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Garant komisie : Soňa Baránková 

Ostatní prítomní : Ing. Gabriela Vanková – vedúca útvaru majetku mesta 

   Mgr. Zdeno Marousek – zástupca náčelníka Mestskej polície 

 

Program po schválení:  

1. Úvod.   

2. Majetkové prevody.  

3. Informácia o uvoľnení financií kolaudačnou radou ohľadom dostavby letnej 

plavárne. 

4. Informácia o výstavbe futbalového štadióna (termíny a podobne) – pozvaní sú 

primátor mesta Richard Rybníček a zástupcovia AS Trenčín.    

5. Informácie o rozostavanej stavbe parkoviska na Clemetisovej a Kraskovej ulici.    

6. Informácia o investičnej akcii úprava križovatky ulíc Gagarinova a Považská.   

7. Informácia o investičnej akcii Priechod pre chodcov cez štátnu cestu I/61 s 

napojením na podchod železnice v Kubrej pri Fiate.   

8. Polopodzemné kontajnery – informácia o výstavbe jednotlivých stojísk.   

9. Kultúrne podujatia na SEVERE.   

10. Rôzne.  

11. 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 

Prítomní členovia VMČ SEVER : 

Predseda výboru:   

Ing. Miloš Mičega   

Členovia výboru : 
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Ľubomír Horný 
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výborov mestských častí, pričom členom výboru bola zaslaná sedem dní vopred 

elektronicky. Skonštatoval, že výbor je uznášaniaschopný, prítomní sú piati členovia, 

poslanci Bystrický, Petrík a Horný sa ospravedlnili. Ostatných poslancov vyzval na 

prípadné doplnenie alebo zmenu programu. 

 Ing. Mičega navrhol zmenu programu nasledovne : Zmena programu sa týkala 

doplnenia bodu č. 3 s názvom Informácia o uvoľnení financií kolaudačnou radou 

ohľadom dostavby letnej plavárne.  

 Ing. Mičega dal o doplnení bodu programu č. 3 hlasovať: 

 

Uznesenie 43/18: VMČ súhlasí s doplnením bodu č. 3 – Informácia o uvoľnení financií 

kolaudačnou radou ohľadom dostavby letnej plavárne. 

HLASOVANIE :  

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

Uznesenie bolo schválené.  

 

Uznesenie 44/18: VMČ schvaľuje program ako celok v znení jeho zmeny.  

HLASOVANIE :  

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

Uznesenie bolo schválené.  

 

Ing. Mičega konštatoval, že program bol schválený, za zapisovateľku určil Soňu 

Baránkovú.  

 

 

2. MAJETKOVÉ PREVODY:  

 Ing. Vanková ozrejmila predkladané materiály nasledovne: 

1/ÚMM žiada VMČ SEVER o prenájom pozemku pre Rímskokatolícku cirkev Farnosť 

Skalka nad Váhom o výmere 6 137 m2 za účelom vytvorenia obslužnej plochy pre 

kláštor Benediktínov. Tento priestor zostane aj naďalej prístupný pre verejnosť.  

Uznesenie 45/18: VMČ SEVER odporúča schváliť prenájom tak ako bol predložený tento 

majetkový prevod. 

HLASOVANIE :  

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

Uznesenie bolo schválené. 

 

2/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k prenájmu pozemku v k. ú. Opatová parc. C-

KN 3997/1 o výmere 6 137 m2 pre Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja za 

účelom výstavby asfaltového vjazdu, ktorý bude slúžiť ako prístup na novovytvorenú 

obslužnú plochu pre kláštor Benediktínov.   

Uznesenie 46/18: VMČ SEVER odporúča schváliť prenájom tak ako bol predložený tento 

majetkový prevod. 

HLASOVANIE :  

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

Uznesenie bolo schválené. 
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3/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju pozemku na ul. Kubranskej pre 

Západoslovenskú distribučnú, a. s. parc. C-KN 1644/27 k. ú. Kubrá o výmere 19 m2 

z dôvodu, že v minulosti tam Západoslovenská distribučná vybudovala trafostanicu, ktorá 

zasahuje aj do okolitého pozemku, ktorý je vo vlastníctve Mesta Trenčín. Ide pozemok 

nachádzajúci sa v areáli Základnej školy Kubrá.   

Uznesenie 47/18: VMČ SEVER odporúča schváliť predaj pozemku pre Západoslovenskú 

distribučnú, a. s. tak ako bol predložený návrh.    

HLASOVANIE :  

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

Uznesenie bolo schválené. 

 

4/ÚMM žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na Žilinskej 

ulici parc. C-KN 767/13 k. ú. Kubrá o výmere 41 m2 pre CAPITIS development, s. r. o. 

za účelom vybudovania parkoviska k bytovému domu CAPITIS na sídlisku Sihoť.   

Uznesenie 48/18: VMČ SEVER odporúča predaj pozemku tak ako bol predložený návrh.   

HLASOVANIE :  

Za : 4 (Mičega, Smolka, Bakoš, Baco)   Proti : 0   Zdržal sa : 1 

(Matejka) 

Uznesenie bolo schválené. 

 

5/ MHSL žiada VMČ SEVER o vyjadrenie: 

- k zámeru prenajať nebytový priestor v objekte zimného štadióna Pavla Demitru pre 

Hokejový klub DUKLA Trenčín, a. s. na dobu určitú  

- k zámeru prenajať nebytové priestory pre FRYSLA Slovakia, s. r. o., za účelom 

poskytovania ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov 

-  k zámeru prenajať nebytové priestory pre Kraso Trenčín, s. r. o., za účelom 

poskytovania ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov 

 Ing. Mičega k veci uviedol, že opätovne je tu predložený návrh bez toho, aby nám 

k tomu ktokoľvek z útvaru MHSL niečo povedal,  tak ako som tom už v minulosti 

žiadal, .... bližšie materiál objasnil poslanec Mgr. Bakoš.    

Uznesenie 49/18 : VMČ SEVER odporúča zabezpečiť prenájom nehnuteľností tak, ako bol 

predložený návrh zo dňa 27.8.2018. 

HLASOVANIE :  

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

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

3. INFORMÁCIA O UVOĽNENÍ FINANCIÍ KOLAUDAČNOU RADOU 

OHĽADOM DOSTAVBY LETNEJ PLAVÁRNE: 

 Ing. Mičega na objasnenie tohto bodu uviedol, že mesto postavilo letnú plaváreň, kde 

dodávateľovi, ktorý realizoval túto stavbu v roku 2010, keď bola stavebne dokončená, 

bolo zadržaných okolo 500 tis. Sk, ...... dodávateľ mal nárok na ich vyplatenie,  ale mesto 

bolo v situácii, že nemalo financie na účte, urobil sa dodatok k zmluve, že až po kolaudácii 

dostane dodávateľ peniaze. Dnes sme v situácii, že mesto už dva roky plaváreň užíva, ale 
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stavba nie je skolaudovaná, len v predčasnom užívaní, na základe čoho ju užíva. Tento 

dodávateľ má zadržané peniaze, lebo nie je plaváreň skolaudovaná ako celok a viazané je 

to na to, že súčasťou kolaudácie musia byť aj prípojky, ktoré idú cez most, ktoré 

realizovala železnica. Tá má problém s vykúpením pozemkov vrátane úplne iných vecí, 

a môže tieto prípojky kolaudovať o týždeň, o mesiac, o rok,.... čiže na poslednom 

zastupiteľstve bola požiadavka niektorých poslancov, zaradiť tento bod, aby sa podpísal 

dodatok k zmluve, aby sa tejto trenčianskej firme financie vyplatili, lebo im patria.....    

 Ing. Mičega navrhol uznesenie nasledovne: 

 JUDr. Smolka ešte uviedol, že toto bude prejav dobrej vôle mesta a preto by uznesenie 

upravil o uvoľnenie kolaudačnej rady. 

Uznesenie 50/18: VMČ SEVER odporúča zaradiť na  najbližšie rokovanie mestského 

zastupiteľstva ako riadny bod rokovania MsZ: 

a/ uvoľnenie kolaudačnej rady  

b/ žiadame vypracovať materiál, na základe ktorého bude možné uznesením uvoľniť 

kolaudačnú radu  

HLASOVANIE :  

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

Uznesenie bolo schválené.  

 

 

4. INFORMÁCIA O VÝSTAVBE FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA (TERMÍNY 

A PODOBNE): 

 Ing. Mičega navrhol zaradiť tento bod napriek tomu, že už bol niekoľkokrát zaradený 

na zasadnutí VMČ SEVER, naposledy 3. mája 2018,....   keďže sa štadión začal stavať 

a dopadlo to tak, že nemá sa z toho robiť politika. Preto som chcel umožniť, aby sa 

oficiálnym tokom cez VMČ SEVER poskytli informácie o futbalovom štadióne hlavne 

pre obyvateľov Sihote. Nič iné som za tým nehľadal, .... a stanovisko z mesta nemáme 

žiadne. Uviedol, že osobne pozval aj primátora mesta Trenčín a zástupcov AS Trenčín.  

 Ing. Mičega uviedol, že obdržal stanovisko od AS Trenčín, ktoré následne prečítal:  

 

„Vážený pán Mičega, ďakujeme za pozvanie na rokovanie poslancov MČ Sever. Vážime si 

váš záujem, ale musíme sa ospravedlniť. Klub AS Trenčín pripravuje v podobnom čase 

verejnú diskusiu nielen o výstavbe nového štadióna na Sihoti. Tá sa uskutoční ako 

niekoľkokrát  v minulosti v priestoroch Artkina Metro. O termíne stretnutia s fanúšikmi a 

občanmi mesta budeme verejnosť v dostatočnom predstihu informovať. Tak ako každého 

občana mestskej časti Sihoť, tak aj vás radi privítame. Veríme, že pochopíte naše 

rozhodnutie, keďže našim cieľom je informovať nielen Trenčanov žijúcich v blízkom okolí 

štadióna.“     

 Ing. Mičega skonštatoval, že ako predseda mestskej časti SEVER nemá žiadne 

informácie ohľadom výstavby futbalového štadióna a ani ako predseda komisie 

výstavby pri MsZ,..... viac Vám k tomuto môžem povedať niekedy v budúcnosti,...  

 Občan sa spýtal, či tam prebiehajú nejaké kontrolné dni, keď dostali zo štátu aj nejaké 

financie?  
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 Ing. Matejka odpovedal, že nedostali, mali sľúbené zo štátu okolo 2,4 mil. € 

s podmienkou, že kolaudácia futbalového štadióna prebehne v júni 2018,.. podľa 

všetkého sme si to nechali ujsť, nakoľko všetci dobre vidíme, ako vyzerá futbalový 

štadión,....    

 Ing. Mičega na objasnenie uviedol, že od koho iného máme dostať informácie ohľadne 

futbalového štadiónu, ak nie od štatutára,....  a debata voľne pokračovala ďalej,....    

 Ing. Mičega záverom dodal, že zo strany mesta došlo k ignorácii poslancov vrátane 

ľudí, ktorí tu prišli,.....  

 

 

5. INFORMÁCIA O ROZOSTAVENEJ ČASTI PARKOVISKA NA 

CLEMENTISOVEJ A KRASKOVEJ ULICI: 

 

 Ing. Mičega uviedol, že minulý rok v novembri na Kraskovej ulici sa začalo realizovať 

parkovisko popri hrádzi,... na jar som si myslel, že stavba bude napredovať, avšak 12. 

mája 2018 sa robili posledné stavebné úpravy – asfaltovanie a odvtedy tam tá stavba 

stojí – je tam metrová burina v častiach pri hrádzi,....  

Z útvaru investícií sme dostali takúto odpoveď:  

 

„Na uvedenej investičnej akcii prebiehajú terénne úpravy zelene medzi vybudovaným 

parkoviskom a povrchom hrádze. Na zmenu nájazdu na hrádzu v prednej časti  pri 

garážach máme právoplatné povolenie. Začiatok dokončenia tejto investície je plánovaný 

v súlade s platnou rámcovou dohodou na koniec septembra.“ 

 

 Ing. Matejka sa opýtal, že aké terénne úpravy tam prebiehajú štyri mesiace? Lebo on 

tam v blízkosti býva a burina je tam väčšia ako autá,......  

 Ing. Mičega doplnil, že informácia z mesta je taká, že aj keď tam nikoho nevidíte, robí 

sa tam.... a dodal, že toto je ešte horšia odpoveď ako na ten futbalový štadión,..... keď 

som upozornil mesto, že tam vysychajú stromy, tak som bol upozornený, že prečo 

riešim tri stromy, keď ich presádzali dvadsať a dnes už to vyzerá tak, že vyschnutých je 

desať a vizuálne zvyšným už opadli listy,.... a aby som ľuďom nedával zlú informáciu, 

keďže nie som dendrológ, požiadal som mesto o stanovisko k týmto stromom. 

Otázku spolu s odpoveďou z útvaru MHSL následne prečítal: 

 

„Poprosím o zabezpečenie stanoviska k presadeným stromom na Kraskovej a 

Clementisovej v rámci výstavby parkoviska. Tieto stromy vykazujú vysychanie, resp. 

niektoré už vyschli. T.j. ako sa to bude riešiť, kto je za to zodpovedný a aké budú finančné 

postihy a podobne.  

Stromy neboli poškodené pri presadbe. Za ich súčasný stav môže škodca - Hylesinus 

fraxini, ktorý je premnožený v Trenčíne a v okolí, zrejme z dôvodu extrémne suchého a 

teplého leta.“ 
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 Ing. Mičega dodal, že pri všetkej úcte na jednej strane presádzame a robíme zelené 

mesto a na druhej strane v novembri minulý rok presadíme a vôbec tu nikomu 

nenapadlo to ísť osobne pozrieť,...   

 Ing. Matejka povedal, že tiež na to upozornil niekoľkokrát už pri samom presádzaní,  

ale tu to nikto nekontroluje, ...... aj opravovaná cesta v tejto lokalite je vyspádovaná zle 

a neodteká do vpustí, ktoré sú tam zbytočné a tie odtekajú do hromadných garáží,.... 

a bol som tam, keď pršalo,.....  

 Ing. Mičega doplnil kolegu, že problém je, keď sa to stavebne neustráži teraz a bude to 

hrozné, keď udrú mrazy a tá voda, ktorá neodtečie, lebo je to zle vyspádované zamrzne 

a spôsobí, že si niekto zlomí nohu,.... a je to nové a neprevzaté, doplnil ho občan, že 

mesto nezvláda dodávateľstvo-odberateľské vzťahy, to je vec manažovania 

a dozorovania stavieb – výber dodávateľa, prevzatie stavby, úhrada faktúr,.....   

 

 

6. INFORMÁCIA O INVESTIČNEJ AKCII ÚPRAVA KRIŽOVATKY ULÍC 

GAGARINOVA A POVAŽSKÁ: 

 

 Ing. Mičega v krátkosti zhodnotil, že mesto ohľadom tohto bodu poskytlo nasledovnú 

odpoveď, ktorú prečítal: „Na uvedenej investičnej akcii aktuálne prebiehajú práce v 

súlade s projektovou dokumentáciou.“ 

 Občan podotkol, že stihli tam len vykopať jamy a že je to choré, aby sme mali takéto 

informácie. 

 Ing. Mičega poznamenal, že si robia srandu aj z kolegov, ktorí p. primátorovi dávajú 

podporu, .... Bc. Baco poznamenal, že bola nám daná informácia, že v júni sa začína 

s prácami, na to mu oponoval Ing. Mičega, že začali robiť až na konci augusta,   

 Ing. Mičega skonštatoval, že mestská časť SEVER znesie, pretože sú tu aj starší ľudia, 

nie sú tak zdatní v sociálnych sieťach, že by vedeli aj udrieť,.... ale na juhu – idú 

voľby, tam sa to musí,.......  dnešný stav je taký, že investičné akcie, ktoré sa mali 

dávno robiť sa nerobia a tie, ktoré mali byť hotové, nie sú dorobené, .... 

 

 

7. INFORMÁCIA O INVESTIČNEJ AKCII PRIECHOD PRED CHODCOV 

CEZ ŠTÁTNU CESTU I/61 S NAPOJENÍM NA PODCHOD ŽELEZNICE 

V KUBREJ PRI FIATE: 

 Ing. Mičega informoval, že táto investičná akcia by sa mala začať v priebehu mesiaca 

september a že bol aj na investičnom oddelení TSK a môžem Vám povedať, že je to 

čistá katastrofa, čo tam je, ....... robilo sa tam odvodnenie, ktoré minulý rok bolo 

deklarované, že je to začiatok investičnej akcie a to odvodnenie sa nespravilo dobre. 

Dnes je problém  na TSK ako to spraviť, nedá sa to celé vyspádovať, riešili sme aj 

s kolegom Matejkom na TSK, aby ešte ďalšie veci na Kubranskej 123 sa dorobili - 

osadili obrubníky, ktoré sa tam nedali po zmenení odtokových pomerov, ale i oproti sa 

upravujú vpuste, ktoré neboli výškovo dobre osadené,....a zastavilo sa asfaltovanie. 

Pán župan nepustí asfaltovanie, pokiaľ sa nedohodnú a dnes tam mali rokovanie aj so 

zástupcami mesta,...... na toto má potom nadviazať aj priechod pre chodcov na konci 

ulice Jána Derku. Dúfame, že sa to spraví spoločnými silami a dotiahne sa to až do 
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konca. Doplnil ho JUDr. Smolka, že áno, bude aj on rád, sú to štyri roky, ale naša 

práca nebola zbytočná,.... aj majetkové pomery to zdržali, doplnil Bc. Baco.   

 

8. POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY – INFORMÁCIA O VÝSTAVBE 

JEDNOTLIVÝCH STOJÍSK:   

 Ing. Mičega uviedol, že polopodzemné kontajnery sa budú stavať v týchto lokalitách:  

Stojisko 3 na Pádivého 13 

Stojisko 8 na Šoltésovej ulici  

Stojisko 2 na Pádivého 1 

Stojisko 4 Pod Skalkou  

Stojisko 7 Jiráskova 8  

 Ing. Mičega uviedol, že podľa informácie z MsÚ stojiská na Sibírskej, K výstavisku 

a Pred poľom sa v tomto roku nezrealizujú, musia sa vysporiadať majetkovo.  

 

 

9. KULTÚRNE PODUJATIA NA SEVERE: 

 Ing. Mičega na úvod informoval, že určite občania už postrehli, že sa konala akcia na 

Sihoti 4 s názvom „Letná guľovačka“ na ihrisku Pádivec, akcia sa poriadala v rámci 

DNI SIHOTE, bolo tam cca tisíc ľudí a poďakoval všetkým, ktorí tam prišli.  

 JUDr. Smolka informoval občanov o akcii na ihrisku TERMION, boli tam aj hráči 

z Dukly Trenčín, bolo tam cca 200 ľudí, hasiči z Opatovej sa pripojili k programu 

a hodnotíme to ako dobré.     

 Ing. Matejka doplnil, že ešte bola v auguste akcia v Kubrej a to 85. výročie založenia 

folklórneho súboru Kubran. 

 Ing. Mičega na záver dodal, že ešte bude jedna akcia a to v dňoch 14. – 16. septembra 

2018 v Opatovej, ktorý už bol viackrát zverejnený s názvom „Ako sme žili kedysi“.  

 

 

10. RÔZNE: 

 Občania sa v rámci diskusie opýtali na hluk zo zvukovej signalizácie prechádzajúcich 

vlakov na traťovom úseku Trenčín-Opatová.  

 Ing. Mičega odpovedal, že pripravuje petíciu podpísanú už tisíckami občanov 

nespokojných zo zvýšenou hlučnosťou z prevádzky železničnej dráhy spôsobenou 

výstražným zvukovým znamením vlakov,... určite bude ešte informovať o tejto petícii 

občanov na sociálnych sieťach, momentálne sa mu zhromažďujú podpisové hárky 

a jedným z bodov je aj napr.  zverejnenie telefónneho čísla ako kontaktnej linky, kde 

možno okamžite nahlásiť neprimeraný výstražný zvuk prechádzajúcich vlakov,  

.................. a doplnil, že pokiaľ sa to nepostúpi na ministerstvo, tak s tým nikto nič 

neurobí, lebo ministerstvo je nad železnicami,......  a petíciu predložil občanovi 

k nahliadnutiu.  

 Občania sa ešte pýtali na hluk na kruhových objazdoch a koľkí občania nahlásili na 

políciu tých, čo draftovali v nočných hodinách na kruhových objazdoch Pred poľom 

a pred Radegastom a spôsobovali značný hluk,.... 
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 Občanov zaujímala problematika zasypanej jamy, článok, ktorý vyšiel v INFO 

novinách číslo 9, .... na to predseda Ing. Mičega zareagoval len toľko, že o tak 

závažnej veci nevie nič, len to, čo sa sám dopátral, .....mesto jednoducho súd prehralo 

a nebude o tom polemizovať, nakoľko nemá presné informácie.  

 p. Milde z Pod Sokolíc sa opýtal, v akom stave je umiestnenie umyvárky pri OC Max? 

Odpovedal mu Ing. Mičega, že stále je to v bode nula, rozhodnutie je prerušené, ak 

nikto neporuší zákon, do volieb nebude vydané územné rozhodnutie. Musí sa doplniť 

projektová dokumentácia a nové oznámenie v zmysle § 32 správneho poriadku musí 

byť verejnou vyhláškou,... nová lehota na nahliadnutie a oboznámenie sa s podkladmi 

pre rozhodnutie,.... časovo sa to do volieb nevydá,.....  

 občan z Brigádnickej ulice poukázal na fakt, aby sa celá táto ulica stala obytnou 

zónou, aby sa to potlačilo a bolo to čím skôr,......  

 

 požiadavky poslancov : 

74/18 Prosím bezodkladne MHSL o vykonanie opatrení k tomu, aby sa vyčistilo ihrisko na 

Považskej ulici (p. Martiška) od výkalov a nečistôt, nakoľko sa o ihrisko nestará 

a nezabezpečuje čistotu a nedodržuje  prevádzkový poriadok,  hracie prvky sú 

neudržiavané, v pieskovisku je burina, nebol tam doplnený piesok značnú dobu.  

(Mičega) 

75/18 Navrhujeme zo strany mesta vykonať kontrolu zmluvy s p. Martiškom, ako sa má 

starať o predmetné ihrisko na Považskej ulici, čo všetko je predmetom zmluvy, aby sa 

čistota ihriska udržovala tak ako má, žiadame na najbližšie zasadnutie VMČ SEVER 

o predloženie tejto zmluvy  a či sú možné postihy za to, že sa o predmetné ihrisko 

nestará. (Smolka) 

76/18 Na ulici Golianova za Obchodnou akadémiou M. Hodžu je dlhodobo rozbúraný 

chodník, ktorý nebol pritom ani označený, nikto nevie, kedy bude termín dorobenia, 

takže prosím o vykonanie nápravy, aby sa spravil aj začiatok tej cesty, ktorá úzko 

nadväzuje na tento chodník.  (Matejka) 

77/18 Odviesť kopu štrku, ktorá je navezená v strede cesty na Golianovej ulici č. 9 

označená jednou dopravnou značkou a zavadzia tam už dlhodobo tým, že bráni 

parkovaniu vozidiel. (Matejka) 

78/18 Vykonať postreky proti burine aj na ulici Golianova a Vodárenská. Hlavne 

odburinenie chodníkov v tejto lokalite. (Matejka) 

79/18 Zastaviť asfaltovanie a zabezpečiť účasť zodpovedných pracovníkov mesta na 

mieste pred Trenčianskou univerzitou a na Golianovej ulici, kde obrubníky, ktoré sa idú 

asfaltovať sa hýbu. Osem rokov Trenčianska univerzita žiadala, aby mali 

reprezentatívne verejné priestory pred budovou a sú tam prepadnuté obrubníky, ktoré sú 

vyšikmené a nemôžu sa zalievať asfaltom. (Mičega) 

80/18 Poslanci sa uznesením VMČ SEVER č. 50/18 zo dňa 6. septembra 2018 uzniesli, 

aby sa na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva zaradil ako riadny bod 

rokovania uvoľnenie kolaudačnej rady v súvislosti s dostavbou letnej plavárne 

a zároveň vypracoval materiál, na základe ktorého bude možné uznesením uvoľniť 

kolaudačnú radu.  (Mičega) 
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 požiadavky občanov : 

81/18 pani z Hodžovej ulice požaduje, aby sa o kontajnery na bioodpad aj niekto staral, 

nielen vyprázdňoval, nakoľko v letných mesiacoch to zapácha.  

82/18 pani sa opýtala na odhŕňanie chodníkov, keďže platí nový zákon - novela cestného 

zákona č. 135/1961 Zb. a ako je na to pripravené mesto?  

83/18 občan požaduje osadiť na chodník stĺpik na Žilinskej 7 poza Radegast pred žltým 

panelákom, lebo tam parkujú autá. 

84/18  pán Ďurčo upozornil na spoj MHD večer po pol siedmej na sídlisku Sihoť od 

železničnej stanice. Posledný spoj je o 18.30 h a približne v tom čase prídu rýchliky 

z oboch smerov. Je možné docieliť, aby linka č. 8, ktorá okolo 18.45 h chodí na Sihoť 

zachádzala okolo železničnej stanice?  

 

 o 18.00 h odišiel z rokovania poslanec Ing. Matejka, čím výbor stratil  

uznášaniaschopnosť.  

 

 

11. ZÁVER: 

 

Predseda Ing. Miloš Mičega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ 

SEVER. 

 

 

Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 18,30 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa 

uskutoční dňa 4. októbra 2018 v Kultúrnom stredisku Kubrá. 

 

 

 

 

 

Zapísala: Soňa Baránková 

V Trenčíne, dňa 6. septembra 2018 

 

 

 

 

 

Ing. Miloš Mičega 
         Predseda VMČ SEVER 
 


