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VMČ SEVER 04.júl 2019 

Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti SEVER, 

konaného dňa 04. 07. 2019 

 
Prítomní poslanci Ospravedlnení poslanci 
Mgr. Kamil Bystrický Mgr. Miloslav Baco 

Ing. Ladislav Matejka Ing. Miloš Mičega 

Mgr. Martin Petrík 

JUDr. Martin Smolka 

Martin Trepáč 

 

Prítomná: Ing. Monika Minarechová – garant VMČ Sever 

Hostia:  Mgr. Zdeno Marousek – MSP 

  Ing. Gabriela Vanková – Vedúca Útvaru majetku mesta 

 

PROGRAM:  
1. Otvorenie 

2. Majetkové prevody 

3. Nové požiadavky občanov a poslancov 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

1. OTVORENIE 

JUDr. Smolka – poverený vedením VMČ Sever, z dôvodu ospravedlnenia predsedu Mgr. 

Baca, privítal všetkých prítomných poslancov a hostí. Skonštatoval prítomnosť piatich 

poslancov z VMČ Sever a výbor je uznášaniaschopný. Následne oboznámil všetkých 

s programom a dal návrh na hlasovanie za odsúhlasenie programu.  

 

2. MAJETKOVÉ PREVODY 

Ing. Vanková – ozrejmila predkladané materiály nasledovne: 

Žiadosť od Západoslovenskej energetiky, a.s., Bratislava, ktorá požiadala o prenájom pozemku v k.ú. 

Trenčín – časť CKN parc.č. 1522/1 zast. plocha o výmere 2 m2 (Ul. Hodžova), za účelom vybudovania 

2 ks elektrických nabíjacích staníc typu AC pre elektromobily. Žiadateľ predmetné nabíjacie stanice 

Hlasovanie – VMČ Sever v počte Za – 5 odsúhlasili program 

ZA 5 Mgr. Bystrický, Ing. Matejka, Mgr. Petrík, JUDr. Smolka, Trepáč 

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 0  
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postaví, Mesto Trenčín vyznačí vyhradené parkovacie miesta, ktoré budú vyhradené pre elektromobily 

počas nabíjania.  

Ďalej dodáva stanovisko režimu na parkoviskách určených na nabíjanie elektromobilov– od Ing. 

Hartmanna (vedúci Útvaru mobility) – mesto Trenčín ako cestný správny orgán pre miestne účelové 

komunikácie vyhradí pri nabíjacích staniciach parkovacie miesta, miesta budú určené výhradne pre 

elektromobily v procese nabíjania. Dané parkovacie miesta nebudú spoplatnené minimálne do doby, 

pokiaľ bude prevádzkovateľ nabíjacich staníc poskytovať nabíjanie bezplatne.  

Ing. Vanková - ďalej informuje, že nájom menovaného pozemku bude spoplatnený sumou 60 € ročne. 

Jedná sa o plochu 2 m2. 

Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ v Trenčíne a Útvar 

územného plánovania Mesta Trenčín dňa 10.04.2019 prenájom časti vyššie uvedeného pozemku 

odporučili. 

Ide o pozemok – ul. Hodžova celý vyhradený pás na naloženie/vyloženine cestujúcich zo stanice za 

podchodom, (zmestí sa tam cca 4-5 áut) – je tam zákaz státia.  

JUDr. Smolka – navrhuje hlasovať za takto navrhnutý majetkový prevod predložený Ing. Vankovou 

 

3. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 

JUDr. Smolka – privítal pána Bohunického obyvateľa ul. Žilinskej 

1. p. Bohunický – vyjadruje nespokojnosť s umiestnením polopodzemných kontajnerov na ul. Žilinskej 

– pod Skalkou.  Prišiel v mene obyvateľov bytovky (konkrétne 32 znevýhodnených rodín), pri ktorej 

je stojisko, s polopodzemnými kontajnermi, v tesnej blízkosti umiestnené.  

Sťažuje sa na neustály hluk, na odpad, smrad, na zhoršenú kvalitu bývania. Občania zastúpení pánom 

Bohunickým napísali na mestský úrad list, v ktorom žiadajú o premiestnenie kontajnerov – odpoveď 

z mesta nebola pre občanov vyhovujúca.  

Kritizuje umiestenie kontajnerov – z dôvodu dobrej prístupnosti, kontajnery využíva väčšie množstvo 

občanov (nielen z blízkeho okolia) ako v minulosti, pôvodne boli 4 stanoviská s klasickými 1100 l 

kontajnermi, ktoré sú nahradené jediným stojiskom polopodzemných kontajnerov.   

Mgr. Petrík – informuje, že kontajnery na separovaný odpad slúžia všetkým obyvateľom mesta 

Trenčín, nie len občanom z konkrétnych bytových domov. Teda občania z iných mestských častí 

neporušujú žiaden zákon. Hoci rozumie, že to nie je dotknutým občanom príjemné.  

p. Bohunický – pýta sa kto je zodpovedný za výber konkrétnej lokality, kto rozhodol o zrušení 

pôvodných štyroch stanovísk. V odpovedi, ktorú dostal z MsÚ TN je zrejmé, že o tom rozhodol Útvar 

stavebný a životného prostredia. ÚSaŽP priznáva, že vizuálna stránka kontajnerov nemusí byť 

občanom príjemná, navrhujú vybudovanie zelenej steny, ktorá by zakryla kontajnery a znížila 

hlučnosť. Tento krok však občania nepovažujú za riešenie.  

P. Bohunický predkladá fotografie, žiadosť, ktorú zaslal na MsÚ TN + odpoveď na žiadosť. 

Hlasovanie – VMČ Sever v počte Za – 5 odporučili vyhovieť žiadosti 

ZA 5 Mgr. Bystrický, Ing. Matejka, Mgr. Petrík, JUDr. Smolka, Trepáč 

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 0  
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JUDr. Smolka – poslancom boli v spolupráci s ÚSaŽP navrhnuté niektoré lokality, ktoré by spĺňali 

všetky normy a požiadavky, nápad s polopodzemnými kontajnermi sa im zdal vhodnejší ako štyri 

pôvodné stanoviská s klasickými nádobami. Poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili výber tejto 

lokality. Ďalej dodáva, že ÚSaŽP a Útvar investícií v tomto prípade spravili všetko čo mali, nie však 

všetko čo mohli.  

Ing. Matejka – priznáva, že tieto konkrétne typy kontajnerov nie sú vhodné, sú s nimi problémy po 

celom meste.  

JUDr. Smolka – upozorňuje, že verejnou vyhláškou boli dotknutí účastníci konania oboznámení a  

keďže neboli žiadne námietky od občanov v čase výstavby – investícia sa zrealizovala, teraz by bolo 

neekonomické a nehospodárne premiestňovať celé stojisko.  

p. Bohunický – je ochotný zainvestovať 10 000€ na premiestnenie kontajnerov + navrhuje konkrétne 

miesto, ktoré by mohlo byť zo severnej strany bytovky.  

VMČ Sever opustil Ing. Matejka – stále VMČ ostáva uznášaniaschopné. 

Mgr. Bystrický – navrhuje oficiálne stanovisko, v ktorom požaduje od mestského úradu rokovanie 

s p. Bohunickým, kde by sa mohli viac venovať tejto problematike.   

Trepáč – mohli by sa zvolať aj zástupcovia bytov, ktorí sa môžu k tomu celému vyjadriť v mene 

všetkých občanov.  

JUDr. Smolka – VMČ Sever sa stotožňuje z názorom p. Bohunického a najlepšie bude keď to 

rozoberieme aj s Viceprimátorom.  

2. JUDr. Smolka – VMČ Sever navrhuje a odporúča mestu Trenčín vyvolať opätovné rokovanie 

s pánom Bohunickým a zo zástupcami bytových domov, vo veci premiestnenia veľkokapacitných 

kontajnerov. Prosí o zahlasovanie za tento návrh.  

Hlasovanie – VMČ Sever odporúča hlasovaním 4 Za – vyhovieť  

ZA 4 Mgr. Bystrický, Mgr. Petrík, JUDr. Smolka, Trepáč 

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 0  

 

5. RÔZNE 

Ďalšie požiadavky, ktoré požadujú priamo poslanci VMČ Sever: 

3. Ing. Matejka - Informácie k rozšíreniu cintorínu v Kubrej + predloženie projektovej dokumentácie na 

najbližšie VMČ Sever. 

 

4. Ing. Mičega - Vyčlenenie finančných prostriedkov na ihrisko Clementisova/Kraskova, stav riešenia + 

či, a kedy to bolo predložené na FMK, uvádza, že to možno vyčleniť okamžite rozpočtovým 

opatrením primátora. Len treba chcieť.  

 

5. Ing. Mičega - upozorňujem, že do dnešného dňa nie je vypracovaná a zverejnená zápisnica zo 

zasadnutia VMČ SEVER z 2.5.2019. Na tomto rokovaní boli schválené uznesenia s 

nasledovným znením :   
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a) VMČ SEVER odporúča vedeniu mesta Trenčín, aby na najbližšie zasadnutie MsZ v Trenčíne 

zabezpečilo na schválenie vyčlenenie finančných prostriedkov na ihrisko Clementisova/Kraskova v 

sume min. 6 000 €. Financie možno vyčleniť z prebytkov financií z prebiehajúcich investičných akcií. 

b) VMČ SEVER odporúča vedeniu mesta Trenčín, aby na najbližšie zasadnutie MsZ v Trenčíne 

zabezpečilo cez riadny bod zasadnutia informácie o: 

• finančnom pláne rekonštrukcie futbalového štadióna a vybudovania nového 

futbalového štadióna, 
• časového plánu výstavby rekonštrukcie futbalového štadióna a vybudovania nového 

futbalového štadióna, 
• aktuálnych informáciách o vydaných stavebných povoleniach týkajúcich sa výstavby 

futbalového štadióna, ich  právoplatností a termínov z nich vyplývajúcich, 
• prípadne ďalších dôležitých informácií o výstavbe futbalového štadióna a 

vybudovania nového futbalového štadióna. 
 

6. Trepáč - nový prechod pre chodcov na frekventovanej ceste pri zastávke Billa/prímestská doprava 

smerom k elektru – napojenie sa na ľavý chodník, ktorý vedie až k železničnej stanici 

 

7. Trepáč - Kubra - Ulica Zelnica – dať sem obmedzujúcu rýchlosť 20km/h (plus značku obytnej zóny), 

zóna najvyššej dovolenej rýchlosti – 20km/h (točiaca a úzka ulica, veľmi veľa detí, ktoré sa tu 

hrávajú) – okrem mňa je to aj požiadavka od obyvateľov z tejto ulice 

 

8. Trepáč - Kubra – pred kostolom  spraviť  bezbariérový  chodník na krátkom úseku, zatiaľ nakresliť 

žltú prerušovanú čiaru alebo dať prechod pre chodcov (pravidelne tu stávajú autá aj napriek 

zakazujúcej značke) 

 

9. Trepáč - Opatová – na  križovatke smerom z Trenčianskej Teplej do Opatovej posunúť značku 

Trenčín bližšie ku križovatke, z dôvodu obmedzujúcej rýchlosti na úseku mimo značiek a obce + 

pridať značku daj prednosť na rovnakej križovatke z Opatovej na hlavnú cestu, rovnako značka daj 

prednosť z hlavnej cesty  z mosta smerom do Opatovej na križovatke 

 

10. Trepáč - Kubra námestie - vyznačenie stojiska BUS na otoči (parkuje tu BUS, autá tiež, zákaz a ani 

označenie BUS tam žiadne nie je). 

 

11. Trepáč - Kubra námestie smerom  z Kubrice do mesta - nie je tu  zastávka  a tiež chýba označník 

CP.  V súvislosti s touto cestou, ktorá ale asi nie je mestská navrhujem od križovatky po križovatku 

dať značku zákaz státia, často tu autobus nemá ani len kde  zastaviť, pretože nie je tam žiadna zastávka 

označená a ani označník CP. Autá tam stávajú na chodníkoch a zasahujú aj do úzkej cesty, kde by mal 

stáť autobus. 

 

12. Trepáč - Kubra - cesta k Fiatu – jednosmerka, alebo tiež státie áut len v na jednej strane. V súčasnosti 

ich parkuje na oboch stranách veľa a pri prejazde sú autá blokované, musia stáť, obchádzať sa na úzkej 

ceste. 

 

13. Trepáč - Kubra námestie -  smerom z mesta od poslednej zákruty pred námestím/otočom autobusu 

stávajú pravidelne autá zasahujúce do cesty, kde v jednom pruhu bránia prejazdu – navrhujem tu dať 

buď značku nejakej zóny alebo zákaz státia z uvedených dôvodov, na námestí keď tak vyznačiť 1-2 

parkovacie miesta a dovoliť len na nich stáť.   

 

14. Trepáč - MHLS – prímestská doprava – zastávky v oboch smeroch - Kubrá rázcestie smer z Opatovej 

do mesta po hlavnej ceste – oba nové chodníky sú zarastené dlhodobo burinou, okolie chodníka 

nepokosené, miestami sa chodník/dlažba už prepadáva.  
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15. Mgr. Bystrický - Existuje plán výsadby zelene na miestnych komunikáciách v MČ Sever? Ide najmä 

o chodníky kde je priestor pri rekonštrukcii na umiestnenie zemníkov pri výsadbe nových stromov. Ak 

plán neexistuje, prosím zaslať finančný a časový plán zhotovenia takejto pasportizácie. 

 

16. Mgr. Bystrický - Prosím o zaslanie návrhu, ak existuje, na revitalizáciu podchodu Tatra Passage v 

réžii Mesta Trenčín, resp. aký je plán  s týmto priestorom. 

 

6. ZÁVER 

Na záver poverený zástupca JUDr. Martin Smolka poďakoval všetkým prítomným za účasť na 

stretnutí a ukončil zasadnutie VMČ Sever. Najbližší termín zasadnutia VMČ SEVER je 

predpokladaný na 1.8.2019 vo štvrtok o 16:00 hod., v priestoroch Centra seniorov na Sihoti na 

Osvienčimskej ulici v Trenčíne 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Monika Minarechová 

V Trenčíne dňa: 15.07.2019 

 

 

Začiatok VMČ:  16:00 hod. 

Ukončenie VMČ: 17:25 hod. 

 

 

                    ................................................ 

        Mgr. Miloslav Baco 

           Predseda VMČ Sever 


