
 
Zápisnica  zo zasadnutia 

VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 
uskutočneného dňa 8. novembra 2018 

v priestoroch Centra seniorov na Sihoti v Trenčíne 
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Garant komisie : Soňa Baránková 
Ostatní prítomní : Mgr. Zdeno Marousek – zástupca náčelníka mestskej polície 
   Mgr. Ján Forgáč - viceprimátor 
   Ing. Miroslav Sádecký – útvar investícií 
   Ing. Róbert Hartmann – vedúci útvaru mobility 

     
Program: 
1. Úvod.  
2. Informácia o stave investičnej akcie prepojenia ciest Opatovská a Armádna a odkúpení verejnej 

kanalizácie na ulici Armádna.  
3. Informácia o výstavbe polopodzemných kontajnerov SEVER.  
4. Informácia o závadách na podlahe „Obnova MŠ Opatovská“. 
5. Zhodnotenie uplynulého volebného obdobia predsedom VMČ SEVER a poďakovanie občanom za 

spoluprácu. 
6. Záver. 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 
 

1. ÚVOD :  
 Predseda VMČ SEVER Ing. Miloš Mičega privítal prítomných členov výboru, viceprimátora Mgr. 

Jána Forgáča a ostatných prítomných. 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 vopred elektronicky v súlade s rokovacím poriadkom výborov 
mestských častí. Poslanci Horný, Bystrický vopred ospravedlnili svoju neúčasť mailom. Poslanec 
Matejka avizoval neskorší príchod. 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 51/18 : VMČ schvaľuje program rokovania tak ako bol navrhnutý. 
HLASOVANIE :  
Za : 5 (Mičega, Bakoš, Baco, Petrík, Smolka)  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  

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

Baránkovú. Garantka v súvislosti s konaním zasadnutia VMČ SEVER v tento deň, teda čase tzv. 
volebného moratória prečítala pred prítomnými členmi VMČ a prítomnými obyvateľmi, ktorí sa 
zúčastnili zasadnutia nasledujúci text:  

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
Predseda výboru     

Ing. Miloš Mičega   
Členovia výboru : 

Ing. Ladislav Matejka Mgr. Miloslav Baco 
Mgr. Martin Petrík  Mgr. Juraj Bakoš 
JUDr. Martin Smolka 
 

Neprítomní členovia VMČ SEVER : 

Ľubomír Horný – ospravedlnený 

Mgr. Kamil Bystrický – ospravedlnený 
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Vážení prítomní. 

Dovoľte mi informovať Vás, že dnešné zasadnutie sa koná v čase tzv. volebného moratória. Podľa zákona č. 181/2014 
Z.z.  o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení 
neskorších predpisov platí, že volebná kampaň končí 48 hodín predo dňom konania volieb. Za porušenie volebného 
moratória sú v zákone uvedené sankcie v podobe finančných pokút (pre politickú stranu od 30 000 eur do 300 000 eur a pre 
nezávislého kandidáta alebo tretiu stranu vedúcu kampaň pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur). 

Volebnou kampaňou sa na účely zákona rozumie akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických 
strán a politických hnutí, kandidátov a tretích strán smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom 
získania funkcie volenej podľa osobitného predpisu.  Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech subjektov podľa 
prvej vety. 

Preto Vás žiadam, aby ste počas dnešného zasadnutia rešpektovali účinný zákon. V prípade porušenia zákona bude toto 
porušenie oznámené príslušným orgánom.  

 Ing. Mičega prečítal ospravedlnenie poslanca Bystrického nasledovne: ..... nemohol som sa 
dnešného rokovania zúčastniť z dôvodu odcestovania do Prešova, kde pripravujeme momentálne 
divadelné predstavenie, ktorým prezentujeme mesto. Zmena termínu zasadnutia VMČ SEVER mi 
znemožnila sa dnes zúčastniť, napriek tomu by som Vám chcel poďakovať touto cestou za Váš 
záujem o veci verejné v Trenčíne a že Vám kvalita života najmä v našej mestskej časti nie je 
ľahostajná. Ďakujem a prajem všetko dobré.   Kamil Bystrický. 
 

 Predseda Ing. Mičega ešte dodal, že zmena termínu rokovania nie je účelová, ale na žiadosť 
ostatných poslancov z dôvodu sviatkov bola preložená na tento deň.  

 
2. INFORMÁCIA O STAVE INVESTIČNEJ AKCIE PREPOJENIA CIEST OPATOVSKÁ 

A ARMÁDNA A ODKÚPENÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE NA ULICI ARMÁDNA: 
 

 Ing. Mičega sa opýtal, či je niekto z prítomných z tejto ulice a viceprimátor Mgr. Forgáč podal 
krátku informáciu ohľadom odkúpenia verejného vodovodu a kanalizácie na Armádnej ulici. Kúpna 
zmluva nadobudla po jej schválení Ministerstvom financií SR účinnosť dňa 23.10.2018 a na základe 
kúpnej zmluvy útvar majetku mesta vystavil platobný poukaz na úhradu kúpnej ceny a dňom 
pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho sa mesto stane vlastníkom verejného vodovodu 
a kanalizácie. Zároveň je pripravený dodatok k zmluve o nájme a prevádzkovaní vodovodnej 
a kanalizačnej infraštruktúry so spoločnosťou TVK, a.s., ktorá bude tento majetok prevádzkovať. 
 

 o 16.15 h sa dostavil na rokovanie poslanec Matejka. 
 
 Ing. Sádecký na to dodal, že realizácia prepojenia ulíc Opatovská-Armádna je naplánovaná na 

začiatok roka 2019, keď prebehne stavebné povolenie. Mgr. Forgáč doplnil, že v súčasnosti máme 
vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu.  

 Pani sa opýtala, čo bude s tou pôvodnou cestou, ktorá teraz vedie na Armádnu, či sa cesta ponechá 
a aký bol problém s verejným osvetlením? Odpovedal jej Mgr. Forgáč, že pôvodná cesta zostane 
zachovaná a ohľadom verejného osvetlenia doplnil, že problém bol v právnej rovine, nebolo to 
možné právne nadobudnúť, nakoľko to staval BYVYSERV, ktorý bol následne v exekúcii,...    
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 Ing. Mičega na spresnenie dodal, že celý tento proces sa začal zmenou územného plánu, ktorý bol 
schválený v januári 2016 na aktivitu poslancov mestskej časti SEVER a vtedy sa táto stavba dostala 
medzi verejnoprospešné stavby a mohlo sa začať na jej prípravách,........   

 Ing. Matejka podotkol, že na jednu stranu je rád, že sa táto investičná akcia rozbehla a na druhej 
strane ho mrzí, že sme ešte len v takomto stave od roku 2016,... pritom na výbore sme túto tému mali 
niekoľkokrát a mrzí ma za obyvateľov Armádnej ulice, že až teraz sa ľudia toho dočkajú, lebo ten 
stav je tam dlhodobo nevyhovujúci,.....   

 
3. INFORMÁCIA O VÝSTAVBE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV SEVER : 

 Ing. Sádecký vysvetlil, že v tomto roku je plánovaných 5 stojísk polopodzemných kontajnerov, 
ktorých realizácia by mala začať na budúci týždeň – ide to tieto stojiská:  
- Pádivého 13, 1 
- Šoltésovej 36 
- Pod Skalkou 7 
- Jiráskova 8 

 Ing. Mičega k tomuto bodu uviedol, že mestská časť SEVER mala mať zrealizovaných až 7 stojísk 
polopodzemných kontajnerov, za posledné obdobie sa dostala bokom záujmu, ... stačí sa prejsť po 
meste, všade je hromadná výstavba a že sa má začať robiť na budúci týždeň na prelome novembra 
a decembra,.... kontajnery pribúdajú všade inde len nie na severe,...a informácia je taká, že do 
dnešného dňa sa to neurobilo,... 

 P. Srnáková sa opýtala, prečo z plánovaných polopodzemných kontajnerov vypadla lokalita 
K výstavisku? Odpovedal jej Ing. Sádecký, že vytypovaných bolo 8 stojísk na severe, finančne 
pokrytých bolo iba 6 a to šieste stojisko je K výstavisku, avšak nie je majetkovo vysporiadané.  

 Ing. Mičega na záver zhodnotil, čo bolo povedané, že je to o nastavení priorít a z tohto mi vyplýva, 
že toto priorita nebola, dozvedel som sa, že bola priorita Armádna ulica, ktorá nie je a nie je ani začatá, 
a druhou prioritou bola MŠ Kubranská. Čiže mi zostáva, že prioritou na sever zostalo len parkovanie 
a takto to vidím.  

 Ing. Matejka poprosil investičné oddelenie, že keď sa bude robiť ulica Pádivého, Jiráskova, aby zo 
strategického hľadiska dali pozor na dopravné značenie, aby to nedopadlo tak ako na Kvetnej, lebo to 
nebude rozbúrané na týždeň,..... treba to zosúladiť a vopred to ľuďom oznámiť,... 

 Ing. Mičega upozornil na investičnú akciu Clementisova-Kraskova, aby sa asfalt, ktorý robili minulý 
týždeň neprevzal, lebo sa celý po dĺžke trhá, ...... hlavne pri tom altánku je to vidieť a čo sa týka do 
budúcna, bolo by dobré prizývať ľudí k realizácii, príklad je podklad pre workaut  v tejto lokalite, kde 
namiesto toho, aby to slúžilo ľuďom, to spravili  priamo s napojením na cestu a teraz tam parkuje auto 
a je to nepoužiteľné,...... je to presne oproti východom z garáží,.... 

 Ing. Matejka poukázal na fakt, že vzhľadom na nové parkovacie miesta nech preveria priechodnosť 
záchranných vozidiel na uliciach Hollého a Duklianskych hrdinov,..... lebo vybudovaním aj nových 
stojísk ledva dokážu prejsť osobné vozidlá, ......... 

 
4. INFORMÁCIA O ZÁVADÁCH NA PODLAHE „OBNOVA MŠ OPATOVSKÁ“:  

 Ing. Mičega prečítal informáciu z útvaru investičného nasledovne: 
Po odsúhlasení navrhovaného riešenia zmeny podlahy v BA (na prideľovaní prostriedkov z EU) sa   v súčinnosti so 
škôlkou a realizátorom zabezpečí samotná výmena podlahy. Na stavbe sa odstráni nevhodný rozmer dlažby 10 x10 cm 
vrátane lepidla. Nanesie sa nová vyrovnávacia vrstva vrátane spevňovacích sieťok a následne sa nalepí linoleum. 
Termín realizácie samotnej zmeny podlahy závisí od hore uvedeného. 

 Mgr. Forgáč doplnil, že to bolo zrealizované a schválené v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá 
bola aj schválená riadiacim orgánom v Bratislave a aj akákoľvek zmena v projektovej dokumentácii 
sa musí odobriť. 
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 Ing. Mičega za seba uviedol a vysvetlil, že táto stavba je novostavba – vnútro škôlky slúži ako 
komunikačný priestor škôlky,  v auguste v piatok behom troch dní sa dobetónoval podkladný betón 
a v pondelok spúšťali škôlku. Na poter išla hneď dlažba, i keď podklad nebol stuhnutý a na druhý deň 
po ňom chodili. Celá podlaha je popraskaná, poodlepovaná a druhá vec je tá, že bude treba vybúrať 
všetko kompletne,... len som chcel uviesť, že do budúcna veľké peniaze sa dávajú do investícií a tu 
bol nejaký dozor, ... ak sa takto zrealizovali aj iné investičné akcie, lebo sa externe dozoruje, tak 
potom  toto je jeden z dôkazov, že sa to neusledovalo a oprava sa bude musieť zrealizovať, .... chcel 
som v tomto momente na to upozorniť, ......ako je možné, že sa neprijateľným postupom pokračovalo 
v prácach na podlahe a bolo to nezvládnuté,...... 

 Pán znova upozornil, že tu zlyháva systém dodávateľsko-odberateľských vzťahov medzi mestom 
a dodávateľmi všetkého typu,....a pýtal sa vedenia mesta, ktorá investičná akcia sa splnila včas, 
v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu a dodal, že to nie je vec stavebného dozoru, ale zlyháva 
tu celý systém,..... a diskusia voľne pokračovala  

 Ing. Matejka dodal, že tiež na tento prebiehajúci stav mesto upozornil, aj komunikoval s pani 
riaditeľkou a dodal, že ja by som neprebral ani strechu na tejto škôlke, upozorňoval som Vás na to, 
a i napriek tomu sa tam nič nestalo,...  

 Ing. Sádecký vysvetlil postup prác, ako to bolo naprojektované a zároveň aká bola možnosť, či 
zavrieť škôlku, lebo to bolo čerpané z fondov a zdĺhavá je každá zmena, ktorú schvália, .... my sme 
vedeli, že musíme vyše 100 detí pustiť do škôlky, i keď sme nemali zmenové konanie ukončené a až 
po odsúhlasení tejto zmeny môžeme pokračovať v realizácii,.....  

 Ing. Mičega zdôraznil - čiže vedome, že ideme niečo vybúrať je nemysliteľné, .... mali túto časť 
vynechať, ale že sa niečo spravilo s vedomím, že sa to vybúra je nehospodárne míňanie finančných 
prostriedkov mesta – to nie je meter štvorcový,... a diskusia pokračovala ďalej 

 
5. ZHODNOTENIE UPLYNULÉHO VOLEBNÉHO OBDOBIA PREDSEDOM VMČ 

SEVER A POĎAKOVANIE OBČANOM ZA SPOLUPRÁCU: 
 Ing. Mičega v krátkosti uviedol, čo všetko sa podarilo zrealizovať v rámci investičných akcií  VMČ 

SEVER, ako napríklad oprava povrchu hrádze, prvé polopodzemné kontajnery na Severe, prvé 
workautové ihrisko pri štadióne, sociálne zariadenia v ZŠ Opatová, prístavba hasičskej zbrojnice 
v Opatovej, atď.... aj ostatní poslanci sa pridali a uviedli ešte ďalšie investičné akcie, ktoré sa podarilo 
dotiahnuť až do konca 

 Ing. Matejka poďakoval občanom za všetky podnety, ktoré v priebehu štyroch rokov dávali a poprial 
veľa šťastia kolegom, ktorí tu budú sedieť o mesiac po voľbách a občania ich môžu prísť 
skontrolovať,.... 

 Občianka poďakovala poslancom za mestskú časť Kubrá, či už za ulicu J. Derku a verí, že aj noví 
poslanci sa budú zaoberať viac Kubrou či časťou Pod Sokolice 

 Mgr. Baco nadviazal na túto časť a doplnil, že sa napríklad podarilo zrealizovať spojovaciu chodbu 
ZŠ Kubrá, okná na škôlke v Kubrej,...... 

 P. Srnáková uviedla, že je rada, že sme mali takýchto poslancov, ..... na budúce by bola rada, keby 
sa riešila prepadajúca vstupná cesta do oblasti Pod Sokolice a začalo sa to riešiť v budúcom volebnom 
období,...... a nezabudla podotknúť nedávne vyznačenie parkovacích miest a zjednosmernenie Pod 
Sokolicami, kde už teraz vôbec nemajú kde parkovať, .... teraz už môžeme parkovať len na jednej 
strane,.... a všetkým poslancom poďakovala,.....  

 Ing. Slaný upozornil na Gagarinovu ulicu, popísal celý proces prác, ako sa na tejto ulici robilo, 
a upozornil na neprevzatý chodník na tejto ulici, ......bolo navrhnuté z útvaru investícií nové riešenie 
a voľne sa pokračovalo v debate ohľadom dokončenia,.....  

 Pán Anwarzai sa opýtal, či môžu poslanci vykonávať kontrolu investičných akcií, ktoré momentálne 
prebiehajú,......kto platí, že sa musia napríklad čiary premaľovať, kto je zodpovedný, že sa musí všetko 
niekoľkokrát prerábať, čo konkrétne poslanci robia, aby sa tomu zabránilo, .........nestačí len 
poukazovať, že je to zlé,...... a v diskusii voľne pokračovali 
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 Ing. Mičega vysvetlil, že niekde sa začínajú a niekde končia kompetencie poslancov, na to je 
exekutíva a nebudeme tu o tom polemizovať,.... 

 Občan z ulice Vodárenská sa opýtal, či je možné túto ulicu zjednosmerniť, ......odpovedal mu Ing. 
Hartmann, že je potrebné, aby od väčšiny obyvateľov tejto i priľahlých ulíc dostal požiadavku, aby 
tam bolo čo najviac podpisov, že to tí obyvatelia chcú,.......  

 Ing. Holíček sa opýtal na dokončenie investičnej akcie prekládky zastávky na Považskej ulici? 
Doteraz tam nie je umiestnená tabuľa o dokončení a hlavne či tam necháte tú tabuľu 30 km/h,.... 
odpovedal Ing. Mičega, že v júli to bolo prezentované, že sa začína, teraz sa tam ide nalievať betón 
a ten zreje 28 dní,.....  

 Ing. Holíček  sa opýtal a dodal, že ich ulica od Obchodnej akadémie po kotolňu bola postihnutá 
parkovacím paškvilom a kto o tom rozhodol? Odpovedal Ing. Mičega – že rozhoduje mestské 
zastupiteľstvo,..... ja som za parkovaciu politiku nehlasoval, .....  

 Pani z ulice Turkovej upozornila, že parkovanie je u nich otrasné, je tam 16 parkovacích miest, 
a treba to riešiť, konkrétne na M. Turkovej 1732, .....a kedy sa začne realizovať detské ihrisko na M. 
Turkovej,...... odpovedal Ing. Sádecký, že v tomto roku bola naplánovaná aj M. Turkovej  

 Pani sa opýtala na riešenie zápachu plynu na ulici Pred poľom, ktorý údajne ide z kotolne na Sihoti, 
...odpovedal Ing. Mičega, že stačí sa obrátiť na životné prostredie na Okresný úrad – nepatrí to do 
kompetencie mesta, lebo kotolňa nepatrí do majetku mesta, nech Okresný úrad vykoná kontrolu 
kotlov,...... 

 Pani sa opýtala na výsledok petície ohľadom zvýšenia hlučnosti z prevádzky železničnej dráhy 
spôsobenou výstražným zvukovým znamením vlakov,.... odpovedal Ing. Mičega, že výsledok 
zverejní na sociálnych sieťach po voľbách,....  
  
6. ZÁVER:  

 Ing. Mičega poďakoval všetkým za dnešnú účasť s tým, že verí, že sa po voľbách stretnete 
s poslancami a budete pokračovať v práci ďalej a budete spokojní a tým ukončil zasadnutie VMČ 
SEVER.  

 
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 19,15 hod. Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa uskutoční dňa 6. 
decembra 2018 v KS Opatová.  
 
 
 
 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 8. novembra 2018 
 
 

 
 
Ing. Miloš Mičega 

         Predseda VMČ SEVER 
 


