dostali do iného balíku, že tam 
sa môže žiadať medzi inými podujatiami o tie peniaze,..... na minulý rok sme museli žiadať od 
novembra 2016 až do mája 2017 a až v júni 2017 sme dostali peniaze na rok 2017. A tento rok to 
nie je samostatná položka, ani vo veľkom balíku a kolega povie, že mám ísť žiadať do grantu,...  
a vyhlasovali, kto bude DNI SIHOTE robiť, nie či dostaneme peniaze, ale išli vysúťažiť 
organizátora,.....  

 
• o 16.30 h odišiel z rokovania poslanec Petrík, ktorý vopred avizoval skorší odchod. 

 
• p. Anwarzai v rámci rozpravy dodal, že komu prekážajú DNI SIHOTE? Tak aj Pohoda, čo je čisto 

komerčná akcia nemá dostať peniaze,... ja som sa toho minule zúčastnil, ekonomicky ožila Sihoť, tu 
to nežije kvôli parkovacej politike a som nespokojný, že pán poslanec Petrík odišiel, keď sa o tom 
bavíme, tak pán poslanec Petrík tú príde s dieťaťom, aby si urobil čiarku,.... treba to maximálne 
podporiť a spojiť sa – vytvoriť pre tých ľudí priestor, kde sa niečo bude diať,... a debata pokračovala 
ďalej,... 

• Ing. Mi čega prečítal z rozpočtu, ktoré akcie majú priamo v rozpočte pridelené peniaze a že nie je 
pravda, čo tvrdí poslanec Petrík, že každý sa môže uchádzať a každý má rovnaké podmienky, ale 
nemá, keďže festival POHODA má v rozpočte peniaze priamo 20 000 €, lebo je tu zoznam, ktorý 
som prečítal,....  

• Mgr. Bakoš doplnil, že tiež je proti takémuto rozpočtu, to aj napriek tomu, je rozpočte tých 7 akcií 
priamo dotovaných, a že DNI SIHOTE je záležitosť jednej komunity, ..... a občania voľne 
pokračovali v debate, že nezdieľajú názor poslanca Petríka a ani kultúrnej komisie. 

• Bc. Bystrický ešte doplnil k tomuto zoznamu, že sa na ňom objavili nové podujatia, ktoré tú 
historickú stopu nemajú a sú tam, a zároveň tam nie je podujatie, ktoré tú historickú stopu ako DNI 
SIHOTE má a nie je tam. To ma mrzí, toto nie je systémové riešenie, ...... 

• Pani na záver podotkla, že Sihoť ožila vďaka Vám, nikdy taká nebola a za to poslancom ďakuje. 
 
 
• Ing. Mi čega navrhol uznesenie: 
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Uznesenie 5/18 : VMČ SEVER odporúča vytvoriť v bežných výdavkoch v Programovom rozpočte Mesta 
Trenčín na roky 2018-2020 v časti: 
a/ PROGRAM č. 9 KULTÚRA, Podprogram 9.1 Podpora kultúrnych podujatí  
Položka č. 640 s názvom DNI SIHOTE 2018 s rozpočtom 5 000 €  
VMČ SEVER odporúča presunúť na túto novú položku finančné prostriedky z úspory na prebiehajúcich 
verejných obstarávaniach v rámci kapitoly bežných výdavkov, resp. z iných zdrojov v rámci tejto kapitoly 
podľa odporúčania MsÚ a podľa aktuálnej finančnej situácie.  
b/ VMČ SEVER odporúča, aby DNI SIHOTE 2018 sa realizovali prostredníctvom KC SIHOŤ.  
b/ HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Matejka, Baco, Bakoš, Bystrický)  Proti : 0  Zdržal sa : 1 (Smolka) 
Uznesenie bolo schválené.  
 
 

3. STANOVISKO VM Č SEVER K INFORMA ČNÝM NOVINÁM SAMOSPRÁVY MESTA 
TRENČÍN : 

• Bc. Bystrický informoval, že tento bod o INFE zaradil práve z dôvodu nevyváženej informovanosti 
zo strany mesta Trenčín na poslancov, ... ako viete bol schválený rozpočet na konci roka 2017 
a skupina 8 poslancov tento rozpočet nepodporila, ... z týchto 8 poslancov tu sedíme momentálne 
štyria (ja, poslanec Bakoš, Matejka a predseda Mičega) a vyjadrili sme sklamanie, že p. primátor nás 
v článku obvinil z nejakej nezodpovednosti citujem: ..... To, že sa našlo 8 poslancov, ktorí nehlasovali 
za rozpočet, je pre mňa z ich strany prejav neúcty k občanom Trenčína. Boli proti navýšeniu miezd, 
navyšovaniu peňazí pre seniorov, proti podpore čistoty a investovaniu do ciest a chodníkov, do 
zlepšenia kvality života. ........k tomuto si dovolím povedať, že poslanec hlasuje na základe vlastného 
vedomia a svedomia, my sme vyjadrili dôvody, prečo sme nepodporili tento rozpočet, že to nebolo 
len tak bezdôvodne a mrzí ma názor, že sa to neobjavilo v tomto rozhovore,... je to nevyvážené 
spravodajstvo, lebo druhá strana nedostala možnosť sa k tomu vyjadriť...... ani nevidíme dôvod prečo?  

• Mgr. Bakoš len doplnil že prvý a ten hlavný dôvod bol, že sa zvyšuje dlh mesta a toto nezaznelo 
vôbec v tom rozhovore primátora mesta,... doplnil ho Bc. Bystrický, že to vyznelo, že nás ste volili, 
lebo robíme proti mestu, ...  

• JUDr. Smolka vstúpil do debaty o rozpočte so slovami, že rozhodla väčšina, 17 poslancov bolo za, 
treba to rešpektovať, dlh stále klesá, my sme strávili niekoľko hodín, keď sme rozpočet kreovali, ja 
som sa s ním stotožnil a podporil som ho,...... mne to teraz príde ako plač nad rozliatym mliekom, 
chápem, že ste boli dotknutí, ...... rozpočet je schválený, sú to hodiny rokovania, nehovorím, že je 
najlepší, ..... 

• Ing. Mi čega dodal, že tu nejde o to, prečo som nebol za rozpočet,.... tu poslanec Bystrický  položil 
túto tému a  ide o to, že ak niekto nesúhlasí s rozpočtom, neznamená, že je proti dôchodcom, cestám 
a pod. Takto je tlmočené v INFe bez možnosti reakcie....  a debata voľne pokračovala, ... 
 
• o 17.05 h odišiel z rokovania poslanec JUDr . Smolka. 

 
• Bc. Bystrický ešte dodal, že INFO platíme z našich daní a tie informácie by mali byť vyvážené,.... 
• Ing. Mi čega na záver dodal, že v roku 2015 dostala každá mestská časť ½ strany v mesačníku INFO, 

kde mohol predseda každej mestskej časti niečo dať, v roku 2016 sa ešte navýšila suma v rozpočte na 
to, aby sa mohli vkladať názory mestských častí, čo sa nerealizovalo a teraz je to úplne bez 
možnosti..... 

• Ing. Matejka  povedal, že on nehlasoval za rozpočet, lebo stále viac a viac zadlžujeme obyvateľov 
tohto mesta,....  

• Pristúpilo sa k hlasovaniu. Bc. Bystrický navrhol uznesenie:   
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Uznesenie 6/18 : VMČ SEVER požaduje vyvážené informovanie občanov mesta Trenčín  v témach 
politického charakteru, ktoré sa týkajú výkonu samosprávy mesta z pohľadu exekutívy a členov 
mestského zastupiteľstva Trenčín v mesačníku INFO TN. 
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Matejka, Bakoš, Bystrický, Baco)  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
 
 

4. ÚPRAVA KRIŽOVATKY ULÍC GAGARINOVA/POVAŽSKÁ S PRIECH ODOM PRE 
CHODCOV K AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKE – informácia o jej n erealizovaní:  

• Ing. Mi čega k tomuto bodu uviedol, že dva roky sa tvorí projekt, dva roky niekto dáva, ako to tu bude 
vyzerať a keď príde k lámaniu chleba, tak na túto križovatku vrátane priechodu pre chodcov nie je 
v rozpočte ani cent. Dva roky sa nevieme dopracovať k projektovej dokumentácii a keď konečne 
niečo máme, elektronicky som videl situáciu ako to má vyzerať, a keď konečne príde k rozpočtu, tak 
teraz to tam nie je. Chcel som, aby tu boli 4 kolegovia, ktorí za takýto rozpočet bez tejto investície 
hlasovali. My štyria (Mičega, Matejka, Bystrický a Bakoš), ktorí sme neboli za rozpočet, tak aj hlavne 
aj kvôli tomuto. 

• Ing. Mi čega uviedol, že namiesto toho sa v rozpočte schválilo 70 000,- € na projektovú dokumentáciu 
starého železničného mosta, ktorý ešte k tomu ani nie je náš, stále je v majetku železníc,....to je 
v pohode, ..... problém nie je ani tak v peniazoch, ale problém je v tom, kde sa dávajú,......  

• P. Anwarzai podotkol, že sa tu dozvedá fatálne veci, o ktorých nevedel, a či sa vôbec niekde na 
stránke mesta dozvie o tomto všetkom, ....... odpovedal mu Ing. Mi čega, že každé mestské 
zastupiteľstvo je priamo cez internet, na webovej stránke mesta je takýto zdroj, kde sú aj zverejnené 
zápisnice atď..... 

• Ing. Mi čega na záver dodal, že bude robiť všetko preto, aby sa táto križovatka realizovala, a prisľúbil 
občanom, že keď to nebude teraz, tak po ďalších voľbách,...... 

• Bc. Bystrický navrhol uznesenie, aby sme to riešili na ďalšom výbore VMČ,......aby to bolo férové, 
keď tu nie sú ostatní poslanci,..... 

• P. Anwarzai sa pýta, prečo tu stále absentujú tí istí poslanci, ako je možné, že tu nie sú, je to ich 
občianska povinnosť tu byť a počúvať občanov, ktorí ich volili,....... 

• Ing. Mi čega navrhol uznesenie: 
Uznesenie 7/18: VMČ SEVER odporúča vytvoriť v kapitálových výdavkoch v Programovom rozpočte 
mesta na roky 2018 – 2020 v časti  
Program č. 6 Doprava Podprogram 6.1 Výstavba miestnych komunikácii s názvom 
„Rekonštrukcia miestnej križovatky Gagarinova/Považská“ podľa projektovej dokumentácie 
predloženej VMČ v roku 2017 so sumou podľa projektantského rozpočtu. VMČ SEVER odporúča 
finančné prostriedky na túto investíciu hľadať v časti rozpočtu kapitálových výdavkov podľa možností 
rozpočtu, t. j. hlavne z úspory obstarávania.  
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Bakoš, Bystrický, Matejka, Baco)  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 

5. INFORMÁCIA O UMIESTNENÍ NOVÝCH PARKOVÍSK NA SIHOTI:  
• Ing. Mi čega predložil k nahliadnutiu situáciu umiestnenia nových parkovísk na Sihoti, ktorú mali 

predloženú na komisii životného prostredia, dopravy a investícií a územného plánovania v decembri 
2017, elektronicky sme to doposiaľ nedostali i keď som ako predseda tejto komisie o to žiadal. 
Parkovisko, ktoré sa má robiť na Považskej – ako je materská škola, na tom slepom parkovisku, tak 
z toho tichého miesta sa ide robiť prieťahová komunikácia jednosmerná, vyústiť to má medzi 
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bytovkami ... a vyzval prítomných k nahliadnutiu do tejto situácie,.... občania predstúpili k rozloženej 
situácie a navzájom debatovali,....... a mohli sa opýtať na konkrétnu situáciu. 

• Pán sa opýtal na premiestnenie autobusovej zastávky na Hodžovej, ktorá sa má premiestniť a nevie 
prečo, kto to požaduje?...... Ing. Mi čega vysvetľoval podľa predloženej situácie,.... že momentálne 
zaberá parkovacie miesta, preto dochádza k jej posunutiu,..... pán vyjadril nesúhlas s takýmto 
riešením, bude mi tam štartovať autobus pod oknami, zle sa im bude vychádzať z dvora,... peňazí nie 
je a pár občanom ideme vytvoriť nové parkovacie miesta,..... 

• Ing. Mi čega vysvetlil, že toto čo je tu, malo byť ešte skôr ako sa spustilo parkovanie a doporučil mu, 
aby si uplatnil si svoje právo účastníka konania, ak je to v stave procesu, priamo na stavebnom 
úrade,......  

 
6. INFORMÁCIA O OTVORENÍ ZBERNÉHO DVORU V MESTSKEJ ČASTI SEVER:  

• Ing. Mi čega informoval, že v utorok dňa 9. januára 2018 spoločnosť Marius Pedersen začala 
s prevádzkou 3. zberného dvora SEVER. Zberný dvor je umiestnený na ulici K Zábraniu pri bývalej 
nákladnej vrátnici spoločnosti TRENS. Zberný dvor je prevádzkovaný od pondelka do soboty 
v čase od 8.00 do 17.30 hodiny, pre odovzdanie drobného stavebného odpadu do 17.00 h. 
K odovzdaniu odpadu potrebuje občan preukaz totožnosti, nakoľko zberný dvor je určený len pre 
občanom mesta Trenčín. Na zberný dvor je možné dovážať nasledovné odpady: papier a lepenka, 
sklo, plasty, VKM (tretrapak) bioodpad, jedlé oleje, objemný odpad, drobný stavebný odpad (tento 
je spoplatnený), elektroodpad z domácností (biela technika, výpočtová technika, televízory, 
monitory, drobné elektrospotrebiče, žiarivky, monočlánky (nie autobatérie a akumulátory)  

• Ing. Mi čega informoval, že sa nezrušil odvoz nadrozmerného odpadu, ktorý bude stále 
prevádzkovaný, mal sa rušiť od 1.1.2018 a pridanú hodnotu tohto vidím hlavne v tom, že ten kto 
chce, môže naložiť ten veľkoobjemový odpad priamo na zberný dvor, kde ho zadarmo odovzdá.  
Doteraz bol zberný dvor na Zlatovskej a Soblahovskej ulici.  

• Pani sa opýtala, či budú nádoby na zber tetrapaku? Bolo jej odpovedané, že áno. Debata sa ďalej 
rozvíjala do oblasti separovania odpadu.  

• Ing. Mi čega v rámci tohto bodu doplnil, že v rozpočte mesta je vyčlenená aj položka na umiestnenie 
nových polopodzemných kontajnerov a spoločnosť Marius Pedersen chce sama sponzorsky prispieť 
na vybudovanie polopodzemných kontajnerov a potrebuje lokalizovať kde. Dnes sa robí parkovisko 
pozdĺž hrádze a na ul. Kraskova, kde sú hneď 4 stojiská smetných nádob. Tieto štyri stojiská by sa 
dali nahradiť v križovatke tvaru T jedným polopodzemným hniezdom, vzhľadom k tomu, že je to 
teraz rozkopané. Preto by som navrhol toto jedno miesto.  

• Bc. Baco doplnil, že sa uvažovalo aj s lokalitou K výstavisku a ostatné komplexne doriešime,... 
• Ing. Mi čega navrhol uznesenie: 
Uznesenie 8/18: VMČ SEVER odporúča vybudovať polopodzemné kontajnery s ich umiestnením 
a situovaním: 
a/ na Kraskovej ulici pri hrádzi v časti T-križovatky v mieste súčasnej výstavby parkovacích miest 
b/ na ul. K výstavisku so situovaním pri bytovom dome č. 530 s priľahlými nehnuteľnosťami  
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Bakoš, Bystrický, Matejka, Baco)  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 

7. RÔZNE:  
• Prítomní obyvatelia sa pýtali na niektoré problémy, na ktoré im bolo odpovedané priamo na 

zasadnutí.  
• P. Charvát sa opýtal, prečo sa platí za drobný stavebný odpad, .... odpovedal mu Ing. Mi čega, že 

VZN mesta pojednáva o tom, že drobný stavebný odpad sa spoplatňuje.  
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• P. Charvát sa opýtal na odkúpenie pozemku za účelom parkovania pred ich bytovým domom na ul. 
Gen. Viesta 1667. A chceli by sme informáciu, či mesto má záujem odpredávať tieto plochy, lebo 
parkovať tam teraz nemôžeme. Preto by sme si to chceli odkúpiť. .........Ing. Mi čega vysvetlil, že nie 
je to Vaša chyba, chápem Váš individuálny záujem, nie ste prví, už tu bol záujem o oplotenie takéhoto 
priestoru – ale táto Vaša lokalita patrí medzi priestor vo vnútroblokoch bytových domov, kde sa už 
poslanci v minulosti vyjadrili, že ponechajú tieto priestory tak ako boli doteraz, .........(dodatočne 
dopísaná pozn. ide o Uznesenie č. 7/17 zo zasadnutia VMČ SEVER z 12. januára 2017). 

 
• požiadavky poslancov : 
01/18 Žiadam mesto o zaslanie materiálu štatistickej návštevnosti stránky mesta Trenčín za obdobie od 

roku 2015-2017. (Bystrický) 
02/18 Žiadam odstrániť jamu a nerovnosti priamo na autobusovej zastávke Považská/Gagarinova, z 

dôvodu bezpečnosti cestujúcich.  (Mi čega) 
• požiadavky občanov : 
03/18 Doplniť asfaltový kryt pred zadným vstupom do zázemia jedálne ZŠ Sedmička.  
04/18 p. Anwarzai žiada preskúmať, na základe čoho vyberá poplatky na parkovanie súkromná 

spoločnosť na parkovisku vedľa TERMIONU. Či sa jedná o legálne parkovisko vedľa TERMIONU. 
 
– p. Anwarzai poďakoval mestskej polícii za riešenie parkovania počas konania hokejových zápasov, 

kedy príslušníci MsP hliadkujú už v tých kritických miestach, kde nemôžu stáť........ Doplnil ho Mgr. 
Marousek, že sa snažíme ľudí navigovať, aby parkovali pri krytej plavárni a prešli sa.  

– p. Anwarzai požiadal poslancov, aby sa pravidelne všetci zúčastňovali týchto zasadnutí a zotrvali až 
do konca rokovania. 

– Pani poďakovala všetkým poslancom za dnešné stretnutie, chováte sa voči nám tak, ako sa majú 
poslanci chovať, riešite naše pripomienky a tým Vám srdečne ďakujeme.  

– Pani sa spýtala na Terminál na železničnej stanici, lebo čítala v novinách, že nebude  – odpovedal jej 
Ing. Mi čega, ktorý za uverejnený článok poďakoval novinárom, lebo od zmeny územného plánu od 
roku 2016 som doteraz nemal informáciu, až teraz od novinárov, že terminál nebude.  

 
 

8. ZÁVER: 
Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER. Na 
záver dodal, že na meste sa robia kroky k vybudovaniu protihlukovej steny na Hodžovej ulici.  
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 18,50 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční dňa 
1. februára 2018 v Kultúrnom stredisku Kubrá. 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 11.1. 2018 
 
 

Ing. Miloš Mi čega 
         Predseda VMČ SEVER 
 


