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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 
   Ing. Miloš Minarech – referent útvaru mobility 

 
Program po schválení :  
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. Základné informácie o oslavách 780. výročia prvej písomnej zmienky Opatová. 
4. Rekonštrukcia futbalového štadióna (základné informácie o výstavbe a jej vplyve na dopravnú 

obslužnosť a pod.)  
5. Rôzne. 
6. 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. 

• Ing. Mi čega konštatoval, že výbor je uznášaniaschopný, prítomní sú šiesti členovia. Poslanec 
Ľubomír Horný vopred ohlásil neskorší príchod a JUDr. Martin Smolka sa dopredu 
ospravedlnil. Ing. Mi čega vyzval prítomných na prípadné doplnenie alebo zmenu programu.  

• Mgr. Petrík  navrhol zmenu programu nasledovne: Zmena programu sa týkala doplnenia bodu 
č. 3 Základné informácie o oslavách 780. výročia v Opatovej.  

• Ing. Mi čega dal o doplnení bodu programu č. 3 hlasovať: 
 
Uznesenie 18/18: VMČ súhlasí s doplnením bodu č. 3 – Základné informácie o oslavách 780. 
výročia v Opatovej.  
HLASOVANIE :  
Za : 6 (Petrík, Mičega, Matejka, Bystrický, Bakoš, 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. Martin Petrík 
Mgr. Juraj Bakoš 
Ľubomír Horný 
Mgr. Kamil Bystrický 

Neprítomný člen VMČ SEVER : 

JUDr. Martin Smolka – ospravedlnený 
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Uznesenie 19/18: VMČ schvaľuje program ako celok v znení jeho zmien.  
HLASOVANIE :  
Za : 6 (Mičega, Matejka, Petrík, Bakoš, Baco, Bystrický) Proti : 0     Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
 
Ing. Mi čega konštatoval, že program zasadnutia bol členmi výboru schválený, za zapisovateľku 
určil Soňu Baránkovú.  
 

2. MAJETKOVÉ PREVODY:  
• Ing. Vanková ozrejmila predkladané materiály nasledovne: 
1/ ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k prenájmu pozemku a časti parkoviska 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 vo výmere 777 m2. Toto parkovisko 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 a odsúhlasenia na 
finančnej komisii bolo dohodnuté, že predmetom prenájmu bude iba časť parkoviska, z dôvodu 
zachovania potrebného počtu parkovacích miest pre hotel, zvyšná časť bude uvoľnená pre 
potreby Mesta Trenčín.  Ing. Mi čega  sa opýtal, v čom je tento návrh iný, ako bol minule, 
odpovedala Ing. Vanková, že teraz riešime prenájom, vtedy sme žiadali o predaj. Bc. Baco 
dodal, že tento majetkový prevod sme mali mať na najbližšom zasadnutí na Sihoti,....... Ing. 
Matejka  sa opýtal, či s týmto návrhom súhlasili aj odborné orgány?  Ing. Vanková dodala, že 
áno a súhlasil aj dopravný inšpektorát,.....  doplnil Ing. Matejka , že práve kvôli tomu výjazdu 
z parkoviska sa na to pýta,.....  Mgr. Petrík  navrhol tento bod presunúť na najbližšie zasadnutie 
VMČ SEVER, ktoré bude na Sihoti, aby o tom diskutovali občania zo Sihote nie z Opatovej.... 
Ing. Matejka  dodal, že už by sme to mali odsúhlasiť teraz, lebo tí ľudia už na to čakajú, ........  
Ing. Mi čega za seba uviedol, že budem s týmto návrhom súhlasiť za podmienky, že bude k tomu 
kladné stanovisko dopravného inšpektorátu, zo situácie mi chýba otoč, na parkovisko vojdeš 
a nevieš, že je plné a musíš sa otočiť a cúvať do križovatky, z tohto vzniknú kolízie ..... Bc. Baco 
dodal presunúť tento majetkový prevod na najbližšie zasadnutie na Sihoti,.... 

 
Uznesenie 20/18 : VMČ SEVER odporúča presunúť tento majetkový prevod na ďalšie rokovanie 
VMČ SEVER na Sihoti. 
HLASOVANIE :  
Za : 4 (Petrík, Baco, Bystrický, Mičega)  Proti : 0    Zdržali sa: 2 (Bakoš, Matejka) 
 Uznesenie bolo schválené. 
 
2/Útvar mobility  žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k zriadeniu letnej terasy „Cukráreň Fantasia“ 
na Šoltésovej ulici v termíne od 1.5.2018 do 30.9.2018.  
 
Uznesenie 21/18 : VMČ SEVER odporúča schváliť zriadenie letnej terasy „Cukráreň Fantasia“ 
podľa predloženého materiálu. 
HLASOVANIE :  
Za : 6 (Petrík, Baco, Bakoš, Bystrický, Matejka, Mičega) Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
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3/Útvar mobility  žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k zriadeniu letnej terasy „M-BAR“ na 
Gagarinovej ulici v termíne od 15.4.2018 do 31.10.2018.  
 
Uznesenie 22/18 : VMČ SEVER odporúča schváliť zriadenie letnej terasy „M-BAR“ podľa 
predloženého materiálu. 
HLASOVANIE :  
Za : 6 (Petrík, Baco, Bakoš, Bystrický, Matejka, Mičega) Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
4/MHSL žiada VMČ SEVER o vyjadrenie: 
- k prenájmu priestorov a časti pozemkov v objekte letného kúpaliska na Ostrove za účelom 
prevádzkovania bufetov a zriadenia letných terás,  
- k prenájmu nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru pre nájomcu Pod 
schodami, s. r. o. za účelom zriadenia skladu, 
- k  prenájmu nebytových priestorov pre Ing. Miloša Radosu za účelom  zriadenia hokejového 
múzea v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru na II. nadzemnom podlaží oproti reštaurácii 
Hokejka na dobu neurčitú.  
 
Uznesenie 23/18 : VMČ SEVER odporúča schváliť prenájmy v areáli letného kúpaliska a v objekte 
Zimného štadióna Pavla Demitru podľa predloženého materiálu pod. č. 567/2018 zo 
dňa 26.3.2018.  
HLASOVANIE :  
Za : 6 (Petrík, Baco, Bakoš, Bystrický, Matejka, Mičega) Proti : 0   Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
• o 16.30 h prišli na rokovanie Ing. Hartmann a Ing. Minarech z útvaru mobility mesta 
 

3. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O OSLAVÁCH 780. VÝRO ČIA PRVEJ 
PÍSOMNEJ ZMIENKY OPATOVÁ: 

• Mgr. Petrík informoval, že túto akciu bude organizovať p. Peter Ďuriš, akcia bude prebiehať 
v dňoch 13. až 16. septembra 2018, program sa začína vo štvrtok 13. septembra o 18.00 h 
slávnostným otvorením osláv 780. výročia Opatová. Podrobne prečítal celý program, ktorý 
bude prebiehať v kultúrnom dome Opatová, kde v piatok 14. septembra 2018 bude aj detské 
vystúpenie, premietanie filmu a disco show.  V sobotu okrem sprievodu po dedine bude aj 
zabíjačka, vystúpenie hasičského zboru, opatovských harmonikárov a prehliadka opatovských 
krojov, ktorú bude moderovať Marek Ťapák. V nedeľu sa bude organizovať aj priateľský 
futbalový zápas na štadióne Opatová, koncert dychovej hudby Opatovanka, divadelné 
predstavenie, atď... Na najbližšom zasadnutím výboru sa osobne dostaví p. Ďuriš, ktorý celé 
podujatie organizuje.      

• Ing. Mi čega sa opýtal prítomných, či niekto má niečo k tomuto bodu: 
• Mgr. Bystrický poďakoval kolegovi za tento obšírny materiál a zároveň vyjadril sklamanie 

a počudovanie na tým, že takýto hrubý nástrel ostatní poslanci nedostali ako informáciu, ..... a 
podotkol, že do budúcna by bol rád, keby sme to dostali e-mailom, aby sme vedeli k tomu 
zaujať relevantné stanovisko,.... či sú všetci tí účinkujúci potvrdení, či je to naozaj tak, ako sa 
to plánuje.   
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• Mgr. Petrík odpovedal, že oslavy v Opatovej organizuje súkromný subjekt a on sa rozhodne, 
komu čo posunie a ako to posunie, neorganizuje to mesto,.......... či niekto mal alebo nemal 
materiál, to je tu pre ľudí v Opatovej, nie pre nás,..... 

• Bc. Baco uviedol, že tento program sa naozaj tvoril dlhšie, nie je to spracovaný program, ktorý 
by sa spravil za deň alebo hodinu pred mestským výborom, bolo tu viacero alternatív, jedna 
z možností by mohlo byť aj vystúpenie „Spievankova“, to sa zatiaľ nepotvrdilo, takže ten 
program sa môže ešte zmeniť,......  Mgr. Bystrický  len dodal, že on hovoril o spôsobe 
komunikácie, že je to súkromný subjekt, ktorý sa rozhodol, že nás informovať nebude 
a nakoniec to kolega zaradil do programu schôdze tohto výboru, to znamená, že slušnosť káže, 
aby sme tie informácie dostali skôr, to je celé,.... a zároveň doplnil, že on z pozície predsedu 
kultúrnej komisie, ktorý mohol dopomôcť k nejakej veci sa o tom dozvedá na poslednú chvíľu, 
proste mne sa ten štýl nepáči a dalo sa to odkomunikovať skôr,....   na to sa opýtal predseda 
Ing. Mi čega, či sa tu budú čerpať nejaké financie z mesta? odpovedal Mgr. Petrík , že mali 
podaný grant a boli úspešný,.... doplnil ho Mgr. Bystrický , tak predsa len s tým mesto niečo 
má, lebo sa to financuje z verejných zdrojov, ...... na záver dodal Mgr. Petrík , že p. Ďuriš ma 
poprosil, aby som tu o tom informoval,.... je to pre občanov, aby sa dozvedeli informáciu,.... 
do debaty ešte vstúpil Ing. Mi čega, že mne to potom príde, že ako predseda mestskej časti 
SEVER sa to dozvedám až tu a asi Opatovania nechcú, aby som o tom vôbec vedel a aby som 
vôbec nepomáhal pri tom, a dúfam, že to tak nie je a je to len o spôsobe komunikácie, tu teraz 
sme sa dozvedeli prvý raz aj termín, aj obsah aj, že sa na tom robí niekoľko mesiacov alebo 
dlho,........ a doplnil informáciu občanom, že na DNI SIHOTE nie je vyčlenený ani cent,...... 

• Ing. Mi čega poďakoval za informácie a dodal, že verí, že akcia sa vydarí,.....   
• Mgr. Bystrický  len podotkol, že máme tu volebný rok a kolega Mgr. Petrík  si robí novú akciu 

„Kultúrne leto na Severe“, kde on si hlasuje za svoje projekty, ..... jednoducho sa tu robia 
kultúrne podujatia „ad hop“, ktoré nemajú žiadnu históriu a podobne,.... veď predsa predseda 
VMČ SEVER pravidelne informoval v minulosti o DŇOCH SIHOTE, ako je tá akcia 
nastavená a skúsme to nastaviť tak, aby sa takéto typy podujatí nezneužívali na nejaký politický 
marketing, ale žiaľ, tie signály aj tu od kolegov také sú,..... a rozprava voľne pokračovala ďalej.  

 
4. REKONŠTRUKCIA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA (ZÁKLADNÉ 

INFORMÁCIE O VÝSTAVBE A  JEJ VPLYVE NA DOPRAVNÚ 
OBSLUŽNOSŤ: 

• Ing. Mi čega skonštatoval, že už druhýkrát za sebou je totálne ignorovaný VMČ SEVER, pod 
ktorého spadá futbalový štadión, či už územne, dopravne a so všetkým, čo k tomu patrí, pretože 
prístup na futbalový štadión je celkovo napojený cez našu mestskú časť cez Sihoť,.... takýmto 
spôsobom dostávame informácie a jednoducho budem musieť tlmočiť ľuďom, ktorí sa ma 
pýtajú, že nie je možné získať informácie z mesta o tom, akým spôsobom vôbec bude riešená 
dopravná obslužnosť tejto časti Sihote a vôbec výstavba futbalového štadióna, ....... mali sme 
výbor mestskej časti na Sihoti, tam sme to nedostali, počítal som, že to bude dnes tu a preto som 
to zaradil sem a napriek tomu, neviem, ako mám občanom tlmočiť, v akom stave je výstavba 
futbalového štadióna v Trenčíne, na ktoré mesto Trenčín, Vy aj ja nemalou sumou prispeli či už 
pozemkami alebo ďalšími vecami, ktoré sa tam každý rok dávajú.     

 
• o 16.40 h sa dostavil na rokovanie poslanec Horný  
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5. RÔZNE: 
 
• Ing. Mi čega vyzval prítomných občanov, aby poukázali na svoje problémy a odovzdal slovo p. 

Gavendovej.  
• P. Gavendová sa opýtala na nedorobené svetlo pod mostom, o ktoré žiadala a doteraz nie je 

namontované.  
• Ing. Mi čega vyzval vedúceho útvaru mobility, aby prišiel pred občanov a vysvetlil nejaké 

požiadavky, na ktoré sa občania pýtali.  
• p. Gavendová uviedla, že po nedávnej oprave mosta sa už v niektorých miestach rozpadá, 

odpovedal jej Ing. Hartmann , že most síce nepatrí mestu, ale predpokladá, že sa to bude 
u zhotoviteľa reklamovať.  

• P. Gavendová sa spýtala na chýbajúce bočnice na autobusových prístreškoch pri Majáku a pri 
kostole, odpovedal jej Ing. Hartmann , že bočnice tam nemôžu byť, pretože by bol 
nepriechodný chodník a p. Gavendová oponovala, tak prečo na starých prístreškoch tie bočnice 
boli? A žiada, aby tam tie bočnice boli,..... prisľúbil jej Ing. Hartmann , že u výrobcu overí, či 
sa dajú na šírku sedadla namontovať nejaké sklá,....  

• P. Gavendová sa pýtala, prečo je vodné a stočné také drahé? Odpovedal jej Ing. Mi čega, že na 
toto poslanci dosah nemajú,..... a zároveň požiadala, aby sa do kultúrneho domu zakúpili aspoň 
stoličky,..... vysvetlil jej Ing. Mi čega, že pred tromi rokmi v roku 2015 sme mali vyčlenené 
určité financie, kde každý výbor mestskej časti disponoval určitou čiastkou a my sme sa na 
niečom dohodli, a vtedy sme sa dohodli v pohode, ..... išli peniaze aj na stoličky, len od určitého 
obdobia, toto bolo stopnuté, už nerozdeľujeme nič a niektorí poslanci sa dozvedia o tom, že sa 
niekde niečo dalo, keď už to tam je. Keby to bolo tak ako sa to štartovalo, tak snaha bola aj 
zabezpečiť prestrešenie, o ktoré som žiadal, za seba hovorím, že už dva roky nerozdeľujeme 
financie všetci.  

• Mgr. Petrík  dodal, že má rozbehnutú akciu s mestom ohľadom stoličiek, ktoré síce žiadala 
Akadémia tretieho veku, ale keď som to videl, tak omnoho horšie stoličky má Opatová, tak 
budem aj prostredníctvom finančnej komisie žiadať,... do debaty vstúpil p. Dobiáš, že v prvom 
rade je dôležité doriešiť, že mesto nemá Kultúrny dom v Opatovej, ..... treba prepísať do majetku 
mesta kultúrny dom, ktorý sa už prepisuje rok a pol,.... ďalej poukázal na zničené vonkajšie 
schodisko, ktoré je rozbité, na nefunkčné únikové lampy, ktoré nesvietia, keď tu vypadne istič, 
tak je tu tma, doteraz nie je uzemnený komín, každá jedna zásuvka je nevyhovujúca, podlaha je 
zlá, začali sme dole prerábať, a ešte bolo zle, že to robíme zadarmo a ešte nám tu z mesta 
vymenia zámky, že im vôbec chceme zadarmo robiť,.. a od nikoho nepýtame peniaze,... štyri 
mesiace sme tu nepohli ani prstom, lebo nemáme dovolenie,... tak toto dajte dohromady, aby 
z mesta dali dovolenie, že tu môžeme robiť zadarmo,..... 

• Ing. Mi čega vysvetlil, že iné by to bolo, keby na mesto prišlo 8 týchto poslancov a malo by to 
inú váhu, ako keď sa tu ja dozvedám, že kolega tu vybavuje stoličky,...... rok a pol sa nepohlo 
s budovou, lebo obchod s potravinami Pod Sokolicami je na pozemku mesta a tento kultúrny 
dom je zas v priestoroch Jednoty,.... upresnil kolega Bc. Bystrický, že snaha tu je, veď sme 
dávali uznesenie VMČ SEVER vyvinúť opatrenia, aby sa to dalo do poriadku, ale jednoducho 
Vy musíte spraviť občiansku aktivitu a ja budem mile rád, keď sa my zhodneme a vyvinieme 
pozitívny tlak na exekutívu a Jednotu vyzveme k tomu, že to odkúpime,... lebo tie peniaze 
v rozpočte sú a aj na to, aby sa našli peniaze aspoň na čiastkovú rekonštrukciu, ......  

• Ing. Mi čega verejne prisľúbil, že akýkoľvek materiál, ktorý bude predložený na rokovanie 
a bude riešiť túto situáciu s týmto kultúrnym domom bude zaň hlasovať, akýkoľvek materiál, 
ktorý podporí domácich Opatovanov, ako napr. 780. výročie, bude zaň hlasovať i napriek tomu, 
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že sú kolegovia, ktorí hlasovali proti Sihoti a všetko, čo bude viesť, aby sa tento kultúrny dom 
vrátil tomu, kto ho budoval – teda Vám Opatovanom, .....  

• občianka vyslovila akúsi žiadosť, aby sa poslanci mestskej časti SEVER zjednotili a nejednali 
každý sám za seba a mali by pokračovať aj v ďalšom období, ale spoločne, ....... 

• p. Dobiáš znova upozornil na fakt, že určite je v kompetencii mesta, aby hudobná škola, ktorú 
tu chceli vybudovať bola a dostali z mesta zvolenie, že tu v týchto priestoroch môžu byť,..... na 
to reagoval poslanec Bc. Baco, že osobne žiadal p. Ďatelinku z Coop Jednota, aby podpísal 
nájomnú zmluvu s umeleckou školou, ale oni chcú mať len jedného nájomcu a preto sme sa 
dohodli, že sa upraví tá stará zmluva medzi Jednotou a mestom a umožní nám to,..... p. Dobiáš 
zareagoval, viete koľko času sme tu strávili, revízneho technika sme sem dotiahli, aby sa to tu 
dalo do poriadku a všetka práca vyšla navnivoč, jednoducho tu nejde o kultúru,...... Mgr. Petrík  
len doplnil, že v oblasti kultúrneho domu v Opatovej sme všetci jednotní, aby mesto začalo 
promtnejšie konať a keď tu dnes pristane uznesenie, aby mesto začalo konať, tak všetci, ktorí 
sme tu, budeme všetci za, aby sme kultúrny dom dostali znova do majetku mesta,..... a aby ho 
Opatovania znova využívali,... túto debatu ukončil rozpravou Ing. Mi čega s tým, že ak ten 
konzistentný tlak nevyvinú poslanci na exekutívu, tak sa to nedotiahne v prospech občanov,.....  

• občianka na koniec debaty podotkla, že vlastne s týmto kultúrnym domom nie je žiadne 
východisko, .... Ing. Mi čega vysvetlil, že o majetku mesta rozhodujú poslanci, ktorí majú 
výsostné právo, ale ja by som to riešil tak,  napr. keby došlo VZN novela o parkovaní, tak ja by 
som povedal: „páni – ja nezdvihnem ruku za toto, pokiaľ Vy nepohnete aspoň viditeľným 
spôsobom za tento kultúrny dom“ – ale situácia je taká, že my ôsmi poslanci môžeme 
odhlasovať čokoľvek, my ôsmi tu budeme deklarovať, že to chceme a tá forma toho tlaku, ktorú 
je možno treba vyvinúť na tú samosprávu na to mesto, ktoré to musí vybaviť, tak ten úrad musí 
byť dotlačený k tomu, aby to spravili,.... a tam na zastupiteľstve sa zdvihne ruka a dáva sa, čo 
je priorita pre mesto, keby sa takto niečo zablokovalo raz, dvakrát, tak si povie vedenie mesta, 
že musíme niečo s tým kultúrnym domom robiť, lebo osem poslancov mi nezdvihne ruku za 
moju nejakú politiku, nejakú snahu – toto sú tie neformálne vzťahy,..... aj keď mi budeme proti, 
tak sa nájde ďalších 15 ľudí, ktorí za to zdvihnú ruku,.....  a debata voľne pokračovala ďalej.  

• Mgr. Bystrický  dodal, že keby bol taký záujem zo strany exekutívy a vedenia mesta o tento 
kultúrny dom,  tak som o tom presvedčený, že už tri roky je vo vlastníctve mesta Trenčín,....  

• občianka Pastrnáková upozornila, že cez jej dvor popri ceste steká voda a požaduje tam osadiť 
horskú vpusť a obrubník, ......  

•  p. Moško  sa znova vrátil k problematike sprístupnenia pozemkov v k. ú. Kubrá, ku ktorej došlo 
pri zámene pozemkov medzi mestom Trenčín a Ing. Jurajom Liškom, čím vlastníkmi okolitých 
pozemkov (poľné cestičky MK Kubrá – Ku kyselke) bol znemožnený prístup cez nespevnenú 
poľnú cestu k svojim pozemkom. Doteraz mu mesto Trenčín nedalo priamu odpoveď, o ktorú 
žiadal aj písomne, ako bude uvedený problém riešiť.  Ing. Mi čega mu odpovedal, že nie je 
právnik, ale ak nie je prístup k vlastnému pozemku tak jediná možnosť je vec dohody 
s vlastníkom pozemku, cez ktorý treba chodiť – čo asi u Vás nie je možné, tak potom je tam 
možnosť podľa Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí o forme vecného bremena formou súdu 
– nikto iný to nemôže vyriešiť iba ten, kto sa domáha práva prechodu alebo prejazdu alebo ten, 
kto žiada o ten prístup - len ten je aktívne legitimovaný v takomto aktívnom žalobnom prípade 
na súde,..... Ing. Moško mu poďakoval za odpoveď,.....   

• Ing. Prekop sa poďakoval poslancovi Mgr. Bakošovi za prerokovanie a odporučenie návrhu, 
ktorý bol predložený na finančnej a majetkovej komisii dňa 4.4.2018 ohľadne  kúpy  majetku 
na úseku verejných rozvodov vodovodov a kanalizácií do vlastníctva Mesta Trenčín – a to 
verejný rozvod vodovodu a kanalizácie a čerpacia stanica odpadových vôd nachádzajúcich sa 
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na Armádnej ulici v k.ú. Kubrá od vlastníka Ministerstvo obrany SR – v správe Bytovej 
agentúry rezortu ministerstva obrany.  

• Ing. Prekop vyzval občanov, aby išli hlasovať do najbližších volieb, lebo viac hlasov znamená 
aj väčšiu šancu na úspech,.....  

• Ing. Prekop spomenul aj svoj záujem o kúpu bytov na Sibírskej ulici, kde práve parkovanie sa 
stáva neúnosné a Sibírska ulica je jedinou prístupovou cestou na Armádnu ulicu. Na Armádnej 
ulici je v súčasnosti okolo 330 obývaných bytov a upozornil na kapacitný nedostatok 
parkovacích miest a navrhol, keď sa bude pripravovať parkovacia politika, aby sa parkovanie 
vyhradilo na chodníku ako je Sibírska 10 a 12, kde nie je problém vybudovať 15 parkovacích 
miest a nikde to nevidel zakreslené, .... nakoniec sa opýtal na stojisko kontajnerov na Armádnej 
ulici, už teraz tam majú problém umiestniť ďalšie nádoby. Navrhol tam umiestniť 
polopodzemné kontajnery.  

• Bc. Baco nadviazal na tieto kontajnerové stojiská a vysvetlil mu, že v našej mestskej časti sa 
bude osádzať 7 miest polopodzemných stojísk na kontajnery a jedno miesto sa bude budovať 
na Sibírskej ulici.  

• Ing. Prekop sa opýtal, s kým môžu jednať ohľadom umiestnenia polopodzemných kontajnerov 
na Armádnej ulici, keď v blízkej dobe predpokladajú, že aj ich pozemky budú konečne 
vysporiadané, odpovedal mu Ing. Mi čega, že tu je predpoklad, že sa to objaví v rozpočte do 
budúceho roku a zároveň spôsob rozmiestnenia polopodzemných kontajnerov budú riešiť na 
komisii životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania na zasadnutí dňa 10. 
apríla 2018.  

• Ing. Prekop sa opýtal, či sa uvažuje s rozšírením Sibírskej ulice a odpovedal mu Ing. 
Hartmann, že časť zasahuje aj na pozemok Správy povodia Váhu, ktorá je doteraz vedená na 
vodnom toku a nie je možné rozšíriť to smerom k potoku ale bude sa rozširovať opačným 
smerom,  len tam chýba pol metra na to, aby tam tie parkovacie miesta mohli byť.  

• Ing. Mi čega ešte nadviazal na investičnú akciu mesta konkrétne „Prepojenie Opatovskej – 
Armádnej“, ktorú treba nanovo naštartovať, kde majú pribudnúť ďalšie parkovacie miesta, .... 
doplnil ho Ing. Hartmann, že akcia bola len pribrzdená z dôvodu, že sa ozvalo SPP, že sa tam 
nachádza ich regulačná stanica plynu, ktorá má ochranné pásmo 50 m a zasahuje až po stenu 
Výskumného ústavu ovčiarskeho,.... takže tam žiadnu cestu postaviť nemôžme, preto sme 
začali rokovania o výnimke do vzdialenosti 12 m od regulačnej stanice plynu, musí sa upraviť 
projekt a s touto výnimkou musíme opätovne žiadať o súhlas SPP, na ktorý stále čakáme. 
Potom môžeme vydať územné rozhodnutie.  

• Ing. Prekop upozornil, že stále na Armádnej ulici bude chýbať počet parkovacích miest, .... 
• P. Mitický sa opýtal, že kedy bude kolaudácia železníc a nadviazal na nevybavenú požiadavku 
č. 134/17 z decembra 2017 ohľadom nedoriešeného problému prechodu na konci ulice 
Mlynská,..... už je to vyše roka a nič sa nevyriešilo,... ja ten chodník spravím a nič za to 
nechcem,...  odpovedal mu Ing. Mi čega, že kolaudácia je celková zatiaľ v nedohľadne, pretože 
železnice sú zatiaľ v režime predčasného užívania a prisľúbil mu, že sa na tento prípad opýta aj 
na najbližšej komisii a pokúsim sa zistiť, či to už bolo zamerané.  
 

• o 17.45 h sa ospravedlnil a z rokovania odišiel poslanec Mgr.  Petrík a Ing. Matejka  
 
• p. Srnáková poďakovala poslancom za vybudovanie nového zberného dvoru v Kubrej  

a opýtala sa Ing. Hartmanna, kedy budú od kamienkov čistené komunikácie Pod Sokolicami 
a žiadala, aby boli obyvatelia tejto časti informovaní vopred, ako tomu bolo v minulosti,.... 
odpovedal jej Ing. Hartmann, že od 1. januára 2018 to už spadá do kompetencie MHSL, vie len 
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že tento týždeň mali jednanie s Marius Pedersen ohľadom čistenia a mali by začať od budúceho 
týždňa a malo by sa poupratovať celé mesto 

 
• požiadavky poslancov : 
 
16/18  Prosím zabezpečiť vyčistenie areálu - úpravu zelene - úpravu detských prvkov a iné na 
detskom ihrisku Hríbik na Sihoti. (Mičega) 

17/18 Prosím o informáciu, ako sa bude pokračovať v revitalizácii ihriska v časti Kyselka Kubrá, 
na ktoré boli uznesením VMČ SEVER č. 77/17 zo dňa 3. augusta 2017 vyčlenené finančné 
prostriedky vo výške 1 000,-- EUR. (Matejka) 

18/18 Žiadam o preverenie stojiska kontajnerov na ulici Jiráskova/Vodárenská - pribudlo tam pred 
pár mesiacmi na chodníku pri bytovom dome nové stojisko kontajnerov a ľudia si to tam 
ľubovoľne posúvajú,  prípadne, či existuje passport lokalizácie kontajnerových stojísk, aby sme 
vedeli, kde oficiálne majú byť a kde si to ľudia svojvoľne presúvajú iným ľuďom pod okná. 
(Matejka) 

19/18 Žiadam o preverenie fungovania verejného osvetlenia v časti Kubrá  - každý mesiac sa 
občania sťažujú, že raz nesvieti lampa na ul. Kubranská či na ul. Jána Derku. (Matejka) 

20/18 Žiadam o osadenie horskej vpuste pri dome č. 32 (p. Pastrnáková) na Potočnej ulici pri 
cintoríne z dôvodu zatekania dažďovej vody z miestnej komunikácie do dvora rodinného domu . 
(Horný) 

 
• požiadavky občanov : 
 
21/18 p. Mitický  opätovne požaduje informáciu v súvislosti s prebiehajúcimi kolaudačnými 
konaniami železníc, ako sa vyriešil nedoriešený problém prechodu na svoje pozemky, ako bol 
vlastníkom p. Fekom  zahradený jediný prístup na konci ulice Mlynská. 

22/18 Žiadame o obnovenie nápisu "II. svetová vojna" na pamätníku pri hasičskej zbrojnici v 
Opatovej. 

23/18 p. Srnáková žiada o sprístupnenie informácie, kedy a kde bude zverejnený harmonogram 
čistenia miestnych komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe.  

24/18 Požadujeme vedieť, či dopravný inšpektorát schválil vodorovné dopravné značenie pri 
križovatke ulíc Opatovská/Niva pri dome s. č. 152, tak ako bolo žiadané v požiadavke č. 124/17 
z novembra 2017 a č. 130/17 z decembra 2017. 

25/18  p. Gavendová žiada o osvetlenie pod novoupraveným mostom v Opatovej a kedy bude 
namontované?  

26/18 p. Gavendová žiada o osadenie bočníc na autobusových prístreškoch na zastávkach pri ZŠ 
Potočná a zastávke pri Majáku v Opatovej.    
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6. ZÁVER: 
 

Predseda Ing. Miloš Mi čega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER. 
 
 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 18,00 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční 
dňa 3. mája 2018 v priestoroch Centra seniorov na Sihoti v Trenčíne.  
 
 
 
 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 5. apríla 2018 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mi čega 
         Predseda VMČ SEVER 


