
 
Zápisnica  zo zasadnutia 

 

VÝBORU MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 
 

uskutočneného dňa 3. MÁJA 2018 v priestoroch  
Centra seniorov na Sihoti v Trenčíne 

VMČ SEVER 05/2018 Strana 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garant komisie : Soňa Baránková 
Ostatní prítomní : Ing. Gabriela Vanková – vedúca útvaru majetku mesta 
   Mgr. Zdeno Marousek – zástupca náčelníka Mestskej polície 
   Ing. Róbert Hartmann – vedúci útvaru mobility 

 
Program po schválení:  
1. Úvod.  
2. Riešenie parkoviska pred hotelom Magnus. 
3. Inžinierske siete (vodné stavby) zo Sibírskej na Armádnu ulicu – návrh riešenia. 
4. Návrh na zmenu rozpočtu. 
5. Informácia o výstavbe futbalového štadióna (termíny, zhotoviteľ a podobne). 
6. Informácia o stave investičnej akcie prepojenia ciest Opatovská a Armádna. 
7. Polopodzemné kontajnery v Mestskej časti SEVER.  
8. Kultúrne podujatia v Mestskej časti SEVER. 
9. Rôzne. 
10. Záver. 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 
 

1. ÚVOD:  
• Predseda VMČ SEVER Ing. Miloš Mičega privítal prítomných členov výboru a ostatných 

prítomných. Uviedol, že pozvánka spolu s prílohami na zasadnutie výboru bola zverejnená 
na webovej stránke Mesta Trenčín v súlade s rokovacím poriadkom výborov mestských častí, 
pričom členom výboru bola zaslaná sedem dní vopred elektronicky. Skonštatoval, že výbor je 
uznášaniaschopný, prítomní sú piati členovia, kolega JUDr. Smolka ohlásil neskorší príchod, 
Bc. Bystrický a Bc. Baco sa vopred ospravedlnili mailom. Predseda VMČ SEVER Ing. Mičega 
vyzval kolegov na prípadné doplnenie alebo zmenu programu. 

• Ing. Mi čega navrhol doplnenie a zmenu programu nasledovne: Zmena programu sa týkala 
vypustenia bodu č. 3 s názvom Majetkové prevody za bod č. 8 s názvom Inžinierske siete 
(vodné stavby) zo Sibírskej na Armádnu ulicu a doplnenia bodu č. 4 S názvom Zmena 
rozpočtu.  

• Ing. Mi čega dal o vypustení bodu č. 3 za bod č. 8 hlasovať: 
 

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
Predseda výboru     

Ing. Miloš Mičega   
Členovia výboru : 

Ing. Ladislav Matejka JUDr. Martin Smolka 
Mgr. Juraj Bakoš  Ľubomír Horný 
Mgr. Martin Petrík          
 

Neprítomní členovia VMČ SEVER : 

Bc. Miloslav Baco – ospravedlnený 

Bc. Kamil Bystrický - ospravedlnený 
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Uznesenie 24/18: VMČ súhlasí s vypustením bodu č. 3 – Majetkové prevody  a presunutím bodu č. 
8 – Inžinierske siete (vodné stavby) zo Sibírskej na Armádnu ulicu – návrh riešenia za bod č. 3. 
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Matejka, Petrík, Horný, Bakoš) Proti : 0 Zdržal sa : 0  
Uznesenie bolo schválené.  
 
• Ing. Mi čega dal následne o doplnení bodu programu č. 4 hlasovať: 
Uznesenie 25/18 : VMČ súhlasí s doplnením bodu č. 4 – Návrh na zmenu rozpočtu. 
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Matejka, Petrík, Bakoš, Horný)  Proti : 0 Zdržal sa : 0   
Uznesenie bolo schválené.  
 
Uznesenie 26/18: VMČ schvaľuje program ako celok v znení jeho zmien.  
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Matejka, Petrík, Bakoš, Horný)  Proti : 0     Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
 
Ing. Mi čega konštatoval, že program bol schválený, za zapisovateľku určil Soňu Baránkovú.  
 
 

2. RIEŠENIE PARKOVISKA PRED HOTELOM MAGNUS:  
• Ing. Vanková ozrejmila predkladaný materiál nasledovne: 
1/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k prenájmu pozemku - parkovisko pred hotelom Magnus 

pre spoločnosť MAGNUS gallery, s. r. o., Bojnice - parc. č. 1531/314 v k.ú. Trenčín. Ide o časť 
parkoviska pred hotelom Magnus, ktoré je v súčasnosti užívané na základe nájomnej zmluvy 
s podmienkou, že je bezplatné a vplyvom zavedenia parkovacej politiky tu začal vznikať 
problém, že všetci parkujú na tomto parkovisku a nemôže sa tu vyberať parkovné. Na základe 
spoločných rokovaní s Mestom Trenčín bolo dohodnuté, že predmetom prenájmu bude iba časť 
parkoviska, zvyšná časť bude uvoľnená pre potreby Mesta Trenčín.  Ing. Mi čega dodal, že 
máme tu nový upravený návrh riešenia – viď projekt dopravného značenia úprav parkoviska, 
kde je doplnené vodorovné aj zvislé dopravné značenie, dve rampy, upravený počet parkovacích 
miest – 2 miesta pre imobilných občanov, vjazd a výjazd na parkovisko by zostal rovnaký, bude 
z bočnej ulice od OD Rozkvet. Parkovisko patriace hotelu bude oddelené rampou.  
Ing. Mi čega dal o upravenom návrhu hlasovať : 

Uznesenie 27/18: VMČ SEVER odporúča nájom pozemku pre hotel MAGNUS z rozdelením 
parkoviska tak, ako je predložený projekt dopravného značenia.   
HLASOVANIE :  
Za : 4 (Mičega, Matejka, Bakoš, Horný)   Proti : 0   Zdržal sa: 1 (Petrík) 
Uznesenie bolo schválené. 
 
• o 16.10 h sa dostavil na rokovanie poslanec JUDr. Smolka  
 

3. INŽINIERSKE SIETE (vodné stavby) ZO SIBÍRSKEJ NA AR MÁDNU 
ULICU – návrh riešenia: 

• Ing. Vanková  informovala, že Mesto Trenčín má rozbehnuté rokovania o odkúpení verejnej 
kanalizácie, verejného vodovodu a čerpacej stanice odpadových vôd, ktorá sa nachádza na 



VMČ SEVER – 05/2018 
 
 Strana 3 
 

Armádnej ulici v k. ú. Kubrá, kde je vlastníkom Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany 
(BARMO). Jedná sa o kúpu inžinierskych sietí: verejný vodovod zo Sibírskej na Armádnu 
ulicu, verejnú kanalizáciu z Armádnej ulice do prečerpávacej stanice odpadových vôd (PSOV), 
prepojenie z PSOV popod Kubranský potok na Sibírsku ulicu a prepoj zo Sibírskej na 
Opatovskú ulicu. Na tieto inžinierske siete je pripojených nielen 133 bytových jednotiek 
v správe BARMO ale i 270 bytov postavených spoločnosťou BYVYSERV a rozostavaná 
bytovka IDEÁL C. Boli predložené podklady, ktoré boli schválené aj na finančnej a majetkovej 
komisii dňa 4.4.2018, týkajúce sa ceny odkúpenia a nateraz musí prebehnúť proces 
ponukového konania na ministerstve a až potom môže byť tento majetkový prevod schválený 
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne (MsZ) dňa 30.5.2018. Zároveň prebehli aj 
rokovania s TVK, ktorá bude tento majetok spravovať a bude to prevádzkovať ako verejný 
vodovod a verejnú kanalizáciu. Ing. Prekop sa opýtal, že v prípade, ak BARMO nepredloží 
všetky relevantné podklady, môžu poslanci na najbližšom zasadnutí MsZ o tomto hlasovať? 
Bolo mu odpovedané, že áno. JUDr. Smolka ešte doplnil informáciu o tom, že ani 
v zastupiteľstve nie je snaha o to, aby sa to neschválilo a mal by sa konečne vyriešiť problém, 
ktorý ste si želali dlhé roky,......  Ing. Mi čega navrhol uznesenie k tomuto bodu nasledovne:   
Uznesenie 28/18: VMČ SEVER odporúča odkúpiť vodné stavby vybudované spoločnosťou 
BARMO tak ako boli predložené na rokovanie výboru.   
HLASOVANIE :  
Za : 6   (Mičega, Matejka, Bakoš, Horný, Smolka, Petrík)  Proti : 0   Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 

 
4. NÁVRH NA ZMENU ROZPO ČTU: 

• Ing. Mi čega  na úvod uviedol, že prišla jedna požiadavka (mailom dňa 2.5.2018), ktorá sa dá 
operatívne teraz vyriešiť. Je to žiadosť p. Cvancigerovej z Clementisovej ulice o zabezpečenie 
vybudovania chodníka na parcele 670/1 v k.ú. Kubrá medzi bytovým domom na Clementisovej 
ulici a MŠ Opatovská. Ide o prepojenie trasy medzi Opatovskou ulicou a vstupom do školy od 
hrádze za bytovým domom. Po trávniku je vychodená trasa už viac ako 35 rokov. Teraz sa tam 
vykonáva stavebná činnosť, je to dĺžka cca 80 m a je tu žiadosť o vybudovanie akejsi spevnenej 
plochy – chodníka, ....... 

• Ing. Matejka  dodal, že on tento návrh podporí, pozná to tam, teraz keď tam prebieha 
rekonštrukcia tejto škôlky, sú všetky ostatné prístupové cesty ku škôlke uzavreté, bolo by to 
prínosom aj pre deti nielen pre rodičov, ktorí tadiaľ chodia,.... 

• JUDr. Smolka uviedol, že tiež to podporí, avšak dodal, že máme tu takýchto chodníkov viac, 
a príde mi, že v procese, keď sme kreovali rozpočet to tam nie je a vzhľadom na tie investičné 
akcie nevie, či sa to podarí aj zrealizovať,...... Ing. Mi čega dodal, že nechce to dávať do takej 
polohy, že inde tiež treba robiť chodníky, ale treba si uvedomiť,  že tu každý deň ľudia chodia 
do škôlky,.....  

• Ing. Mi čega navrhol uznesenie k tomuto bodu nasledovne:   
Uznesenie 29/18: VMČ SEVER odporúča vybudovanie spojovacieho chodníka medzi 
Opatovskou ulicou a zadným vchodom areálu MŠ Opatovská medzi bytovým domom 
Clementisova a MŠ v dĺžke cca 80 m s tým, že finančné prostriedky možno vyčleniť z úspory pri 
investičných akciách z procesov verejných obstarávaní.  
HLASOVANIE :  
Za : 6   (Mičega, Matejka, Bakoš, Horný, Smolka, Petrík)  Proti : 0   Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
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5. INFORMÁCIA O VÝSTAVBE FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA (termíny , 
zhotoviteľ a pod.) : 

 
• Ing. Mi čega skonštatoval, že namiesto toho, aby sme z mesta dostali informácie, v akom stave 

je futbalový štadión, tak prečítal odpoveď z mesta, ktorá bola poslancom zaslaná elektronicky 
dňa 3.5.2018 mailom od prednostu MsÚ Ing. Pagáča. Ten následne prečítal: 

„Dobrý deň pán Pagáč, na základe nášho telefonického rozhovoru Vám posielam nasledovnú informáciu 
o stave výstavby štadióna AS Trenčín. Ku 30.4.2018 sú zrealizované nasledovné práce súvisiace s 
výstavbou: 
1. Elektro :    zrealizované sú dočasné rozvody - káblové rozvody, napojené stožiare el. osvetlenia hracej 
plochy, osadená je nová NN transformačná stanica , zrealizovaná VN prípojka. 
2. Spevnené plochy čiastočne  zrealizované : Požiarna nádrž, Prípojka vodovodu, Prípojka splaškovej 
kanalizácie, Prípojka dažďovej kanalizácie, Verejný vodovod, Areálová splašková kanalizácia, 
 Areálová dažďova kanalizácia 
3. Konštrukčná časť :  zrealizované odkopy a presuny materiálov, príprava na realizáciu vrtov pre piloty 
a betonáž základových pásov. 
S pozdravom 

                                                                                                        Vladimír Martinko 
Project-technical manager 

AS TRENČÍN a.s. 
 

• Ing. Mi čega po prečítaní textu uviedol, že viac informácií nemôže poskytnúť ani on, to je všetko, 
čo exekutíva pripravila o futbalovom štadióne pre obyvateľov Sihote. V rámci diskusie sa 
občania opýtali, kedy sa tie práce začali a kedy sa skončia,..... odpovedal Ing. Matejka , že na 
to sme sa pýtali a doplnil ho Ing. Mi čega, že keď sa schvaľovala zmluva, tak v nej je, že do 
30.6.2018 bude štadión skolaudovaný. A na záver dodal, že za seba môže iba skonštatovať, že 
ma mrzí jedna vec, že tie informácie prichádzajú takéto útržkovité, nie sú konzistentné a je to 
jedna z najväčších investícií po železnici v Trenčíne, aj keď nie je priamo investíciou mesta, ale 
výsostne sa dotýka obyvateľov mesta, nielen športovej verejnosti a že informovanie o tejto akcii 
je také, ako je,....... každý nech si spraví úsudok sám. V diskusii občania ešte pokračovali.  

• Mgr. Petrík v rámci debaty dodal, že v médiách prebehla informácia, že čoskoro budú 
pripravovať pilóty pre tribúny, že futbalisti idú hrávať do Myjavy, lebo naozaj majú záujem 
stavať štadión, záujem investora naozaj je,..... na ostrove spravili pre ľudí areál,.....  

• Ing. Mi čega debatu ukončil, že áno, musia hrať v Myjave, lebo už nedostali výnimku v licencii, 
mali jednu, druhú a AS Trenčín by prišlo o licenciu, jednoducho na takom štadióne sa už hrať 
nemôže,......  

 
6. INFORMÁCIA O STAVE INVESTI ČNEJ AKCIE PREPOJENIA CIEST 

OPATOVSKÁ A ARMÁDNA: 
• Ing. Mi čega zhodnotil, že táto akcia je vec, ktorú sme my poslanci za mestskú časť SEVER 

naštartovali hneď po voľbách, aby sa táto investičná akcia mohla zrealizovať a takú poistku 
sme v územnom pláne zabezpečili tak, že to bude verejnoprospešná stavba,.... to znamená, že 
ak by bol nejaký majetkoprávny problém, že nejaký vlastník by nechcel odstúpiť svoju časť 
pozemku za finančnú alebo inú hodnotu, tak je predpoklad na to, že sa môže pozemok 
vyvlastniť,... avšak dnes je stav taký ako je a oslovil Ing. Vankovú, z útvaru majetku mesta 
k objasneniu situácie,.... 
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• Ing. Vanková  vysvetlila, že na základe projektovej dokumentácie boli vypracované 
geometrické plány, boli tam traja súkromí vlastníci, z toho aj urbariát, s ktorým sme dostali 
pripomienkovanú nájomnú zmluvu a máme s ním odsúhlasenú aj kúpnu cenu, ktorá bude slúžiť 
ako podklad pre stavebné povolenie a začneme postupne vykupovať jednotlivých členov, čiže 
z pohľadu majetkoprávneho je všetko pripravené,.....  

• Ing. Hartmann   uviedol z pohľadu povoľovacieho procesu nastal problém s SPP, kde sa 
musela vybaviť výnimka, nakoľko sa tam nachádza ich regulačná stanica plynu, ktorá má 
ochranné pásmo 50 m a zasahuje až po stenu Výskumného ústavu ovčiarskeho a musela sa 
upraviť projektová dokumentácia do vzdialenosti 12 m od regulačnej stanice, kde opätovne 
žiadame o súhlas SPP, ktoré doteraz bráni k spusteniu územného konania,.... a pripravujú sa 
kroky k vylúčeniu Združenia domových samospráv, na to Ing. Mi čega uviedol, že s tým sa 
musí vysporiadať stavebný úrad,… jednoducho toto volebné obdobie sa to nedotiahne a treba 
to povedať na rovinu, treba to povedať ľuďom , že tento rok jednoducho cesta nebude a najviac 
ma mrzí, že územné konanie mohlo prebehnúť, stavebný zákon to umožňuje, že ak je stavbu 
možné vyvlastniť, čo v tomto prípade je, lebo je to vo verejnom záujme, tak územné konanie 
môže prebehnúť aj bez súhlasu vlastníkov pozemku, .... my sme dnes už mohli byť dávno za 
územným konaním, tieto procesy mohli dobiehať,…. a nie sme ani na začiatku,….  Doplnil aj 
Ing. Matejka , že nejaké pripomienky p. Slávika tu nehrajú žiadnu rolu, lebo vo februári 2016 
už boli prvé nástrely projektu, tie procesy mohli bežať už dávno,…. a debata sa ďalej rozvíjala, 
že aj keď sú na to vyčlenené financie, procesy nastavené nie sú..... 

• Ing.  Mi čega ešte dodal, že dnes je situácia taká, že sa tadiaľ ani nedá prejsť, pretože je tam 
nasypaná kopa štrku, ktorá bráni prejazdu vozidiel, .... už sa raz na náš tlak odstraňovali panely, 
ktoré tam boli a tiež bránili prejazdu,...... na to v rozprave dodal Ing. Prekop, že bol tam 
znemožnený prejazd, všetci zas musia chodiť cez Sibírsku ulicu, kde sú stále kolízne situácie, 
ak by sa niečo vážne stalo,....  vo verejnom záujme by malo Mesto zaujať stanovisko, aby bola 
cesta opäť prejazdná, nie preto, aby sme my mohli tadiaľ chodiť domov, ale aby bola prejazdná 
pre záchrannú a požiarnu službu,..... hlavne záchranné zložky tam mali právo prejsť,.....  

• Ing. Mi čega navrhol uznesenie: 
Uznesenie 30/18: VMČ SEVER odporúča Mestu Trenčín, aby vykonalo všetky opatrenia k tomu, 
aby sa zabezpečil prejazd cez účelovú komunikáciu cez Opatovskú na Armádnu ulicu okolo budovy 
bývalého Výskumného ústavu ovčiarskeho, t. j. aby sa odstránila navážka štrku pri vjazde na 
Armádnu ulicu aj z toho dôvodu, že  je z časti na pozemku mesta.   
HLASOVANIE :  
Za : 6   (Mičega, Matejka, Bakoš, Horný, Smolka, Petrík)  Proti : 0   Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
•  Ing. Prekop  sa ešte opýtal na cestu zo Sibírskej, ktorá pokračuje až na koniec záhradkárskej 

oblasti, je to do budúcnosti jediná cesta na Armádnu ulicu zo Sibírskej, patrí to v súčasnosti 
urbariátu, ..... na to odpovedal Ing. Mi čega, že pri tomto vôbec nevie, ako v roku 1995 a akým 
spôsobom Vám mohli povoliť tú výstavbu prvej bytovky, prístup máte po urbárskom pozemku, 
a zároveň  na vodnej stavbe – tam je Povodie Váhu – teleso hrádze, .... a ešte to nie je ani 
miestna komunikácia lebo je to na hrádzi, ..... jediná šanca napojenia bude až touto novou 
komunikáciou – prepojenie Opatovskej a Armádnej ulice.  
 

• o 17.01 h z rokovania odišiel Ing. Hartmann 
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7. POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY V MESTSKEJ ČASTI SEVER: 

• Ing. Mi čega informoval, že prvé polopodzemné kontajnery v Trenčíne sa začali budovať 
v mestskej časti SEVER na Žilinskej ulici a Pred poľom, momentálne sa v budovaní 
polopodzemných kontajnerov pokračuje, mali by byť vybudované nové miesta na:   

• Sibírska – stred ulice 
• Pádivého – začiatok ulice 
• Pádivého – koniec ulice 
• Žilinská 1-9 + Pod Skalkou 2,4 
• K výstavisku 2+9 
• Pred poľom 19  
• Nábrežná-Jiráskova (v zákrute) 
• Považská-Šoltésovej  

 
• Ing. Mi čega dodal, že tieto stojiská majú výhodu v tom, že sú umiestnené v zemi a nie je cítiť 

zápach a zo zeme trčia len tubusy, takže nie je možnosť, že to niekto posunie, preloží a okolo 
sa robia spevnené plochy.  Debata ďalej voľne pokračovala ohľadom umiestnenia kontajnerov 
a triedenia odpadov.   

 
8. KULTÚRNE PODUJATIA V MESTSKEJ ČASTI SEVER:   

• Ing. Mi čega uviedol, že tomuto bodu nedal názov DNI SIHOTE z toho dôvodu, že nedostali 
ani jeden cent z rozpočtu mesta, kolegovia to nepodporili, čiže DNI SIHOTE nebudú pod 
hlavičkou mesta, ...... ale garantujem Vám, že podľa informácií ktoré mám, DNI SIHOTE 2018 
budú, nadviažu na to, čo bolo, budú aj sprievodné akcie, .... doplnila ho p. Matejková, že prvá 
akcia – „historický deň“ bude na Kubranskej kyselke dňa 23.6.2018.    

• P. Srnáková uviedla, že v INFE sa dočítala o dotáciách na kultúru, koľko mesto poskytlo zo 
svojho grantového programu v oblasti kultúry na jednotlivé projekty a podujatia a rozprava 
voľne pokračovala ďalej.  

 
9. RÔZNE: 

V rámci diskusie občania skonštatovali:  
• p. Prekop sa opýtal na nepretržite svietiaci podchod pri Fiate, ktorý bol železnicami 

vybudovaný, či je tam časový spínač a kto to platí,..... odpovedal Ing. Mi čega, že tam bol 
problém s elektrikou, že to vykrádali, tak usudzuje, že radšej je lepšie trvalé svietenie a platia 
to železnice, lebo to stále nie je prebraté,.....  

• p. Prekop upozornil, že keď odbočí z podchodu na ul. Pred poľom a budem sa vracať späť 
doľava, je tam zábradlie a nevidím do zatáčky, malo by tam byť umiestnené zrkadlo, je to 
nebezpečné,..... odpovedal Ing. Mi čega, že to zaradíme ako požiadavku  

• p. Prekop  sa opýtal na verejné osvetlenie, ktoré má byť vybudované na novej ceste – Prepojenie 
Opatovská-Armádna, či bude napojené na existujúce alebo bude vybudované na vetvu 
z Opatovskej ulice? Odpovedal mu Ing. Mi čega, že toto bude napojené na vetvu z Opatovskej 
ulice,...... 

• občan sa opýtal, kam môže nahlásiť odvoz pokosenej trávy, kto by mu vedel zabezpečiť odvoz 
bioodpadu pred panelákom,  odpovedal mu Ing. Mi čega, že treba zavolať jemu 

• občianka podotkla, že stále nebola doriešená výsadba novej zelene na ulici Gagarinova.   
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• občan podotkol, či by nebolo možné osadiť červený kontajner na kovy na Armádnu ulicu? 
Odpovedal mu Ing. Prekop, že z dôvodu nedostatku miesta, nie je možné osadiť ďalší 
kontajner. 

• občan požiadal o zabezpečenie revitalizácie ihriska vo vnútrobloku medzi Opatovskou 
a Šoltésovou ulicou, odpovedal mu Mgr. Petrík , že v blízkej budúcnosti sa bude robiť 
revitalizácia ihrísk,..... do rozpravy sa ešte zapojil JUDr. Smolka, že každé ihrisko si zaslúži 
pozornosť, ale nejde to všetko naraz, keď každé dva roky spravíme vždy niekde niečo, tak to 
spoločne zrevitalizujeme,...... 

• občania ďalej pokračovali v debate o hluku na Ostrove počas kultúrnej produkcie, .... JUDr. 
Smolka uviedol, že aj mesto môže podať žalobu na toho, kto spôsobuje tento hluk, ale jediný 
orgán, ktorý môže merať hluk je hygiena, ani mestská a ani štátna polícia nemá v kompetencii 
to merať a to, že je hygiena štátny orgán, tá Vám to príde merať iba cez deň, to je zlyhanie štátu, 
to si treba uvedomiť,.... a debata voľne pokračovala ďalej, že na meranie hluku musí byť 
vyškolená osoba, nemožno zapožičať len samotný prístroj na meranie hluku, podnikateľa 
musíte vopred upozorniť, že ho idete merať,..... cesta zapožičania prístroja tadiaľ nevedie,..... 
jediná vec je apelovať na poslancov v parlamente, aby zmenili zákon,... 

• občan požiadal o vybudovanie dlažbového chodníka do trávnika na Považskej 1710 a 1711 – 
zastávka medzi garážami, odpovedal mu Ing. Mi čega, že v strede rozpočtového obdobia to už 
reálne nie je,  ale budúci rok sa môžeme na to pozrieť,..... doplnil ho Mgr. Petrík , že  
výhliadkovo má útvar mobility toto územie zmapované, keď sa chystala parkovacia politika,  

• občan upozornil na zabezpečenie revitalizácie ihriska vo vnútrobloku medzi Opatovskou 
a Šoltésovou ulicou, odpovedal mu Mgr. Petrík , že v blízkej budúcnosti sa bude robiť 
revitalizácia ihrísk,..... do rozpravy sa ešte zapojil JUDr. Smolka, že každé ihrisko si zaslúži 
pozornosť, ale nejde to všetko naraz, keď každé dva roky spravíme vždy niekde niečo, tak to 
spoločne zrevitalizujeme,...... 

 
• požiadavky poslancov : 
 
27/18  Prosím o zabezpečenie odstránenia torza kmeňa stromu pred OD Rozkvet, ktorý tam spadol 
ešte minulý rok? (Mi čega) 

28/18  Chcem sa opýtať či je trvalá vianočná výzdoba pri hostinci u Václava na Rázusovej ulici? 
(Mi čega) 

29/18 Žiadam posúdiť možnosť osadenia dopravného značenia – zrkadla, resp. inej alternatívy 
zbezpečnenia pri výjazde doľava z ulice Pred poľom do podchodu, nakoľko pri vychádzaní z tejto 
ulice bráni zábradlie vo výhľade, čím ohrozujú tieto vychádzajúce vozidlá bezpečnosť. (Mi čega) 

30/18 Žiadam opraviť a natrieť herné prvky na ihrisku Pádivec + ostrihanie živého plota. (Petrík) 

31/18 Opätovne žiadam uviesť do pôvodného stavu ulicu M. Turkovej 46, kde firma Reprogras 
robila plyn, je tam navážka sute, treba tam vysadiť trávu. (Petrík) 

32/18 Spraviť obhliadku pre celú Sihoť po všetkých rozkopávkach za účasti poslancov VMČ 
SEVER, ktorí budú nápomocní.  (Mi čega) 
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33/18 Žiadam o opravu schodov do KS Opatová z dôvodu blížiaceho sa termínu osláv 780. výročia 
prvej písomnej zmienky Opatová, ďalej požadujem natrieť dvere a bránu, vymaľovať celé prvé 
poschodie, keďže sa opravila zatekajúca strecha.  (Petrík) 

 
34/18 Požadujem informáciu o majetko-právnom vysporiadaní situácie vo vzťahu mesta ku KS 
Opatová, ktorá bude aj predmetom rokovania finančnej a majetkovej komisie dňa 10. mája 2018. 
(Mi čega) 

35/18 Žiadam o výmenu asfaltového povrchu na ulici Pod Skalkou vtedy, keď sa tam bude robiť 
investičná akcia. (Petrík) 

 
36/18 Žiadam o opravu ryhy na hrádzi, toho času vysypanej štrkom približne v lokalite ako je 
spodný vstup do garáži v úrovni UNICENTRA,  na kolieskových korčuliach sa tadiaľ nedá prejsť, 
vhodné by bolo vyliať túto ryhu asfaltom. (Matejka) 
 
37/18 Žiadam o presné ukázanie pozemku, ktoré patrí poslednej bytovke na Hurbanovej ulici 
smerom k zimnému štadiónu od elektrární, pokiaľ viem, časť pozemku je súkromná, časť patrí 
SVP, občania si to kosia sami – kríky čo zasahujú do chodníka, ktoré nie sú na mestských 
pozemkoch. P. Furendová je zástupca vlastníkov bytov.  (Matejka) 
 
38/18 Žiadam o úpravu povrchu komunikácie Kraskova až po Sibírsku – robí sa tam investičná 
akcia, aby sa uvažovalo s novým asfaltom v celej dĺžke povrchu komunikácie. (Matejka) 
 
39/18 Žiadam o upozornenie šoférov Marius Pedersen, ktorí jazdia  na chodníku na Gagarinovej 
ulici, aby tam jazdili opatrnejšie, často cúvajú do zákazu ako je M-BAR a ohrozujú bezpečnosť 
chodcov na chodníkoch. (Matejka) 
 
• požiadavky občanov : 
40/18 občan Čaniga opätovne požaduje riešiť hluk spojený s kultúrnou produkciou na Ostrove 
v Zamarovciach, lebo všetko skončí v medziach, že hluk treba odmerať, požaduje, aby sa spojili 
primátor Mesta Trenčín a starosta Zamaroviec, aby túto záležitosť doriešili, zamedzili hluku, lebo 
hluk sa šíri na pôde mesta Trenčín, celé ulice Nábrežná, Švermova, Jiráskova v čase 
konania  kultúrnych akcií na ostrove do štvrtej do rána nemôžu spať. 

10. ZÁVER: 
 

Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť, záverom pripomenul, že všetky 
požiadavky môžu občania adresovať na mailovú adresu vmcsever@trencin.sk a ukončil 
zasadnutie VMČ SEVER. 
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 18,10 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční 
dňa 7. júna 2018 v SOŠ POD SOKOLICAMI. 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 3. mája 2018 

Ing. Miloš Mi čega 
         Predseda VMČ SEVER 


