
 
Zápisnica  zo zasadnutia 

VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 
uskutočneného dňa 10. januára 2019 

v priestoroch sobášnej siene MsÚ v Trenčíne 
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Garant VMČ SEVER:  Soňa Baránková (ku dňu konania VMČ nový garant zatiaľ neurčený) 
 
Ostatní prítomní : Mgr. Ján Forgáč – viceprimátor Mesta Trenčín 

Mgr. Zdeno Marousek – zástupca náčelníka mestskej polície 
        
Program: 
1. Úvod.  
2. Voľba predsedu VMČ SEVER. 
3. Obsadenie školských rád v MŠ, ZŠ, CVČ a ZUŠ. 
4. Diskusia. 
5. Záver. 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 
 

1. ÚVOD :  
 Viceprimátor mesta Mgr. Ján Forgáč privítal prítomných. Uviedol, že zasadnutie prvého VMČ 

SEVER (ďalej len VMČ) od volieb zvolal z titulu funkcie viceprimátora, nakoľko nie je ešte zvolený 
predseda VMČ. Konštatoval, že VMČ SEVER je uznášaniaschopný, prítomní sú šiesti členovia, 
poslanec Matejka hlásil neskorší príchod.  Následne prečítal program rokovania a vyzval prítomných 
členov na prípadné doplnenie alebo zmenu programu. Zmena alebo doplnenie programu nebola 
navrhnutá. Ďalej uviedol, že program bol známy z pozvánky zverejnenej na internetovej stránke 
Mesta Trenčín a členom z emailovej správy. Ako zapisovateľ bola určená p. Baránková, nakoľko 
nový garant nebol ešte nominovaný.  

HLASOVANIE :  
VMČ schvaľuje program rokovania tak ako bol navrhnutý. 
 
Za : 6 (Baco, Mičega, Trepáč, Petrík, Smolka, Bystrický)  Proti : 0 Zdržal sa : 0 
Uznesenie bolo schválené.  
 

2. VOĽBA PREDSEDU VMČ SEVER: 
 Mgr. Forgáč sa opýtal, či poslanci komunikovali medzi sebou a uviedol, že je zvykové právo 

navrhnúť za predsedu tohto poslanca s najväčším počtom získaných hlasov vo voľbách.  

 Mgr. Bystrický navrhol otvoriť diskusiu, či ešte niekto iný má záujem o post predsedu VMČ.  

Prítomní poslanci:  
Mgr. Miloslav Baco  
Ing. Miloš Mičega   
Ing. Ladislav Matejka 
JUDr. Martin Smolka  
Mgr. Martin Petrík   
Martin Trepáč 
Mgr. Kamil Bystrický 
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 Ing. Mičega dodal, že predsedu VMČ si volia jeho členovia (poslanci MsZ) spomedzi seba a aj on 
by sa rád uchádzal o post predsedu a zároveň podotkol, že by bolo vhodné počkať na kolegu 
Matejku, keďže sa bude voliť predseda. V zápätí o 16.13 h sa dostavil na rokovanie Ing. Matejka.  

 Mgr. Forgáč po vzájomnej diskusii medzi poslancami dal prítomným hlasovať o voľbe nového 
predsedu VMČ SEVER nasledovne: 

HLASOVANIE :  
VMČ SEVER schvaľuje, že novým predsedom VMČ SEVER bude poslanec Mgr. Miloslav Baco.  
Za : 5 (Baco, Trepáč, Petrík, Smolka, Bystrický) Proti : 0 Zdržali sa : 2 (Mičega, Matejka) 
Uznesenie bolo schválené.  
 

 Mgr. Baco poďakoval prítomným za prejavenú dôveru a schôdzu už viedol ako predseda VMČ.  
 

3. OBSADENIE ŠKOLSKÝCH RÁD V MŠ, ZŠ, CVČ a ZUŠ : 
 

 Mgr. Forgáč prečítal tabuľku s pôvodným zložením školských rád a vyzval predsedu, aby o novom 
zložení medzi sebou diskutovali. Hlasovalo so o nasledovnom zložení školských rád:  

 
ZÁKLADNÉ ŠKOLY: 
ZŠ HODŽOVA: JUDr. Martin Smolka, Mgr. Kamil Bystrický, Mgr. Martin Petrík, Ing. Miloš 

Mičega 
 
ZŠ KUBRANSKÁ: Mgr. Miloslav Baco, Mgr. Martin Petrík, Ing. Ladislav Matejka, Martin Trepáč 
 
ZŠ POTOČNÁ:  Mgr. Miloslav Baco, JUDr. Martin Smolka 
 
 
MATERSKÉ ŠKOLY: 
MŠ Opatovská 39: Ing. Miloš Mičega, Ing. Ladislav Matejka 
 
MŠ Kubranská: Mgr. Miloslav Baco, JUDr. Miloslav Smolka 
 
MŠ Považská 1:  Mgr. Martin Petrík, Martin Trepáč 
MŠ Švermova 24:  Ing. Miloš Mičega, Mgr. Kamil Bystrický 
MŠ M. Turkovej:   Ing. Ladislav Matejka, Mgr. Martin Petrík 
MŠ Niva:     Mgr. Miloslav Baco,  Mgr. Martin Petrík 
 
 
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA: Mgr. Kamil Bystrický 
 
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU: Martin Trepáč  
 
 
HLASOVANIE :  
VMČ SEVER schvaľuje nasledovné zloženie školských rád (viď uvedené vyššie)  
Za : 7 (Baco, Trepáč, Petrík, Smolka, Bystrický, Mičega, Matejka)  Proti : 0       Zdržal sa : 0  
Uznesenie bolo schválené.  
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4. DISKUSIA:  
 

 pani sa opýtala prítomných, že kto kontroluje účasť na školských radách v priebehu roka a upozornila 
na to, že počet členov v školských radách je nedostačujúci,.... s koľkými problémami sa učitelia denne 
stretávajú a musia to riešiť,..... 

 Mgr. Forgáč za seba uviedol a vysvetlil, že vždy tam bol predseda aj člen, ktorí mali hlasovacie právo 
a boli to aj odborníci  a s počtom detí v triedach to nemá nič spoločné,..... do debaty vstúpil JUDr. 
Smolka, že nie vždy kvantita vystihuje kvalitu a nie každému sa to musí páčiť, v tomto prípade sa to 
môže zdať poddimenzované, napr. na tak veľkú školu ako je ZŠ Hodžova,..... ale nie je tomu tak,.... 
a ukončil to Mgr. Forgáč, ktorý na záver uviedol, že v školskej rade na juhu pôsobil 4 roky a neobáva 
sa, že budú novozvolení poslanci v školských radách zle pracovať,... veď samotní voliči nevolia 
poslancov podľa ich odbornosti,...... a verí, že si všetci budú plniť svoje povinnosti, ktoré im z funkcie 
vyplývajú,.....    

 pani sa opýtala, čo s neodhrnutými cestami na Sihoti bude mesto robiť, nakoľko snežilo pred dvoma 
dňami a niektoré cesty doteraz nie sú prehrnuté,..... vysvetli jej Mgr. Forgáč, že mesto má zverejnený 
plán údržby, všetky dostupné mechanizmy boli v teréne podľa nastavených priorít, ale keď sneží 24 
hodín v kuse, prioritou zostávajú stále cesty I. triedy. 

 Ing. Mičega poznamenal, že áno, to je jedna vec, ale prioritou sú aj chodníky vedúce napr. 
k zastávkam, aspoň tie hlavné,  a tie neboli odhrnuté vôbec,..... a preto by chcel zverejniť:  
1. Kam majú občania volať v takejto situácii, zverejniť telefónne číslo? 
2. Odhrnúť novovybudovaný chodník na Opatovskej ulici, na ktorý sa úplne zabudlo, 
3. Ako mesto doriešilo tzv. „plávajúcu“ podlahu v MŠ Opatovská? 

 Mgr. Bystrický sa opýtal novozvoleného predsedu Mgr. Baca, aby si do budúcna nastavili nejaké 
priority, na ktorých začnú koncepčne pracovať a zároveň položil otázku, aby každá mestská časť mala 
v mesačníku INFO vyhradený svoj priestor na prezentáciu tej svojej časti,....  

 Mgr. Baco ešte na záver predložil petíciu občanov Opatovej ohľadom modernizácie železničnej trate 
a nedoriešeným sprístupnením pozemku k rodinným domom na konci ulice Mlynská, nakoľko tam 
bol zabratý chodník a osadené oplotenie brániace prístupu. Mgr. Forgáč len doplnil, aby petíciu 
predložil na podateľňu a mesto sa bude ňou zaoberať. 
5. ZÁVER:  

 Mgr. Baco poďakoval všetkým za dnešnú účasť a ukončil zasadnutie VMČ s tým, že najbližšie 
zasadnutie VMČ SEVER sa bude konať v Opatovej.  
 

Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 17,20 hod.  
 
 
 
 
 
Zapísala: Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 10. januára 2019 
 
 

 
 
Mgr. Miloslav Baco 

         Predseda VMČ SEVER 
 


