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Garant komisie :  Soňa Baránková 

Ostatný prítomný : Mgr. Zdeno Marousek – zástupca náčelníka mestskej polície 

    

Program: 

1. Úvod.  

2. Informácia o investičnej akcii – Verejné osvetlenie križovatky Opatovská/Dobrá – cesta 61, 

Trenčín. 

3. Akcia 780. výročia Opatovej – informácie o podujatí.  

4. Rôzne. 

5. Záver. 

 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU : 

 

1. ÚVOD :  

 Predseda VMČ SEVER Ing. Miloš Mičega privítal prítomných členov výboru a ostatných 

prítomných občanov. 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, Bakoš a Petrík vopred ospravedlnili 

svoju neúčasť mailom. Predseda VMČ SEVER skonštatoval, že výbor zatiaľ nie je 

uznášaniaschopný, prítomní sú štyria členovia, neskorší príchod avizoval poslanec 

Bystrický.  

 Ing. Mičega navrhol začať ako prvým bodom požiadavkami občanov z Opatovej, kým sa 

dostaví posledný člen výboru a vyzval občanov, aby vyslovili svoje požiadavky.  

 Pani Siranová podala krátku informáciu o pripravovanej akcii „Slovenský deň kroja“ na 

podporu zachovania kultúrneho dedičstva nášho národa a zvýšenia povedomia 

o slovenských ľudových tradíciách, .... túto aktivitu podporuje aj Združenie miest a obcí 

Slovenska a pani Reháková, ktorá to bude organizovať sa rozprávala s primátorom mesta, 

ktorý prisľúbil, že poskytne autobus. Preto týmto žiada poslancov VMČ SEVER o 

poskytnutie finančnej podpory vo výške 200,--€  na túto akciu, keď podajú žiadosť.  

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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 Ing. Mičega povedal, že celé to treba spresniť, kto bude podávať tú žiadosť, kto bude 

prijímateľ, musí to by združenie a poslanec Bc. Baco prisľúbil, že bude v tejto veci 

nápomocný,....... 

 o 16.07 h sa dostavil na rokovanie poslanec Bystrický 

 Ing. Mičega privítal poslanca a uviedol, že týmto sa stáva výbor uznášaniaschopným 

a vyzval kolegov na prípadné doplnenie alebo zmenu programu. Zmena programu nebola 

navrhnutá.  

 

Uznesenie 42/18 : VMČ schvaľuje program rokovania tak ako bol navrhnutý. 

HLASOVANIE :  

Za : 5 (Mičega, Matejka, Smolka, Bystrický, Baco)  Proti : 0  Zdržal sa : 0 

Uznesenie bolo schválené.  

 

 Ing. Mičega konštatoval, že program zasadnutia bol schválený. Za zapisovateľku určil 

Soňu Baránkovú. 

 

 

2. INFORMÁCIA O INVESTIČNEJ AKCII – VEREJNÉ OSVETLENIE 

KRIŽOVATKY OPATOVSKÁ/DOBRÁ – CESTA 61, TRENČÍN:  

 Ing. Mičega informoval, že táto akcia sa už žiada dlhšie a následne prečítal mailovú 

informáciu z útvaru investícií, že aktuálne prebieha územné a stavebné konanie a následne je 

naplánované obstarávanie dodávateľa stavby. Predpoklad realizácie je koncom októbra. 

Poslanec Bc. Baco doplnil, že tam pribudnú po pravej strane 4 stožiare na osvetlenie a po 

ľavej ďalšie dva.  

 

 

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

 Ing. Mičega vyzval prítomného pána Ďuriša, aby informoval občanov o pripravovanej 

septembrovej akcii a odovzdal mu slovo.  

 Pán Peter Ďuriš informoval, že táto akcia bude prebiehať v dňoch 14. – 16. septembra 

2018 v KS Opatová, slávnostné otvorenie sa začína piatok 14. septembra 2018 o 18.00 h. 

Uviedol, že s p. Vančom pracuje aj na vydaní knihy – „Ako sme žili kedysi“ – historická 

publikácia o Opatovej a ktorá by sa mohla vydať na počesť týchto osláv. Akcia začína 

v piatok premietaním letného kina pre mladých pred kultúrnym domom a potom oldies 

diskotékou. Sobota bude tradičná – o zvyklostiach a združeniach, ktoré tu fungujú, večer sa 

bude krstiť kniha s pánom primátorom a zábavu bude sprevádzať dychová hudba 

Moravanka. Nedeľa začína svätou omšou, poobede bude futbalový zápas a divadelné 

predstavenie ukončuje tieto oslavy.   

 Ing. Mičega ešte uviedol, že na budúci týždeň v sobotu 11. augusta 2018 je 85. výročie 

založenia folklórneho súboru Kubran a všetkých prítomných týmto pozval na túto akciu. Bc. 

Baco doplnil, že sa to začína o 16.OO h slávnostným sprievodom od kostola v Kubrej a celé 

to bude prebiehať v priestoroch kultúrneho strediska Kubrá.  

 Ing. Mičega na záver informoval, že v rámci kultúrnospoločenského podujatia v časti Sihoť 

IV. sa na budúci piatok 10. augusta 2018 o 16.OO h uskutoční akcia tzv. „Letná 

guľovačka“ – podujatie spojené s hrou a zábavou pre deti i rodičov, budú sa variť plnené 
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sladké gule a bude to prebiehať na detskom ihrisku Pádivec. Ide o program v rámci akcie 

DNI SIHOTE. Týmto všetkých srdečne pozýva. 

 Peter Ďuriš sa záverom opýtal predsedu kultúrnej komisie Mgr. Bystrického, že projekt 

ohľadom tejto akcie v Opatovej sme podávali na mesto 19. februára 2018 a teda prečo bol 

taký počudovaný  v apríli na zasadnutí VMČ SEVER v Opatovej, že som Vás neinformoval 

o tejto akcii.... Mgr. Bystrický vysvetlil a objasnil túto otázku, že podané informácie sú 

skreslené, nakoľko on reagoval na poslanca Petríka, ktorý tu nie je a vytiahol nejaký papier, 

že sa jednoducho bude táto akcia diať a dal stručný sumár na to, čo tu bude a ja som narážal 

na to, že nie Vy, ale on mal dať tie informácie skôr po konzultácii s Vami, čiže tie informácie 

nemáte úplne presné,.... tá reakcia nebola na Vás konkrétne. Aj ostatní poslanci by boli radi, 

keby ten materiál videli oveľa skôr, ........ na to reagoval predseda Ing. Mičega, že ja som 

kolegom dal tú možnosť, že každý, kto mi dá vopred nejakú požiadavku na zaradenie bodu 

do programu zasadnutia sedem dní vopred, nemám s tým problém zaradiť to do programu 

rokovania.  Nie je to povinnosť, vždy sa pýtam, či má niekto niečo na doplnenie, ..... na túto 

otázku tu prvýkrát zaznelo o tom, že má byť kedy a aká akcia,..... ak mal byť bod - 

Informácia o akcii v Opatovej, tak si minimálne zaslúžil tú vec, že ho mohol zaradiť týždeň 

vopred s podrobným programom.  

 Ing. Matejka doplnil, že on nie je ani v kultúrnej komisii členom a nemá sa o tom ako inak 

dozvedieť iba tu na zasadnutí výboru, .....  

 Ing. Mičega doplnil, že bola škoda, že to nebolo týždeň skôr a mohol byť poslaný tento 

materiál všetkým poslancom a ľudia mohli byť informovaní oveľa skôr,.... toto je fakt,..... tu 

nebol problém o materiáli, ale o tom, že to nebolo vopred zverejnené,.....  

 

 o 16.30 h odišiel z rokovania poslanec JUDr. Smolka, ktorý vopred avizoval skorší odchod 

 

 Ing. Mičega záverom povedal a zhodnotil verejne pred občanmi, že ďakuje kolegom za 

činnosť, ktorú sme za ostatné štyri roky robili, poďakoval občanom, ktorí chodili na výbory 

pravidelne a ak majú občania nejaké pripomienky, námietky či poďakovania, otvára týmto 

bod Rôzne.  

 

 

4. RÔZNE:  

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

zasadnutí.  

 pani Hegerová sa opýtala na otázku parkovania, ktorá sa jej osobne dotýka a to vo veci, že 

sme v Opatovej súčasťou mestskej časti SEVER a keď som chcela požiadať na meste 

o kúpu parkovacej karty na Sihoť, bolo mi povedané, že iba za 80 €, ..... ďalej uviedla, že 

každé poobedie chodí z Opatovej na Sihoť a toto považuje za hrubú diskrimináciu, pretože 

po zrátaní, že niekto tam parkuje na Sihoti 24 hodín denne a niekto pár hodín, nemôžem si 

zaplatiť miesto tam, kde ho potrebujem,..... nie ako mi ponúkli na Soblahovskej ulici mám 

parkovať,.....  nepovažujem to za správne a spravodlivé, aby sme boli takto selektovaní a nie 

som jediná,....  

 Mgr. Marousek odpovedal, že treba zvážiť či sa oplatí alebo neoplatí kúpiť si jednorazový 

lístok v tom pásme, kde je 0,30 €/h alebo na Vašom mieste by som zvážil kartu na dlhodobé 

parkovanie za 30 €/ročne na ulici M. Rázusa, prípadne ulicu Hurbanovu.  
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 Ing. Mičega na to uviedol, že presne ste to pomenovali, že niečo sa vylepšilo, ale stále tá 

diskriminácia tu zostala, a nemíňajte si čas na sťažnosť, ani prokurátorovi to nemusíte 

dávať, ja som to urobil za občanov a dostal som odpoveď, že nie je to diskriminačné, 

pretože o tom rozhoduje politicky zastupiteľstvo. A ak poslanci Vaši volení o tom rozhodli, 

tak to nie je diskriminácia.  

 Pani Hegerová záverom uviedla, že nie je proti plateniu, ale ja ako občan nemôžem 

využívať autobus, potrebujem auto a ako rezident a poctivý platiteľ daní som takto 

diskriminovaná.  

 Ing. Mičega  dodal, že minulý rok sa maľovalo a dnes sa to robí opakovane, je to 

nehospodárne, neekonomické, .... na Juhu sú najväčšie problémy s parkovaním a tam sa 

neplatí doteraz,.... už vtedy som upozorňoval, že občania Opatovej budú diskriminovaný, 

lebo si nemôžu kúpiť kartu na pásmo,...  debata ohľadom parkovania pokračovala voľne 

ďalej,.......  

 Bc. Baco v rámci debaty vysvetlil i veci týkajúce sa majetko-právneho vysporiadania okolo 

kultúrneho domu v Opatovej, že sa im podarilo zachrániť fungovanie umeleckej školy, ktorú 

tu vedie p. Ďatelinka a chce to vyriešiť a stále je k tomu nápomocný, .... dodal, že sa 

upravila nájomná zmluvu s COOP Jednota a teraz sa musí pristúpiť k zámene pozemkov,.....  

robia z ich strany znalecké posudky.   

 v rámci diskusie sa občania vrátili k oploteniu pozemku oproti Majáku, kde parkujú 

stavebné vozidlá,......  

 pani Hegerová vyslovila prianie, aby sa pracovníci klientskeho centra lepšie školili, 

nakoľko sa nevedia predstaviť a zodpovedať jednoduché otázky, kto a aký telefón má, napr. 

na údržbu komunikácií,.... lebo moja skúsenosť nebola dobrá,..... naopak na podateľni mi 

všetko pekne vysvetlili a povedali, ........ 

 Ing. Mičega na to uviedol, že čo sa týka čistenia, údržby alebo správy komunikácii sme 

nútení volať priamo na riaditeľa MHSL,...... čo v minulosti nebolo, operatívne sme vedeli 

komunikovať s pracovníkmi mesta, ktorí vedeli vec operatívne vyriešiť, teraz je systém 

nastavený inak,......  

 P. Siranová verejne poďakovala poslancom za prácu, ktorú robili a zaželala veľa úspechov, 

ak budú kandidovať do ďalšieho volebného obdobia,..........  

 Občania sa ďalej pýtali na vyčistenie koryta Opatovského potoka, odpovedal Bc. Baco, že 

sú tu dvaja vlastníci, v tej časti, ktorá prechádza cez obec od kostola smerom po železnicu 

patrí Lesom SR, ďalej už Povodiu Váhu,.... a túto vec konkrétne riešil s viceprimátorom 

Forgáčom, aby sa to podarilo vyčistiť do septembrových osláv  

 P. Srnáková by aj v budúcnosti privítala takú dobrú organizáciu policajtov, ktorá bola pri 

príležitosti konania Edmánie na výstavisku EXPO Center, kde bolo dobre zabezpečené 

odstavovanie áut a parkovanie nie po celej ulici K výstavisku,..... a zároveň pochválila 

vodné pary na Mierovom námestí,.....     

 

 požiadavky poslancov: 

64/18 Prosím o vyčistenie prostredia (vyčistiť, pokosiť trávu) okolo KS Kubrá pri príležitosti 

konania osláv 85. výročia folklórneho súboru Kubran, ktoré sa bude konať 11. 8. 2018  ešte 

pred uskutočnením týchto osláv a zároveň opraviť vstupnú bránu do KS Kubrá, nakoľko visí 

len na jednom pánte. Poprosím kontaktovať p. Brezanovú – tel. 0907/516 720 (Matejka) 
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65/18 Prosím o vyčistenie priestoru pred KS Opatová pri príležitosti konania 780. výročia 

Opatovej pred uskutočnením osláv (pokosenie Potočnej ulice na začiatok septembra) 

(Matejka) 

66/18 Opätovne žiadam vyčistiť chodník medzi UNICENTROM a chodníku za Pádivcom – 

orez, ostrihanie kríkov a drevín (Matejka) 

67/18 Opätovne žiadam o orezanie drevín za bytovkou na ul. Pádivého 6,8,10 (Matejka)  

68/18 Žiadam o pokosenie pozemku – mestský trojuholník pri Bille.  (Mičega) 

69/18 Požiadať železnice o pokosenie buriny okolo železničnej vlečky na ul. Pred poľom 

v obytnej zóne.  (Mičega) 

70/18 Všetky kanalizačné poklopy na Opatovskej ulici sú vystúpené na úrovňou cesty, 

komunikácia okolo nich je sadnutá a tie poklopy na niektorých miestach trčia aj 5 

centimetrov. Treba opraviť vytŕčajúce kanalizačné vpuste na miestnej komunikácii. (Baco) 

71/18 Na ulici Pred poľom 13 žiadajú občania opraviť diery a výtlky, bola vykonaná obhliadka 

s vedúcim útvaru mobility. Viď foto v prílohe. (Baco) 

 

 požiadavky občanov: 

72/18 Doriešiť problém stojatej vody na Opatovskej 200, pani poukázala na to, že to treba 

rozkopať a napojiť to nanovo, doteraz to nie je doriešené a zakaždým počas prudkých 

dažďov tam stojí dlhodobo voda. 

73/18 p. Dúžeková upozornila na problém s tlakom vody na Potočnej ulici pri kostole, ak sa dá 

preveriť na TVK, prečo je to tak.   

 

 

5. ZÁVER: 

 

Predseda Ing. Miloš Mičega 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 6. septembra 2018 v Centre seniorov na Sihoti v Trenčíne. 

 

Zapísala: Soňa Baránková 

V Trenčíne, dňa 2.8. 2018 

 

 

 

Ing. Miloš Mičega 
         Predseda VMČ SEVER 


