
 
Zápisnica  zo zasadnutia 

VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 
uskutočneného dňa 12. júla 2018 

v priestoroch KS Kubrica v Trenčíne 
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Garant komisie : Soňa Baránková 
Ostatní prítomní : Mgr. Zdeno Marousek – zástupca náčelníka mestskej polície 

     
Program: 
1. Úvod.  
2. Informácia o realizácii investičných akcií v MČ SEVER.  
3. Kultúrne podujatia v mestskej časti SEVER.  
4. Akcia – Oslavy 85. výročia folklórneho súboru Kubrá – informácia o podujatí. 
5. Akcia 780. výročie Opatovej – informácie o podujatí.  
6. Rôzne. 
7. Záver. 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 
 

1. ÚVOD :  
• Predseda VMČ SEVER Ing. Miloš Mi čega privítal prítomných členov výboru a prítomnú občianku 

p. Srnákovú. 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. Poslanci Horný, Petrík a Bakoš vopred ospravedlnili svoju neúčasť mailom.  Skonštatoval, že 
výbor je uznášaniaschopný, prítomní sú piati členovia a vyzval ich na prípadné doplnenie alebo 
zmenu programu. Zmena alebo doplnenie programu nebola navrhnutá.  

Uznesenie 37/18 : VMČ schvaľuje program rokovania tak ako bol navrhnutý. 
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Matejka, Baco, Bystrický, Smolka) Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

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

Baránkovú. 
 

2. INFORMÁCIA O REALIZÁCIÍ INVESTI ČNÝCH AKCIÍ V M Č SEVER: 
• Ing. Mi čega prečítal niektoré investičné akcie v priloženej tabuľke aktuálnych investícií, ktoré sa 

toho času riešia. Tabuľku vypracoval útvar investícií a bol členom VMČ SEVER zaslaný dňa 
9.7.2018 elektronicky. Spýtal sa na parkovisko Clementisova-Pádivého, odpovedala garantka, že 

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
Predseda výboru     

Ing. Miloš Mičega   
Členovia výboru : 

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

Neprítomní členovia VMČ SEVER : 

Ľubomír Horný – ospravedlnený 

Mgr. Martin Petrík – ospravedlnený 

Mgr. Juraj Bakoš – ospravedlnený 
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odpoveď na túto požiadavku pod č. 47.18 dostali poslanci v tom zmysle, že investičná akcia je 
vybavená.  

• Ing. Mi čega na to dodal, že nie sú tam dorobené vyasfaltované plochy, je tam kopec buriny, ktorá 
sa nekosí dlhodobo a jednoducho sa to nemôže prebrať. Veď aj z mesta sa vyjadrili, že to nepreberú 
kvôli tej zelene. Na zastupiteľstve sa povedalo, že sa to urobí, .... začali to robiť v novembri 2017. 
Do dvoch mesiacov to firma musí spraviť,.... lebo na seba nezarobí a máme júl 2018 a nie je to 
dorobené.  

• Ing. Matejka  upozornil, že ak sú dažde, kalná voda steká na parkoviská a vpuste sú nefunkčné,... a 
debata ohľadom prebratia investičných akcií pokračovala ďalej.  

• Bc. Baco sa opýtal na investičnú akciu rozšírenie cintorína v Opatovej. Garantka odpovedala, že táto 
investičná akcia bola zastavená dňa 9.2.2018 (nevykúpené pozemky atď.) Bc. Baco upozornil na 
nutnosť vybudovania nových hrobových miest, .....  

• Predseda Ing. Mi čega navrhol, že treba sa na to opýtať, lebo štyri roky sa nemôžu riešiť vykúpenia 
pozemkov. Aj rozšírenie cintorína Kubrá sa v rozpočte na rok 2018 nenachádza a pritom projektová 
dokumentácia je dávno vypracovaná.  

• Ing. Mi čega sa v rámci diskusie opýtal na investičnú akciu „Prepojenie ulíc Opatovská-Armádna, 
kde mu garantka odpovedala, že územné rozhodnutie zo dňa 9.7.2018 pod č. OcÚ 542/2017-003/Zm 
je dnešným dňom zverejnené na webe.  Na záver vyjadril svoje znepokojenie, že po štyroch rokoch 
sme sa konečne dopracovali k územnému rozhodnutiu, na čo mu JUDr. Smolka povedal, že to neteší 
nikoho, ale sme ďalej ako na začiatku. Debata voľne pokračovala ďalej.   

 
3. KULTÚRNE PODUJATIA V MESTSKEJ ČASTI SEVER : 

• Ing. Mi čega sa opýtal, koľko peňazí dostalo Občianske združenie poslanca Petríka na Kultúrne leto 
na severe? Odpovedal mu Mgr.  Bystrický , že si to odsúhlasili na komisii vo výške  3 450,--€ v rámci 
dotácií na podujatia a projekty na základe odporučenia Komisie kultúry a cestovného ruchu. Na to 
predseda Ing. Mi čega dodal, že za DNI SIHOTE nezahlasovali, čiže, keď bude dávať poslanec Petrík 
letáky, tak budú za mestské, keď bude dávať Mičega letáky niekde, tak za vlastné,.... a na záver dodal, 
že DNI SIHOTE budú a v priebehu mesiaca júl 2018 bude oznámený termín. Debata sa ďalej niesla 
v duchu konania minuloročnej akcie DNI SIHOTE.  

 
4. AKCIA – OSLAVY 85. VÝRO ČIA FOLKLÓRNEHO SÚBORU KUBRÁ – informácie o 

podujatí:  
• Ing. Mi čega k tomuto bodu uviedol, že pozvánka na tieto oslavy sa zverejní aj vo vývesných tabuliach 

mestskej časti SEVER, akcia sa bude konať dňa 11. augusta 2018 o 16.00 h slávnostným sprievodom 
od kostola a bude prebiehať v priestoroch kultúrneho strediska Kubrá. Na tieto oslavy bolo v  rámci 
dotácií na podujatia a projekty na základe odporučenia Komisie kultúry a cestovného 
ruchu vyčlenených 3 000,-- €, príspevok dajú aj DNI SIHOTE v rámci svojich možností,... uviedol 
predseda.  .... poslanci ďalej voľne debatovali ohľadne ďalších kultúrnych akcií, ktoré sa budú konať 
do volieb. Debata sa ďalej rozvíjala v duchu rozpočtu, kde sa nedostali niektoré investičné akcie 
a voľne sa prehupla až do debaty ohľadom letného kúpaliska. (viď bod Rôzne)  

 
5. AKCIA 780. VÝROČIE OPATOVEJ – informácie o podujatí: 

• Ing. Mi čega informoval, že táto akcia bude prebiehať v dňoch 13. – 16. septembra 2018 v KS 
Opatová, slávnostné otvorenie sa začína vo štvrtok 13. septembra 2018 o 18.00 h. Program bude 
zverejnený na webovej stránke mesta i vo vývesných tabuliach VMČ SEVER.  
  
6. RÔZNE:  

• Ing. Mi čega informoval, že dnes 12. júla 2018 bola vykonaná obhliadka zelene a drevín v lokalite 
Pod Sokolice za účasti predsedu VMČ SEVER, občanov a p. Omachelovej z MHSL. Boli 
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identifikované problémy na pozemku mesta a dohodlo sa v rámci kapacít riešenie, tak ako bolo 
dohodnuté na ostatnom zasadnutí VMČ SEVER.  

• Prítomná p. Srnáková poukázala, že letné kúpalisko je pre občanov Trenčína nevyhovujúce. 
Poukázala na fakt, že keď nie je naplnená určitá kapacita návštevníkov, tak jednoducho nezapnú 
tobogány. A poukázala aj na otváraciu dobu. Uviedla: „Nenormálna otváracia doba a nenormálne 
podmienky pre občanov, ktorí sa tam idú kúpať. Veď v iných mestách sú atrakcie, ktoré fungujú 
nepretržite a my tu máme tobogán, ktorý je zväčša vypnutý“. Poslanci v rámci diskusie navrhli, aby 
sa táto informácia dostala aj na mesto. JUDr. Smolka prečítal z webu, že sú tu až dve rôzne otváracie 
hodiny.  Ing. Mi čega poukázal na nevhodnú atrakciu pre deti pri vstupe – trampolína a stánky 
s občerstvením, ktoré sú schované vo vnútri a kde nie je možné kúpiť si niečo, keď okoloidúci ide 
popri plavárni,..... Ing. Matejka  navrhol, že aspoň čo sa týka prevádzky tobogánov, by sme mohli 
odporučiť na mesto, aby išli nonstop. JUDr. Smolka tiež uznal, že radšej mať o jedného plavčíka 
naviac, ktorý bude pri tobogánoch a tým zabezpečiť ich nepretržitú prevádzku.  

• Ing. Mi čega navrhol uznesenie: 
 
Uznesenie 38/18: VMČ SEVER odporúča, aby všetky atrakcie v areáli letného kúpaliska fungovali počas  
otváracej doby nepretržite bez ohľadu na počet návštevníkov.  
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Smolka, Bystrický, Matejka, Baco)  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
• požiadavky poslancov : 
56/18 Žiadam primátora, aby vyčlenil financie na odstránenie lopúchov popri hrádzi na Sihoti IV, čo 

bolo sľúbené na zasadnutí MsZ.  (Mi čega) 
57/18 V akom stave sa nachádza spravený asfalt na hrádzi na Považskej ulici za garážami, ktorý bol 

realizovaný v roku 2017? Bola zo strany mesta prevzatá táto práca? (Mi čega) 
58/18 Otváravo-sklopné okná v KS Kubrica nie sú plne funkčné. Nedajú sa otvoriť iba sklopiť na 

ventilačku. Žiadam o informáciu, kto ich realizoval a kto bol dodávateľom.  (Mi čega) 
59/18 Parkovisko Clementisova – Kraskova – pred prebratím vyskúšať vpuste – sú na najvyššom mieste. 

Voda steká na druhú stranu, tečie tam potok – je to zle vyspádované. Opätovne dávam túto požiadavku 
duplicitne, aj na komisii ŽPDIaÚP zo dňa 10.7.2018 aj na VMČ SEVER.  (Matejka) 

60/18 Spojazdniť šmýkačku na Sibírskej 20 – dieťa padá z výšky, je to nebezpečné, okolie dopadovej 
plochy je plné kameňov. (Mi čega) 

61/18 Požadujem informáciu ako pokračuje proces rozdelenia objektu (rekolaudácie) KS Opatová na 
jednotlivé nebytové priestory, ktoré budú vo vlastníctve COOP Jednota Trenčín, s. d. a vo vlastníctve 
Mesta Trenčín. (Bystrický) 

 
• Ing. Matejka navrhol uznesenie: 
Uznesenie 39/18: VMČ SEVER odporúča vyčleniť sumu 5 000,-- € na MŠ Turková na opravu sociálnych 
zariadení (umývadlá, obklady, dlažby)  
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Smolka, Bystrický, Matejka, Baco)  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
• Bc. Baco navrhol uznesenie: 
Uznesenie 40/18: VMČ SEVER odporúča vyčleniť sumu 5 000,-- € na ZŠ Kubranská na opravu 
sociálnych zariadení. 
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Smolka, Bystrický, Matejka, Baco)  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
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• Ing. Mi čega navrhol uznesenie: 
Uznesenie 41/18: VMČ SEVER požaduje vyčleniť sumu  3 000,-- €  na opravu plochy pre workout pri 
hrádzi v rámci parkoviska Kraskova. Predseda VMČ SEVER žiada primátora, aby vykonal rozpočtové 
opatrenia na tieto tri uznesenia VMČ SEVER č. 39/2018, 40/2018 a 41/2018. 
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Smolka, Bystrický, Matejka, Baco)  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
• požiadavky občanov : 
62/18 Opraviť diery v asfalte na komunikácii v lokalite Pod Sokolice 2 smerom ku Piánu od Domus 

Petra.  
63/18 Opätovne zabezpečiť vyčistenie horských uličných vpustí na hornej Kukučínovej ulici, v prípade 

búrok nečistoty stekajú až na križovatku na Štefánikovej ulici. 
 

7. ZÁVER: 
Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.  
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 17,30 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční dňa 
2. augusta 2018 v Kultúrnom stredisku Opatová. 
 
 
 
 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 12.7. 2018 
 
 

 
 
Ing. Miloš Mi čega 

         Predseda VMČ SEVER 
 


