
 
Zápisnica  zo zasadnutia 

VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 
uskutočneného dňa 7. júna 2018 
v SOŠ Pod Sokolice 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 mobility 

     
Program (po doplnení a schválení): 
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. Informácia o výstavbe parkovísk na sídlisku Sihoť vrátane parkoviska na Žilinskej ulici. 
4. Informácia o technickom stave povrchu a inžinierskych sietí Kukučínovej ulice. 
5. Parkovanie v lokalite Pod Sokolice – informácia o prebiehajúcich investičných akciách. 
6. Rôzne. 
7. Záver. 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 
1. ÚVOD :  

• Predseda VMČ SEVER Ing. Miloš Mi čega privítal prítomných členov výboru a ostatných 
prítomných občanov hlavne z lokality Žilinská ulica na Sihoti. 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 Smolka vopred ospravedlnil svoju 
neúčasť. Poslanec Horný prišiel s desaťminútovým oneskorením. Poslanec Petrík sa nedostavil a ani 
sa vopred neospravedlnil. Predseda VMČ SEVER skonštatoval, že výbor je uznášaniaschopný, 
prítomní sú piati členovia a vyzval ich na prípadné doplnenie alebo zmenu programu.  

• Ing. Mi čega navrhol zmenu programu nasledovne : Zmena programu sa týka doplnenia bodu č. 3 
(Informácia o výstavbe parkovísk na sídlisku Sihoť vrátane parkoviska na Žilinskej ulici) a dal 
o doplnení tohto bodu hlasovať: 

Uznesenie 31/18: VMČ navrhuje zaradiť nový bod programu č. 3. S názvom Informácia o výstavbe 
parkovísk na sídlisku Sihoť vrátane parkoviska na Žilinskej ulici.  
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Matejka, Bakoš, Bystrický, Baco) Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
Uznesenie 32/18 : VMČ schvaľuje program rokovania ako celku. 
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Matejka, Bakoš, Bystrický, Baco) Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
Predseda výboru     

Ing. Miloš Mičega   
Členovia výboru : 

Ing. Ladislav Matejka Bc. Miloslav Baco 
Mgr. Kamil Bystrický Mgr. Juraj Bakoš 
Ľubomír Horný  
 

Neprítomný člen VMČ SEVER : 

JUDr. Martin Smolka – ospravedlnený 

Mgr. Martin Petrík - neospravedlnený 
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• Ing. Mi čega konštatoval, že program zasadnutia bol schválený. Za zapisovateľku určil Soňu 

Baránkovú. 
 

2. MAJETKOVÉ PREVODY: 
Ing. Vanková ozrejmila predkladané materiály nasledovne: 

1/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Kubrá parc. č. 
2278/148 a 2278/149 pre Branislava Lišku a Máriu Dengovú za účelom vysporiadania dlhodobo 
užívaného pozemku ako súčasť záhrady.  

Uznesenie 33/18: VMČ SEVER odporúča schváliť predaj pozemku tak ako bol predložený návrh.   
HLASOVANIE :  
Za : 5         Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
2/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na ulici Švermova pre 

všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu s. č. 1630 na parc. 1615/27 
o výmere 123 m2 za účelom majetkovoprávneho  vysporiadania pozemku pod stavbou.  

Uznesenie 34/18: VMČ SEVER odporúča predaj pozemku tak ako bol predložený návrh.  
HLASOVANIE :  
Za : 5         Proti : 0   Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 

• o 16.10 h sa dostavil na rokovanie poslanec Horný . 
 
3/MHSL žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k prenájmu nebytových priestorov o výmere 68 m2 na I. 
nadzemnom podlaží v objekte zimného štadióna Pavla Demitru pre Julianu Matejkovú za účelom 
poskytnutia zdravotnej starostlivosti – fyzioterapie na dobu neurčitú. Ing. Mi čega dodal, že v prípade, 
ak pôjde o majetkový prevod, ktorý bude predkladať Ing. Jaroš z MHSL, tak nech príde osobne, prípadne 
niekoho poverí, kto bude vedieť odpovedať na prípadné otázky.   
Uznesenie 35/18: VMČ SEVER odporúča schváliť prenájom tak ako bol predložený návrh zo dňa 
4.6.2018.  
HLASOVANIE :  
Za : 6  (Mičega, Matejka, Bakoš, Bystrický, Baco, Horný)   Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

3. INFORMÁCIA O VÝSTAVBE PARKOVÍSK NA SÍDLISKU SIHO Ť VRÁTANE 
PARKOVISKA NA ŽILINSKEJ ULICI : 

• Ing. Mi čega informoval, že tento bod zaradil práve z dôvodu, že ho oslovili viacerí ľudia – obyvatelia 
tejto časti mesta na ul. Žilinská s tým, že tam má byť výstavba parkoviska. Opýtal sa, či je niekto 
z prítomných, kto by tlmočil požiadavku, pripomienku ohľadom tejto investičnej akcie. Následne 
vyzval p. Richarda Nováka, bytom Žilinská 6 a zároveň zástupcu obyvateľov bývajúcich na ulici 
Žilinská, popisné číslo 2,4,6,8,10,12,14,16 a odovzdal mu slovo. V rámci diskusie vzniesol 
požiadavku, aby sa táto investičná akcia nezrealizovala na pozemku C-KN, parcela číslo 802/1 s 
názvom “ Statická doprava a prístupová komunikácia ku garážam na ul. Opatovskej”, kde Mesto 
Trenčín dňa 20.2.2018 vydalo stavebné povolenie pod ÚSaŽP 2018/1254/2754/3/Zm. 

• Pán Novák si situáciu overil aj na útvare investičnom a na útvare dopravy a vytkol, že ako obyvatelia 
nevedeli, že sa pripravuje takáto investičná akcia, neboli informovaní a naviac, táto investičná akcia 
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bola schválená v rozpočte na rok 2018. Vyjadril sa, že ako obyvatelia s týmto riešením nesúhlasia a  
požadujú, aby sa zachovala zeleň pri garážach na Žilinskej ulici medzi domami č. 6 a 8 smerom k 
Materskej škôlke na Opatovskej ulici, na pozemku C-KN p.č. 802/1, druh pozemku ostatná plocha v 
k.ú. Kubrá.   Povedal, že súčasný stav je natoľko vážny, že v rámci parkovacej politiky by sa nemal 
realizovať zásah do zelenej plochy, jedná sa o jedinú celistvú zelenú plochu, kde sa deti môžu hrať a 
túto plochu využíva aj Materská škôlka na Opatovskej ulici. Akýkoľvek zásah do tejto plochy zelene 
žiadame vopred verejne prerokovať s obyvateľmi priľahlých bytových domov. Myslíme si, že 
prístupová cesta ku garážam je zabezpečená dostatočne, ako aj statická doprava  v tomto priestore, 
nakoľko hneď vedľa je staré, rozbité parkovisko pri dome Žilinská 6, ktoré treba opraviť. V tomto 
čase nie je plne využité, je možné ho rozšíriť v rámci už existujúcej asfaltovej plochy. Ani ostatné 
plochy na parkovanie na ulici Žilinská nie sú plne využité. 

• P. Hajasová len doplnila, že takáto investícia sa neoplatí pre 12 až 13 parkovacích miest,.... a rušiť 
túto zelenú plochu, ktorú využívajú aj deti materskej škôlky je nezmysel, .... radšej spraviť menšie 
úpravy v okolí a opraviť už existujúce parkovisko,.... a na záver dodala pozastaviť a prehodnotiť 
stavebnú činnosť na tejto ploche,...   

• Ing. Mi čega vstúpil do debaty a vyzval na vysvetlenie celej situácie vedúceho útvaru mobility Ing. 
Hartmanna. 

• Ing. Hartmann vysvetlil, že ohľadne informovanosti obyvateľov mesto Trenčín informovalo o tejto 
investičnej akcii spolu deväťkrát, či na komisii životného prostredia, dopravy, investícií a územného 
plánovania (ďalej len KŽPDIaÚP) i na výbore mestskej časti SEVER dňa 11. januára 2018 na Sihoti. 
V rámci diskusie odzneli nesúhlasné stanoviská prítomných obyvateľov, že takúto investičnú akciu 
mali oznámiť vyvesením do vchodov na konkrétnom mieste na Žilinskej a bolo by to jednoduchšie. 
Ing. Hartmann  doplnil, že na juhu vyšla iniciatíva od samotných občanov, tu prišla trocha neskôr,..... 

• Pán Novák podotkol, že nebyť výrubu drevín, tak sa o tom ako občania nedozvedia,.... a presne po 
roku sa zas tie stromy presádzajú, ..... veď len samotný názov investičnej akcie je zmätočný,.... na 
obhajobu Ing. Hartmann  uviedol, že mesto má spolu vyše 150 investičných akcií, ktoré sa dotýkajú 
zhruba 40 000 ľudí a keby sme mali o každej informovať každého obyvateľa, tak samotný rozpočet 
nestačí a názov investičnej akcie je preto taký, lebo prvoradou úlohou bolo napojiť tieto garáže  na 
cestu, ktoré nie sú toho času napojené na miestnu komunikáciu, ale na teleso vodnej hrádze, ......  

• Ing. Hartmann predložil k nahliadnutiu situáciu uvedeného parkoviska a občania pristúpili 
k rozloženým výkresom a navzájom debatovali ..... a mohli sa opýtať na konkrétne veci, ktoré Ing. 
Hartmann vysvetľoval.  

• Ing. Mi čega na záver dodal, že situácia je taká, aká je, nejde o to, čo kto vedel alebo nevedel, 
parkovacia politika sa tu rieši druhý rok, parkoviská projektujeme rok a toto je dôsledok toho, že sa 
to všetko nakopilo na jeden rok pred voľbami a musia to stíhať a preto nie je priestor na nejakú 
komunikáciu. Ja osobne som za rozpočet s týmito investičkami ruku nezdvihol a zároveň som žiadal, 
aby boli prehodnotené a podal som podnet, na ktorý som doteraz nedostal odpoveď, ..... V ňom som 
napadol územné rozhodnutia týkajúce sa týchto stavieb. Napriek tomu, že som napadol územné 
rozhodnutie, už bolo vydané stavebné povolenie. A takto to funguje. Koná sa v tomto meste 
nezákonne. Aj tunajšia prokuratúra, na ktorú som podal podnet to zhodnotila tým, že síce stavebný 
úrad konal nezákonne, ale je neekonomické takéto rozhodnutia rušiť a prihliada na značné množstvo 
vydaných už právoplatných rozhodnutí na zásadu efektívnosti.  

• Ing. Mi čega na záver dodal, že je tu projektant, ktorý navrhne iný spôsob, ako sa to má riešiť, nie 
občania, od toho je tu on, čo Vy máme čo projektovať a hľadať siete? Veď ten projektant zobral za to 
peniaze, nech projektuje, zelenú plochu viem zabrať aj ja.  

• Ing. Matejka  tiež uviedol, že ani on nehlasoval za rozpočet s takýmito investičkami, tiež s pani 
riaditeľkou na Opatovskej komunikujem dosť často a bavili sme sa, že je to jediná plocha, ktorú som 
žiadal, aby sa z projektu vyňala, nakoľko sa tam hrávajú deti,..... a zopakoval, že aj v decembri 2017 
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na KŽPDIaÚP zdôrazňoval, že  na Sihoti je jediná zelená plocha, kde sa deti hrávajú a kde sa navrhuje 
parkovanie, migruje tadiaľ celá Sihoť 3 a 4, aby sa to odtiaľ vyňalo,….  

• Ing. Matejka záverom podotkol, že my tu nerozhodujeme, rozhoduje väčšina a okrem tohto som 
žiadal vyňať aj plochu Pod Skalkou – Žilinská 1, kde deti budú chodiť cez parkovisko do školy,....... 
čiže rád by som navrhol uznesenie, o ktorom by sme teraz hlasovali,....  

Uznesenie 36/18 : VMČ SEVER odporúča: 
a/ aby sa pozastavil proces výstavby parkoviska na trávnatej ploche medzi materskou školou  Opatovská 
a bytovým domom Žilinskou 6, 8 a 10. 
b/ hľadať iné technické riešenia na zabezpečenie statickej dopravy v uvedenej lokalite.  
HLASOVANIE :  
Za : 6 (Mičega, Matejka, Bakoš, Bystrický, Baco, Horný)  Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
 
• Bc. Bystrický ešte dodal, že tiež sa pripája ku kolegom, za seba hovoril, že tiež nehlasoval za tento 

rozpočet a treba to urobiť tak, aby občania boli spokojní a bolo to v poriadku,.....  
• Bc. Baco uviedol, že by do najbližšieho výboru VMČ SEVER, ktoré bude na Sihoti, vedúci útvaru 

mobility predniesol novú situáciu a rozkreslil to nanovo vrátane parkoviska a na Sihoti by sme sa 
k tomu vrátili – vynechať zelenú plochu,.....  

• Mgr. Bakoš za seba a občiansky klub uviedol, že štyria nehlasovali za rozpočet, lebo to množstvo 
investícií, kvôli ktorým sa bral aj nový úver sa im nepáčilo i samotné nové zadlžovanie, napriek tomu, 
že sme vystúpili a navrhovali zníženie toho úveru tak sme potom boli primátorom ohodnotení, že sme 
nezodpovední a neleží nám na srdci blaho občanov,...... a teraz vidíme ako to blaho vyzerá pri tých 
investíciách,......tiež som za zastavenie tejto investície a nech útvar mobility príde s novým riešením,... 

• poslanec Horný  zareagoval v tom zmysle, že nie je dôležité robiť nejaké unáhlené rozhovory, treba 
si sadnúť s občanmi, sú tu odborníci a spraviť treba správne riešenie, správny výstup...... a potom sa 
rozhodnúť a nie robiť tu – zastaviť, nezastaviť,..... a aby ste boli spokojní v prvom rade Vy ako 
občania,....  

• pani Hajasová uviedla, že keď sa nechce primátor baviť s poslancami, tak sa s ním prídu baviť ľudia, 
veď brať zelenú plochu už tak na betónovej Sihote je nezmysel, vidíte, čo robí s prírodou voda,... 
samý betón a zeleň sa vytráca,.... treba povedať, my tu nastúpime za všetky vchody a žiada, aby sa 
výbor mestskej časti stretol na tvare miesta a tam sme si to vysvetlili, lebo na papieroch to vyzerá 
inak,.... čiže pokiaľ sa to riešenie iné nenájde, aby ste nás o tom informovali..... 

• Ing. Mi čega za seba uviedol, ak by došlo k situácii, že treba zvolať nejaký mimoriadny výbor, tak 
kúsok odtiaľ mám kanceláriu, kde je zasadačka pre 30 ľudí a rád ju poskytnem,..... a opýtal sa 
vedúceho útvaru mobility, kto dáva pokyn na začatie investičnej akcie? Odpovedal mu Ing. 
Hartmann , že investičné oddelenie,....    

• Ing. Mi čega povedal, že tu je dôležité, aby sa vôbec nezačalo,...... občania povedali, že napriek tomu 
podajú petíciu,.....  

• Ing. Hartmann povedal, že z praxe na úrade vie, že petícia sa k nemu dostane neskoro, aby ľudia 
napísali na neho žiadosť o pozastavenie akcie,...... veď aj na Halalovke dosiahli ľudia svoje, na 
Východnej tiež,.... ak ste jednotní, nikto Vám nechce robiť naschvál,....  

•  Ing. Mi čega zdôraznil, aby dali žiadosť na útvar mobility, kde požadujú občania pozastaviť 
akúkoľvek stavebnú činnosť na uvedenej ploche,..... a debata ohľadom pozastavenia akcie voľne 
pokračovala ďalej 
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4. INFORMÁCIA O TECHNICKOM STAVE POVRCHU A INŽINIERSKY CH SIETÍ 
KUKU ČÍNOVEJ ULICE:  

• Ing. Mi čega k tomuto bodu uviedol, že na tejto ulici sa robili nové rozvody plynu, odvodnenie, 
kanalizácia I. etapa a Ing. Hartmann dodal, že bude sa robiť aj kanalizácia II. etapa, presne nevie kedy, 
lebo nie je to investícia mesta,.... ale v návrhu rozpočtu na rok 2019 by sa určite mala táto ulica riešiť, 
lebo keď ju neprestaval súkromník (lebo terminál padol), tak ju musí prestavať mesto,.... 
pravdepodobne sa bude musieť zúžiť na jeden jazdný pruh, ..... ale to všetko sa bude riešiť až pri 
návrhu projektovej dokumentácie,....  

• Ing. Mi čega  sa ešte opýtal na technický stav na mieste, kde im zostal asfalt a dali to tam, je to čistá 
katastrofa, je tam utopená vpusť, ..... a žiada mesto, akým spôsobom sa bude robiť povrchová úprava 
tejto časti komunikácie – hlavne to napojenie – ul. Kukučínova do kasární,... odpovedal Ing. 
Hartmann, že o tomto vie, bude sa to riešiť,....  

• Ing. Mi čega na záver dodal, že mesto bude musieť investovať peniaze do tejto cesty, nakoľko terminál 
sa realizovať nebude, lebo Kukučínova ulica je vstupná cesta na železničnú stanicu,....  
 
5. PARKOVANIE V LOKALITE POD SOKOLICE – INFORMÁCIA 

O PREBIEHAJÚCICH  INVESTI ČNÝCH  AKCIÁCH: 
• Ing. Hartmann  uviedol, že momentálne tu nie je žiadna investičná akcia, o ktorej by vedel, a ani sa 

nič nepripravuje,.....  
• P. Langerová uviedla, že problém s parkovaním na ulici Pod Sokolice je stále katastrofálny,....... 
• Ing. Mi čega  uviedol, že už v rozpočte 2015 boli vyčlenené investície na riešenie parkovania v tejto 

lokalite a nič sa neurobilo,....  
• P. Srnáková otvorila debatu ohľadom umiestnenia ručnej autoumyvárne pri OC MAX, ktorej prístup 

bude po miestnych komunikáciách Pod Sokolice a vyslovila nesúhlas s tým, že nové pojednávanie má 
byť 25. 6. 2018 na úrade a znova majú dávať všetky pripomienky, ktoré oni už vzniesli minulý rok na 
miestnom zisťovaní? 

• Ing. Mi čega  vysvetlil, že každý má právo byť napojený na sieť miestnych komunikácii, ale pri 
napojení, ak tá plocha má určitý vplyv na okolité užívanie komunikácie sa musí posúdiť, či tá 
dimenzia alebo charakter komunikácie je postačujúci na tú prevádzku a činnosť, ktorú navrhuje ten 
dotyčný na svojom pozemku a ja sa domnievam, že prevádzka typu autoumyvárky, kde je nútený 
každý jeden klient prísť autom, zároveň je nútený ísť týmto vnútroblokom - je to komunikácia typu 
C3 a nie je postačujúca na túto činnosť, .... čiže ak mesto ako dotknutý orgán štátnej správy ako 
príslušný cestný správny orgán dá zamietavé stanovisko z dôvodu, že kapacitne nebude postačovať  
prístupová komunikácia na túto činnosť, tak stavebný úrad nemôže vydať rozhodnutie dovtedy, 
dokedy o takom stanovisku nerozhodne Okresný úrad Trenčín. Jediné toto je momentálne riešenie,....  

• Ing. Matejka  dodal, že už minimálne 3-krát sme tu hlasovaním my poslanci toto zablokovali, boli 
sme proti tomu, neodporučili sme to aj na komisii KŽPDIaÚP, ale máme to tu znova,....  

• Ing. Mi čega sa opýtal vedúceho útvaru mobility, či dajú nesúhlasné stanovisko na túto akciu a Ing. 
Hartmann  odpovedal, že stavba sa robí len na súkromnom pozemku a kapacitne sa navyšuje o 8 áut 
za hodinu a na to ja nesúhlasné stanovisko nemôžem dať, ......   

• P. Srnáková sa opýtala, či vôbec z mesta chodí niekto na túto lokalitu sa pozrieť, keď je výstava? Čo 
Vy vlastne robíte pre týchto občanov Pod Sokolice? Preto sa nečudujte, že tu ľudia nechodia, lebo 
mesto si robí čo chce,..... a to nie sú len výstavy, sú tu rôzne semináre atď......  

• Ing. Mi čega dodal, že začalo sa riešiť parkovanie tam, kde nie sú problémy, tam kde problémy sú, 
tam sa s tým nepohlo,....  a preto Vám odporúčam dať podnet, aby ste napadli stanovisko cestného 
správneho orgánu a stavebný úrad musí konanie prerušiť,....  a tak či tak sa to musí dať na okres,..... 
lebo ak je priamo napadnuté stanovisko dotknutého orgánu, tak stavebný úrad nemôže vydať 
rozhodnutie,....  
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• Občania ešte navrhli, či nemajú zavolať televíziu, chcú vedieť, čo sa urobilo so všetkými 
pripomienkami, ktoré vtedy podali,......  a debata voľne pokračovala ďalej 

 
6. RÔZNE:  

• Prítomní obyvatelia sa pýtali na niektoré problémy, na ktoré im bolo odpovedané priamo na 
zasadnutí.  

• pani sa opýtala na chodník na Štefánikovej ulici, sú tam samé jamy, je v dezolátnom stave, ....... 
• pani upozornila na chýbajúce spojenia mestskej hromadnej dopravy s touto lokalitou, či na Sihoť, 

musia prestupovať na stanici, a sú katastrofálne polepené autobusy u nás,....  
• pani sa opýtala na cintorín v Kubrej – čo sa tam vlastne spravilo? Nič tam nie, dá sa tam spraviť 

aspoň chodník, lebo je tam všade blato, .... sú tam prestarlé lipy, ktoré sa mali už dávno vyrezať,.. 
poslanec Baco uviedol, že spravilo sa tam v minulosti aspoň osvetlenie, zrevitalizovala sa tam spodná 
časť pod cintorínom,..... je tam požiadavka na orez stromov,......poslanec Ing. Matejka  dodal, že aj 
tento cintorín je v stave, že je vypracovaná štúdia pre stavebné povolenie, v roku 2010 sa už aj 
majetkoprávne vysporiadali pozemky na tomto cintoríne avšak nedostalo sa to do rozpočtu mesta na 
tento rok,.....   Ing. Mi čega vysvetlil, že to nie je veľká investičná akcia len je zložitejšia z hľadiska 
organizácie výstavby,.... na ten veľký počet investičných akcií sa to legitímne nedá stíhať,... 
naplánovali sa na jeden rok, nakopilo sa to, je to zle pripravené a načasované,.... 

• Ing. Mi čega zareagoval na to, že na facebooku prebieha hlasovanie ohľadom výsadby kvetín na 
Rázusovej ulici, tak sa prítomných občanov priamo opýtal, čo by si tam želali,..... v debate odznela, 
že zmesi trávy lúčnych kvetov sú síce pekné, nejdú do výšky, majú stále kvety,  ale treba to polievať 
a vyzerá to ako zanedbaná, neudržiavaná lúka, že levanduľa by bola krajšia  ......  

• P. Srnáková sa opýtala na chodník pri bytovke Pod Sokolice 528, čo sa v tom robí? Odpovedal 
poslanec Baco, že celý ten chodník nie je mestský a od súkromného vlastníka potrebujeme ich súhlas, 
aby nám to vlastník odpredal,...  

• P. Srnáková uviedla, aby sa preveril stav suchého stromu pri Domus Petra, na akom je pozemku, 
aby sa to konečne zrezalo, ...  Ing. Mi čega doplnil, že toto sa dá pozrieť na obhliadke, ktorú si s pani 
dohodol na budúci štvrtok za prítomnosti pracovníčky mesta,.....   

• P. Srnáková  poďakovala Mgr. Marouskovi sa organizáciu pri čistení komunikácií po zimnej údržbe, 
že zabezpečil aj policajtov, aby tam neparkovali autá, ...... 

• P. Srnáková sa opýtala, či bude aj nejaké kultúrne stretnutie priamo Pod Sokolicami tento rok, lebo 
Kubrá má guláše, Sihoť má DNI SIHOTE a Pod Sokolice nič,..... k tomu Ing. Mi čega uviedol, že 
keďže mesto mu nedalo ani jeden cent na DNI SIHOTE, bude ich robiť s tými ľuďmi, ktorí majú 
záujem pomôcť a za vlastné peniaze,.... a dodal, že všetko čo budete počuť o tejto akcii sa robí sa za 
vlastné a takto budeme pokračovať ďalej,....  

• P. Srnáková sa opýtala na workoutové ihriská, prečo nie sú aj na Váhu? Odpovedal Ing. Matejka , 
že už pri jeho nástupe do poslaneckej funkcie sa snažil niečo spraviť s hrádzou, aby sa opravila 
a popri tom som chcel budovať také cvičiská – podarilo sa na Nábrežnej, pri elektrárni pri zimnom 
štadióne, .... popri hrádzi každých 200 – 300 m sa nám podarilo niečo vybudovať, budem rád, keď sa 
podarí aj viac,... doplnil ho Ing. Mi čega,že sme mali naplánované aj na Jiráskovej a Pádivého,...  

• P. Srnáková sa opýtala na kosenie medzi domami na ul. Pod Sokolice, ....... mesto vysúťaží firmu 
a tá nám to nekosí,... a chceli by sme zabezpečiť odvoz trávy vo vreciach a pani nadiktovala telefónne 
číslo, kam treba zavolať, aby to odviezli,.... 

• P. Langerová uviedla, že konečne po dvoch rokoch začali realizovať oplotenie betónového ihriska 
na ul. K výstavisku, s prácami začali tento týždeň,.....  

• Pani by požadovala prehrabnutie cesty do Opatovej smer jazero, že kedysi sa to robilo, a je to 
potrebné,.... Ing. Hartmann  uviedol, že o to už žiadal, ale jednoducho sme to museli vypustiť, lebo 
už neboli peniaze,....  
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• požiadavky poslancov : 
41/18 Žiadam o vyčistenie ostrovčeku pri bývalom Milexe na Sihoti – je tam značné množstvo buriny. 

(Matejka) 
42/18 Žiadam o doriešenie presunu zberných nádob z chodníka na Jiráskovej ulici pri bytovom dome 

Vodárenská 1700 k spokojnosti občanov.  (Matejka) 
43/18 Žiadam opraviť výtlk na ceste pre MŠ Švermova. (Matejka) 
44/18 Prosím o dofinancovanie rekonštrukcie sociálnych zariadení MŠ M. Turkovej vo výške 2 500,-- € 

rozpočtovým opatrením primátora, vzhľadom k tomu, že momentálne tam prebieha investičná akcia.  
(Matejka) 

45/18 Žiadam o vyčistenie priestoru a orezanie drevín na chodníku za Pádivcom, ktorý spája 
UNICENTRUM a bytový dom na ul. Pádivého 6.  (Matejka) 

46/18 Žiadam o orezanie drevín za bytovkou na ul. Pádivého 6, 8, 10.  (Matejka) 
47/18 Žiadam skontrolovať kanalizačné vpuste na investičnej akcii parkovisko Kraskova, ktoré sú 

výškovo zle osadené – neprebrať od dodávateľa prác.  (Matejka) 
48/18 Zabezpečiť dostatočnú hrúbku ornice na kruhovom objazde pri Radegaste a odstrániť trávnik s 

nevyhovujúcim podkladom (stavebná suť) a nahradiť ho dostatočnou hrúbkou humusu a opätovne 
zatrávniť. (Mi čega) 

49/18 Kedy dôjde k oprave povrchu pri zubárovi na Šoltésovej ulici, ktorá sa robila dňa 4.11.2017?  
(Mi čega) 

50/18 Prosím mesto o pomoc a súčinnosť pri komunikácií so Západoslovenskou energetikou. Jedná sa  
o to, že sa majú údajne meniť stĺpy elektrického vedenia z drevených na betónové. Požiadavka je, či 
sa dá v tomto prípade a v tejto fáze premiestniť stĺpy popri mestskej komunikácií. Pozemky sa 
nachádzajú pri ceste do Opatovskej doliny po pravej strane. Ako končia posledné domy v smere do 
doliny.  (Baco) 

51/18 Prosím o urýchlené pokosenie detského ihriska v Opatovej. Je tam vysoká tráva a výskyt kliešťov.  
(Baco) 

52/18 Prosím o zaradenie kosenia pozemku v Kubrej pri kostole do našej kompetencie. Miestna farnosť 
nám vyšla v ústrety a povolila nám na spomínanom pozemku umiestniť detské ihrisko. (Baco) 

 
• požiadavky občanov : 

 
53/18 Doplniť hlinu do dvoch kvetináčov, ktoré sa osadili na Žilinskej 8 na mieste po vybúraní 

kontajnerov.  
54/18 pani Srnáková požaduje zrevitalizovať živý plot pri bytovke Pod Sokolice 528.  
55/18 pani Srnáková prosí o zabezpečenie odvozu bioodpadu vo vreciach, ktoré sú umiestnené na ul. 

Pod Sokolice 521. 
 
Na záver sa pani opýtala na pokutovanie ľudí bicyklujúcich sa na chodníkoch, bolo jej odpovedané Mgr. 
Marouskom, že mestská polícia na pokutovanie nemá oprávnenie, jedine štátna polícia môže pokutovať, 
ale nerobí to.  
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7. ZÁVER: 
Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.  
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 18,20 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční dňa 
12. júla 2018 v Kultúrnom stredisku Kubrica. 
 
 
 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 7.6. 2018 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mi čega 
         Predseda VMČ SEVER 
 


