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Garant komisie : Soňa Baránková 
Ostatní prítomní : 

Mgr. Zdeno Marousek – MsP Trenčín  
Ing. Gabriela Vanková – vedúca útvaru majetku mesta (ďalej len „ÚMM“) 
 

Program : (po schválení doplnenia) 
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. Informácie o činnosti a úlohe Komisie pre dohľad nad uskutočnením výstavby Modernizácie 

železničnej trate v meste Trenčín, skrátený názov: KDVMŽT.  
4. Informácia o investičných požiadavkách na MČ Sever. 
5. Informácia o umiestnení (počte) a stave informačných vývesiek za MČ Sever. 
6. Rôzne.  
7. Záver.  

 
K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 

 
1. Úvod :  
• Predseda VMČ Sever Ing. Miloš Mičega privítal všetkých prítomných hostí, oboznámil ich 

s programom a otvoril zasadnutie výboru. Uviedol, že pozvánka spolu s prílohami na zasadnutie 
VMČ bola zverejnená na webovej stránke Mesta Trenčín, pričom členom VMČ bola zaslaná 
v stanovenej lehote elektronicky - emailom.  

• Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ Sever je uznášaniaschopný, prítomní sú všetci členovia.  
Ďalej konštatoval, že program zasadnutia po jeho doplnení bodu o majetkových prevodoch bol 
členmi VMČ Sever jednomyseľne schválený.  
Za zapisovateľku bola jednomyseľne schválená Soňa Baránková. 

• Ing. Miloš Mičega pre prítomných dodal, že materiály predkladané ÚMM boli do prílohy 
pozvánky doplnené dodatočne a následne odovzdal slovo vedúcej ÚMM - Ing. Gabriele 
Vankovej, aby ozrejmila predkladané materiály. 
 
 

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
 

Predseda výboru:   
Ing. Miloš Mičega   

Členovia výboru: 
Ing. Ladislav Matejka 
Ľubomír Horný 
Miloslav Baco 
Mgr. Juraj Bakoš 
Mgr. Martin Petrík 
JUDr. Martin Smolka 
Kamil Bystrický 
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2. Majetkové prevody:  
• ÚMM žiada VMČ Sever o vyjadrenie k žiadosti MUDr. Miroslava Benca k predaju 

nehnuteľnosti pozemkov parcela registra „C-KN parc. 12/1 vo výmere 76 m2 a C-KN parc. č. 13 
vo výmere 28 m2 v katastrálnom území Kubrá za účelom majetkoprávneho vysporiadania 
užívaných oplotených pozemkov pri rodinnom dome. Ide o pozemky, ktoré žiadateľ doteraz užíva 
na základe nájomnej zmluvy a má cez ne zabezpečený vstup a príjazd do domu a garáže.  

Hlasovalo sa o tom, kto je za predaj uvedených nehnuteľností na základe predloženej žiadosti.  
HLASOVANIE :  

Za : 8 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ Sever odporučil predaj uvedených nehnuteľností.    
 

• ÚMM žiada VMČ Sever o vyjadrenie k žiadosti Ing. Moniky Šovčíkovej k predaju 
nehnuteľnosti – pozemku parcela C-KN č. 3289/1 na Kukučínovej ulici o výmere 32 m2 za účelom 
scelenia pozemku. Ide o pozemok – zeleň nachádzajúca sa medzi komunikáciou na ul. 
Kukučínovej a nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky. 

Hlasovalo sa o tom, kto je za predaj uvedeného pozemku na základe predloženej žiadosti.   
HLASOVANIE :  

Za : 8 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ Sever odporučil predaj uvedeného pozemku.    
 
• Ing. Miloš Mičega oboznámil prítomných členov VMČ o požiadavke Mestského hospodárstva 

a správy lesov, m.r.o. (MHSL), týkajúcej sa prerokovania a zaujatia stanoviska VMČ Sever 
k prenájmom nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru. Požiadavka bola 
členom VMČ doručená elektronicky - emailom dňa 5.3. 2015 o 14,15. Na rokovanie VMČ sa 
nedostavil nikto z MHSL. Členovia VMČ sa zhodli na tom, že návrh im bol doručený neskoro, 
preto sa na tomto zasadnutí k nemu nebudú vyjadrovať. Predseda VMČ poznamenal, že nabudúce 
je nutné zasielať obdobné materiály na prerokovanie s dostatočným časovým predstihom na 
preštudovanie. Pristúpilo sa k hlasovaniu.  

Hlasovalo sa o tom, či sa má VMČ zaoberať požiadavkou Mestského hospodárstva a správy lesov, 
m.r.o., týkajúcej sa zaujatia stanoviska k prenájmom nebytových priestorov v objekte Zimného 
štadióna Pavla Demitru na tomto zasadnutí VMČ.  

HLASOVANIE :  
Za : 0 
Proti : 8 
Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ Sever neodsúhlasil prerokovať materiál o prenájme 
priestorov Zimného štadióna Pavla Demitru na dnešnom zasadnutí VMČ.     
 
3. Informácie o činnosti a úlohe Komisie pre dohľad nad uskutočnením výstavby 

Modernizácie železničnej trate v meste Trenčín, skrátený názov: KDVMŽT: 
 
Ing. Miloš Mičega na úvod tohto bodu uviedol, že v novembri roku 2005 bolo vydané územné 
rozhodnutie pre modernizáciu železničnej trate a už v tej dobe sa nepodchytili niektoré procesy 
v projekte, ako napr. Opatovský chodník, podchod Kubrá atď.  Dnes sa už blíži fáza kolaudácie 
jednotlivých úsekov trate a vyvolaných investícií, teda aj stavieb pozemných komunikácií. Preto dňa 
20. januára 2015 pristúpili poslanci k tomu, aby sa zriadila pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne 
KDVMŽT. Výstavba modernizácie železnice v úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá negatívne 
ovplyvňuje život ľudí v Trenčíne. Komisia má za cieľ riešiť tieto vplyvy výstavby na obyvateľov a 
návštevníkov mesta Trenčín. Jej úlohou bude pomôcť identifikovať nedostatky so stavbou a pripraviť 
pre Mesto (MsÚ) podklady ku kolaudácii. Pracovník Mesta bude mať tak lepšiu možnosť pri 
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kolaudácii obhajovať záujmy Mesta, ale aj jeho obyvateľov. Predseda uviedol, že ak sa nám podarí 
„zachytiť“ aspoň niektoré stavebnotechnické nedorobky a nedostatky a následne ich odstrániť na 
náklady ŽSR, tak táto komisia bude mať svoj význam. Ing. Miloš Mičega uviedol, že nikto zo 
Železníc nebude chodiť po našom meste, po jeho uliciach a poukazovať na prepadnutú cestu, 
prasknutý alebo vypadnutý obrubník, poškodený alebo chýbajúci plot, ohnutú alebo chýbajúcu 
dopravnú značku, krivé schody, chýbajúce zábradlie, zatečený podchod, neodvezenú skládku 
stavebnej sute, nezasypanú ryhu po kábloch, nedokončené sadové úpravy, nezatrávnený pozemok, 
poškodené dreviny, trčiaci roxor, zabudnuté cestné panely a pod. Toto a mnoho ďalšieho nás môže 
čakať, ak sa nám nepodarí „ustrážiť“ proces ukončenia výstavby. Po dokončení celej stavby a jej 
skolaudovaní to bude už problém riešiť a nakoniec to aj tak zväčša zaplatíme sami. Pre objektívnosť 
dodal, že nie všetky nedorobky alebo vady tu Železnice zanechajú naschvál alebo len tak. Ono to tu 
jednoducho zostane, lebo táto stavba je tak rozsiahla, že takýto stav vygeneruje aj sama. Komisia 
pomôže orgánom Mesta v tom, že bude slúžiť ako jeden z prvých komunikačných kanálov s občanom 
pri riešení jeho problémov s výstavbou. Forma môže byť rôzna písomná, elektronická, telefonická, 
osobná a pod. Občan môže podať podnet aj neformálnym spôsobom. Nebude nútený používať 
formálne prostriedky. Môže to byť napr. aj zaslanie fotografie bez textu, oznámenie jednou vetou 
a pod. Podanie môže byť zaslané na MsÚ, na VMČ, na jednotlivé komisie a pod. Dôležité je, aby sa 
tieto podania „stretli“ na stole novej komisie. Táto komisia bude zberať, predkladať, separovať 
a upozorňovať na všetky ústne, či mailové alebo iné podnety občanov súvisiace s procesom výstavby. 
Stavba má cca 366 stavebných objektov, ktoré sa budú postupne dokončovať a teda aj kolaudovať. 
Železnice sa budú musieť, a to aj vo vlastnom záujme, vysporiadať s námietkami Mesta v konaniach.  
Ing. Miloš Mičega dodal, že komisia si nedáva za cieľ skrátiť termín výstavby, požadovať nejaké 
zmeny stavby alebo niečo obdobné.  Nemôže riešiť ani stavebnotechnické požiadavky na stavbu. 
Uviedol, že na to sú iné inštitúcie. Nie je stavebným úradom, ani špeciálnym stavebným úradom ani 
orgánom štátneho stavebného dohľadu.     
 
4. Informácia o investičných požiadavkách za MČ Sever: 
Ing. Miloš Mičega  v krátkosti zopakoval, ktoré štyri investičné akcie sa schválili na ostatnom 
zasadnutí VMČ Sever, konkrétne:  

1. Rekonštrukcia rozhlasu v Kubrej (sfunkčnenie jestvujúcich rozvodov a reproduktorov, 
prípadne ich  čiastočná výmena), 

2. Úprava miestnej komunikácie pred bytovým domom na ul. Pod Sokolice 507/2  (najmä  
úprava a asfaltovanie krajníc a veľkoplošných výtlkov o ploche cca 200 m2), 

3. Rekonštrukcia chodníka na ul. Gen. Viesta od ul. Martina Rázusa po Hurbanovu ul., (po 
vyrúbaných stromoch od ul. Martina Rázusa po Hurbanovu ul. (150 m (dĺ.) x 1,5 m (š) - 
chodník sa zúži z terajšej šírky na 1,5 m, čím sa čiastočne rozšíri vozovka) 

4. Kraskova ulica – úprava parkovania medzi bytovým domom na Kraskovej ulici a UNI 
CENTROM (primárne riešiť napojenie na ul. Opatovskú spolu so zrušením „zelenej plochy“ 
na začiatku Kraskovej ulice + umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov; pri vjazde upraviť 
MK - rozšírenie vozovky na 2 jazdné pruhy, úprava chodníkov, a i.)   
 

Ing. Miloš Mičega uviedol, že doteraz schválené investičné akcie zahŕňajú náklady na realizáciu a aj 
náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie, pričom dnes ešte nevieme kvantifikovať, koľko 
presne budú stáť jednotlivé akcie. Na ostatnom rokovaní VMČ sa prerokovala aj úprava parkovania 
na Osvienčimskej ulici v Trenčíne pred OD Rozkvet. Nakoľko doteraz sa nepodarilo doriešiť statickú 
dopravu pri objekte spoločnosti TERMION, s.r.o. v spojení s jej investičným zámerom, poslanci 
spoločne navrhli riešiť nevhodné a nebezpečné parkovanie na tejto ulici aj bez tejto uvažovanej 
investičnej akcie. Táto môže byť naďalej predmetom rokovania na ďalších rokovaniach VMČ Sever.  
Ing. Miloš Mičega predostrel prítomným občanom zámer poslancov za MČ Sever vo veci riešenia 
statickej dopravy na Osvienčimskej ulici v časti oproti OD Rozkvet pred bytovým domom so súp. č. 
1724. V tejto časti by sa mala jestvujúca jednosmerná komunikácia upraviť tak, že šikmé státie po 
ľavej strane vozovky by sa zmenilo na pozdĺžne státie (tým by sa odstránil presah automobilov nad 
chodník) a na pravej strane vozovky by sa vybudovalo nové šikmé státie, resp. ak to technické 
podmienky dovolia kolmé státie. Toto by začínalo už od začiatku ulice, teda približne od súčasnej 
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predajne pekárenských výrobkov. Za týmto účelom sa vypracuje projekt na riešenie statickej 
a dynamickej dopravy na ulici Osvienčimská v Trenčíne pred bytovým domom na pozemku parcela 
č. 1531/56 v k.ú. Trenčín.   
 
Hlasovalo sa o tom, kto je za vypracovanie projektovej dokumentácie na riešení statickej dopravy 
a dynamickej dopravy na ulici Osvienčimská Trenčíne medzi bytovým domom so súp. č. 1724 a OD 
Rozkvet. 

HLASOVANIE :  
Za : 8 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ Sever schválilo vypracovať projektovú dokumentáciu 
riešenia statickej a dynamickej dopravy na ulici Osvienčimská v Trenčíne medzi bytovým domom so 
súp. č. 1724 a OD Rozkvet. 
 
5. Informácia o umiestnení (počte) a stave informačných vývesiek za MČ Sever: 
Ing. Miloš Mičega odovzdal slovo poslancovi Mgr. Kamilovi Bystrickému, ktorý požiadal zaradiť 
tento bod do programu zasadnutia VMČ. Ten poukázal na nedobrý súčasný stav všetkých vývesiek 
v MČ Sever. Poukázal na ich nekvalitný stav, značnú opotrebovanosť a na ich často malú veľkosť 
s poukazom na to, že v dnešnej dobe je potrebné, aby vývesky disponovali omnoho väčšími 
rozmermi, spĺňali nejakú estetickú úroveň, atď. Prítomných občanov sa spýtal, či sú spokojní 
s výveskou v časti Kubrá. Odpovedali, že áno, avšak bola vyslovená nespokojnosť s výveskou pri 
predajni Billa, ktorá sa  nachádza až za autobusovou zástavkou diaľkových liniek v málo 
frekventovanej časti chodníkov. Dodali,  že chýba výveska na ulici Pred poľom. Poslanec Bystrický 
uviedol, že by chcel týmto nastoliť nový systém informovanosti a dať tak impulz pre ďalšie mestské 
časti, aby sa zadal jednotný systém v informovanosti občanov. Poslanci za VMČ Sever sa preto zhodli 
na tom, že v tejto veci treba osloviť Mesto Trenčín, aby dalo vypracovať passport umiestnenia 
výveskových tabúľ, ktoré patria do kompetencie mesta a sú k dispozícii pre MČ Sever. Taktiež 
požadujú v ňom uviesť aj technické údaje, prípadne rok osadenia tabule s fotodokumentáciou. 
 
6. Rôzne:  
• požiadavky poslancov 

Kamil Bytrický  
- Vypracovať passport umiestnenia výveskových informačných tabúľ, ktorých správa patrí do 

kompetencie Mesta Trenčín a sú k dispozícii pre MČ Sever s príslušnou fotodokumentáciou. 
(Zodp. MsÚ) 

 
Ing. Miloš Mičega 

- Požaduje informáciu, akým spôsobom sa sleduje v materských a základných školách spotreba 
vody a teplej úžitkovej vody (ak je dodávaná externe), vrátane dodávky tepla mimo odpočtu pri 
fakturácii. (Zodp. MsÚ) 

- Požaduje informáciu, či sa reguluje kúrenie v materských a základných školách podľa jednotlivej 
prevádzky, teda regulovanie počas pracovných/voľných dní, regulovanie podľa deň/noc, 
regulovanie podľa jednotlivých objektov, napr. telocvičňa/učebňa/hospodárska časť.  (Zodp. 
MsÚ) 

- Na ploche vľavo pred bránou pri vstupe do areálu MŠ Opatovská 39 od radových garáží vyčistiť 
a nanovo vyriešiť úpravu zelene. Túto riešiť iba zatrávnením alebo výsadbou nízko vzrastlých 
drevín alebo krov – (viď príloha č. 4 zápisnice). (Zodp. MsÚ) 

- Rozšíriť formou zadláždenia plochu pred vjazdom do areálu MŠ Opatovská 39 od Kraskovej 
ulice. Táto je nielen neestetická, ale aj vzhľadom na kolízne miesto nevyhovujúca. – (viď príloha 
č. 3 zápisnice označené krúžkom). (Zodp. MsÚ)  
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Ing. Ladislav Matejka 

- Poslanec Ing. Matejka sa spýtal zástupcu mestskej polície ako využívajú časť budovy v areáli MŠ 
na Opatovskej ulici (príloha č. 3 zápisnice), ktorú by potrebovali učiteľky MŠ používať pre 
vlastné potreby, resp. či je budova využívaná políciou. Zástupca Mgr. Marousek vysvetlil, že ide 
o jediné výcvikové stredisko, ktoré slúži mestskej polícii, kde majú policajti možnosť tréningu, 
získavania fyzickej zdatnosti a zároveň budova slúži aj ako školiace stredisko. Je to pre nich 
najefektívnejší aj najlacnejší spôsob. Budova sa využíva, čiže do budúcna zatiaľ nepripadá do 
úvahy využívať ju na iné účely. Poslanci sa zhodli na tom, že nie je dobré, ak je v areáli MŠ 
priestor, od ktorého nemá vedenie MŠ ani kľúče. V prípade havárie nie je do týchto priestorov 
prístup. Požaduje sa komplexná informácia k užívaniu tejto časti objektu MŠ. (Zodp. MsÚ) 

• požiadavky občanov 
- Na otázku občana Martišku ohľadom otvorenia letnej plavárne predseda VMČ uviedol, že 

primátor na ostatnom zasadnutí MsZ verejne vystúpil k tejto téme, pričom sa verejne ospravedlnil 
poslancom a občanom, že termín otvorenia novej letnej plavárne tento rok nebude možný 
z objektívnych dôvodov. Jeho vystúpenie pokladá za dostačujúcu odpoveď na položenú otázku. 
Dodal, že osobne nebudeme hľadať kto, kde a prečo, jednoducho, stav nie je dobrý a nie je v silách 
poslancov tento stav s plavárňou zvrátiť.   

- Pani riaditeľka ZŠ Kubrá opätovne poukázala na nebezpečné a rozbité chodníky v areáli ZŠ 
Kubrá, kde každodenne prechádzajú deti, pričom len v školskom klube je 120 detí, ktoré areál 
obývajú aj po skončení vyučovania. Ich dlhodobo nevyhovujúci stav je už nutné riešiť, chodníky 
sa úplne rozpadajú, tvoria sa hlboké mláky a základná škola za predchádzajúce vykurovacie 
obdobie ušetrila nemalú finančnú sumu vo výške 14 000,-- EUR, ktoré však nemôžu použiť na 
vlastné výdavky. Predseda VMČ uviedol, že riešenie chodníkov v areáli školy je úlohou trvalou, 
tak ako to bolo uvedené v zápisnici v januári 2015. Poslanci za VMČ Sever si prešli zápisnice 
ešte z predchádzajúceho volebného obdobia a vytipované problémy budú riešiť. Stav opravy 
chodníkov sa bude riešiť v tomto roku priebežne. (Zodp. MsÚ) 

- Občan Koronczi poukázal na zistený nedostatok vo výveske MČ Sever v objekte Zlatokovu, 
konkrétne neboli vyvesené žiadne materiály ohľadom konania VMČ Sever. Požaduje  tam 
zverejniť aj harmonogram zasadnutí VMČ Sever na rok 2015. (Zodp. MsÚ) 

- Občan Koronczi znovu poukázal na nedorobený stav výmeny lavičiek na Nábrežnej ulici, doteraz 
bolo vymenených len 14 ks, ešte treba dorobiť hrady na dvoch hojdačkách. Predseda VMČ 
uviedol, že poslanci pre tento rok v rozpočte navýšili financie na opravy pre mobiliár a detské 
ihriská na trojnásobok pôvodne rozpočtovanej sumy. Výmena bude prebiehať postupne, nedá sa 
však potvrdiť, či to bude presne investícia do požadovaného ihriska na Nábrežnej ulici. 

- Občan žiada zistiť, ako je definované miesto na parc. 1627/323 pred bytovým domom s. č. 1635 
ulica Komenského-Nábrežná (Zodp. MsÚ) 

- Občan poukázal, prečo sa vo februári zmenil termín zasadnutia VMČ Sever. Predseda VMČ 
odpovedal, že nastala kolízia finančnej a majetkovej komisie a zasadnutia VMČ. Poslanec Mgr. 
Bakoš by mal už tretíkrát znemožnené zúčastniť sa zasadnutia VMČ Sever, čo by bolo možné 
chápať aj ako marenie plnohodnotného  výkonu jeho práva. Z tohto dôvodu sa termín presunul 
o dva dni skôr a všetko bolo riadne oznámené a zverejnené. Samotný harmonogram nevylučuje 
zmenu termínu, čo je v ňom aj uvedené.   

- Občan sa pýta na položku k Programovému rozpočtu mesta Trenčín na rok 2015, časť Program 
3: Interné služby, čo znamená položka nákup pozemkov v hodnote 317 090,-- EUR. Predseda 
VMČ odpovedal, že sa jedná o sumu určenú aj na nákup pozemkov, ktoré zostali vo vlastníctve 
ľudí a do roku 1989 boli zastavané a nevyvlastnené. Štát tam už v minulosti postavil chodníky, 
cesty a pod. Sú to peniaze určené primárne na odškodnenie týchto ľudí. Je to jednoducho dlh 
z rokov ešte pred rokom 1989.   

- Pán Prekop odovzdal poslancom informácie ohľadom súčasného stavu na Armádnej ulici 
v Trenčíne. (viď príloha č. 1 zápisnice). Informácia sa týka obytných domov Armádna 1,3 
a 2,4,6,8. Spolu je to 133 bytových jednotiek. Byty spravuje bytová agentúra rezortu ministerstva 
obrany - BARMO a v súčasnosti ponúka nájomníkom k odpredaju byty spolu s kanalizačnou 
sústavou s čerpacou stanicou odpadových vôd (ČSOV). S odkúpením úzko súvisí aj sústava 
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inžinierskych sietí – ako osvetlenie, cesty, chodníky. Pán Prekop v zastúpení nájomníkov bytov 
uviedol, že problém je nasledovný: žiada o podporu zo strany poslancov za MČ Sever, aby 
presadili na Meste Trenčín zaradiť odkúpenie ČSOV do majetku mesta ako investičnú akciu na 
budúci rok.  
Predseda VMČ sa vyjadril v tom zmysle, že to nie je jediný problém okolo Armádnej ulice. 
Situáciu s kanalizáciou konkrétne nepozná do detailov. Za dlhodobý problém považuje príjazd na 
Armádnu ulicu, ktorý začal spolu s kolegami riešiť. Jediný možný  prístup autom na Armádnu je 
cez hrádzu po nevysporiadaných pozemkoch s napojením na Sibírsku ulicu. Takýto stav 
s napojením na miestne komunikácie pokladá za nežiadúci, pričom tento chce primárne riešiť. 
S tým súhlasili aj všetci prítomní poslanci. Poslanec Ing. Matejka dodal, že k uvedenému 
problému s ČSOV sa vrátime na budúcom zasadnutí VMČ Sever, ktoré sa uskutoční 2.4.2015 na 
Sihoti a dovtedy požiadame mesto Trenčín o vyjadrenie k tomuto problému, či vôbec o ňom vie 
a či ho eviduje. (Zodp. MsÚ) 

- Občania v Kubrej odovzdali poslancom za MČ Sever požiadavky (viď príloha č. 2 zápisnice) 
k blížiacim sa oslavám 750. výročia prvej písomnej zmienky o Kubrej. Dňa 29. augusta 2015 sa 
uskutoční oslava 750. výročia prvej písomnej zmienky v Kubrej v areáli ZŠ Kubrá a v areáli KC 
Kubrá. Občania požadujú prideliť aspoň dvoch aktivačných pracovníkov, ktorí by im pomohli 
zabezpečiť nasledovné  požiadavky: 

1. očistiť okolia potoka a natrieť zábradlie okolo potoka, 
2. očistiť chodníky, 
3. upraviť a vysadiť kruh na otoči „Jednotky“, 
4. opraviť múrik v KC Kubra, 
5. opraviť stenu na budove KC – opadá omietka, 
6. vymeniť piesok v záhrade KC a demontovať pokazenú šmýkalku. (Zodp. MsÚ) 

Poslanec Ing. Matejka vyhlásil, že sa dobrovoľne hlási ako člen do prípravného výboru, ktorý 
bude zabezpečovať všetko potrebné k týmto oslavám. Vyjadril sa, že požiada Mesto Trenčín 
o súčinnosť. 

- Občianka sa pýta, aké stanovisko zaujali poslanci k výstavbe terminálu, keď do obytnej zóny na 
Železničnú ulicu sa má presťahovať SAD-ka. Predseda Ing. Mičega uviedol, že celá táto 
záležitosť súvisí hlavne s prerokovaním zmien a doplnkov k územnému plánu mesta Trenčín, kde 
boli, a podľa potreby aj budú dotknuté orgány štátnej správy, organizácie i samotní občania 
prizvaní na prerokovanie týchto zmien. Momentálne sa celý proces vrátil na začiatok z dôvodu 
prebiehajúceho procesu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Predseda Ing. Mičega 
uviedol, že má informácie o tom, že potenciálny stavebník terminálu chce rokovať o odkúpení 
bytov v bytovke na Železničnej ulici. V tejto veci by malo byť v najbližšej dobe rokovanie 
s vlastníkmi bytov. Prítomná občianka potvrdila, že sa podpisoval a v ostatnom období súhlas 
s odpredajom bytu, o stretnutí nevedela.     

- Občan požaduje umiestniť odpadový kôš na rohu ul. Považská za kotolňou. (Zodp. MsÚ) 
- Občan sa znova vrátil už k spomínanému parkovaniu autobusov pri bývalom objekte 

Výskumného ústavu ovčiarskeho na Opatovskej ulici. Zástupca polície Mgr. Marousek vysvetlil, 
že uvedené bolo už prejednávané so SAD-kou, otoč má určitú kapacitu, kde sa maximálne otočia 
4 autobusy, avšak v rozmedzí okolo 14.30 h - 15.30 h sa naraz stretáva až 6 autobusov a otoč nie 
je postačujúci. Preto zástupcovia mestskej polície vyvolali stretnutie so SAD-kou a tí prisľúbili, 
že v tomto rozmedzí neuvažujú so zmenou grafikonu, ale upozornia šoférov, aby predchádzali 
vzniknutým kolíziám. Jednoducho nie je v kapacitných silách mestských policajtov zakaždým to 
kontrolovať.  

- Občan z Kubrej upozornil na parkovanie vozidiel pred penziónom Mária v Kubrej na Kubranskej 
ulici. Majiteľ má parkovanie vo vnútri dvora, ktoré však pre potreby penziónu nestačia 
a návštevníci parkujú častokrát na chodníkoch a priľahlých trávnikoch. Zástupca mestskej polície 
prisľúbil, že v prípade zablokovania a odstavenia vozidiel na zakázaných miestach treba ihneď 
kontaktovať telefónne číslo 159 a zbytočne sa nepúšťať do rozhovoru s majiteľmi vozidiel. 
Operačné stredisko mestskej polície sa bude snažiť vyslať hliadku čo najskôr, aby majiteľov 
vozidiel riešili v zmysle príslušných právnych predpisov.  
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- Pani Matejková z Centra pre seniorov na Sihoti požaduje riešiť kúrenie v tejto budove. Predseda 
VMČ o možnosti riešenia kúrenia v tomto objekte vie. Je v ňom vybudovaný priestor samostatnej 
kotolne s kotlami, resp. bojlermi na ohrev teplej úžitkovej vody. Podotkol, že v tomto prípade sa 
nejedná o klasický spôsob odpojenia od centrálneho zdroja vykurovania, lebo objekt je postavený 
a uspôsobený na alternatívny, resp. kombinovaný spôsob vykurovania. Nakoľko sa blíži 
ukončenie vykurovacej sezóny, požaduje zabezpečiť ekonomický prepočet pri využívaní 
vlastného zdroja vykurovania. (Zodp. MsÚ) 

 
 

5. Záver: 
Predseda Ing. Miloš Mičega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ Sever. Ďalšie 
zasadnutie VMČ Sever sa má konať dňa 2.4. 2015 v priestoroch Centra seniorov na Sihoti.  
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 18,15 hod. 

 
 
 

Zapísala : Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 5.3. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
       Predseda komisie : Ing. Miloš Mi čega 
 
 


