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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti SEVER, konaného dňa 14.03.2019   

 
 

Prítomní poslanci: Mgr. Miloslav Baco, Mgr. Martin Petrík, Ing. Ladislav Matejka, Ing, Miloš Mičega, 
Martin Trepáč, JUDr. Martin Smolka, Mgr. Kamil Bystrický 
Ospravedlnení poslanci: - 
 
Prítomná: Monika Kobzová –garant VMČ Sever 
Hostia: Mgr. Zdenko Marousek– MsP,  Ing. Gabriela Vanková- vedúca útvaru majetku mesta 
 
PROGRAM 
1. Úvod  
2. Majetkové prevody 
3. Informácia o rekonštrukcii MŠ Kubra  
4. Diskusia 
5. Záver 

 
 

 
1. OTVORENIE 
Zasadnutie VMČ Sever otvoril Mgr. Miloslav Baco – predseda VMČ Sever a privítal a predstavil všetkých 
prítomných poslancov a hostí. Skonštatoval prítomnosť všetkých poslancov z VMČ Sever a výbor je 
uznášaniaschopný. Mgr. Miloslav Baco oboznámil všetkých s programom.  
 
Mgr. Kamil Bystrický – navrhol doplnenie programu o stanovisko k projektu Mgr. Art. Pavla Prokopa 
s názvom „ Kultúrne a vzdelávacie stredisko Kubra“ za osobnej účasti žiadateľa 
Mgr. Martin Petrík – navrhol doplnenie programu o bod z komisie kultúry o podporné stanovisko VMČ 
alebo letného kúpaliska o podporu podujatia s hudobnou  produkciou po 22-hej hodine usporiadanej na 
letnej plavárni 
 
 
Program: 
 

1. Úvod 
2. Majetkové prevody 
3. Projekt Mgr. Art. Pavla Prekopa s názvom „ Kultúrne a vzdelávacie stredisko Kubra“ 
4. Vyjadrenie výboru mestskej časti sever k žiadostiam na podujatia s hudobnou produkciou po   

22-hej hodine na mestskej plavárni Trenčín – Ostrov 
5. Rekonštrukcia MŠ Kubra 
6. Diskusia 
7. Záver 

 
Mgr. Miloslav Baco - dal návrh na hlasovanie za doplnenie bodu č. 3 Projekt Mgr. Art. Pavla Prekopa 
s názvom „ Kultúrne a vzdelávacie stredisko Kubra“. 
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Poslanci v počte 7 ZA odsúhlasili doplnenie bodu 2. do programu. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. 
 

1. Mgr. Miloslav Baco – dal návrh na hlasovanie za doplnenie bodu 4. Vyjadrenie výboru mestskej 
časti sever k žiadostiam na podujatia s hudobnou produkciou po 22-hej hodine na mestskej 
plavárni Trenčín - Ostrov 

 
Poslanci v počte 7 ZA odsúhlasili doplnenie bodu 4. do programu. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. 
 
Mgr. Miloslav Baco – dal návrh na hlasovanie za zmenu programu. 
 
Poslanci v počte 7 ZA odsúhlasili zmenu programu. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. 
 
2. MAJETKOVÉ PREVODY 
 
Žiadosť spoločnosti XRAY o zámenu pozemkov nachádzajúcich – pozemok o výmere 106 m2 vo 
vlastníctve spoločnosti XREY za pozemok vo vlastníctve mesta vo výmere 112 m2. Účelom je 
vysporiadanie pozemku mesta pod časťou komunikácie na ulici Pod Sokolice a spoločnosť XREY si 
vysporiada časť pozemku, ktorá je súčasťou ich areálu. Rozdiel vo výmere bude riešený finančným 
vyrovnaním 
Uznesenie: Výbor mestskej časti Sever odporúča schváliť majetkový prevod tak, ako bol predložený VMČ 
Mgr. Miloslav Baco dal hlasovať o majetkovom prevode. Poslanci v počte 7 ZA odporučili majetkový 
prevod. Nikto nebol proti, nikto sa nezdržal  
 
Vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na ulici K výstavisku v k.ú. Trenčín –  jedná sa o 
novovytvorenú    C-KN parc.č. 1431/7 zastavaná   plocha a nádvorie o výmere 1030 m2, , odčleneného   
geometrickým   plánom   z   pôvodnej C-KN parc.č 1431/1 o celkovej výmere 1959 m2, zapísaného na LV 
č.1, ako  vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1 do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov, zapísaných na LV č. 6201, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku priľahlého k bytovému domu Pod Sokolice so súpisným číslom 528, ktorý bude využívaný ako 
zeleň a parkovisko. 
     Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar územného plánovania Mesta Trenčín 
a Útvar mobility MsÚ v Trenčíne dňa 29.11.2018 odporučili predaj  pozemku. 
Prihlásil sa poslanec JUDr. Martin Smolka, ktorý tento majetkový prevod nepodporil. 
Uznesenie: Výbor mestskej časti Sever odporúča presunúť tento bod na výbor mestskej časti sever Pod 
Sokolice, ako bol predložený VMČ 
Mgr. Miloslav Baco dal hlasovať. Poslanci v počte 7 ZA odporučili presunúť tento majetkový prevod na 
výbor mestskej časti sever, ktorý sa bude konať Pod sokolicami 
 
Žiadosť o predaj do vlastníctva Slovenskej republiky v správe Železnice Slovenskej republiky, 
Bratislava,  za účelom vysporiadania pozemkov pre stavebný objekt SO 31.32.06 Žst. Trenčín, železničný 
zvršok – Chynoranská trať a SO 31.32.07 Žst. Trenčín, železničný spodok – Chynoranská trať a s nimi 
súvisiace stavebné objekty a prevádzkové súbory v súvislosti so stavbou Modernizácia železničnej trate 
Nové Mesto nad Váhom – Púchov, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. III. etapa, k.ú. Trenčín 
novovytvorené C-KN parc.č. 1627/854 zastavané plochy a nádvoria o výmere 85 m2, C-KN parc.č. 
1627/855 zastavané plochy a nádvoria o výmere  68 m2, C-KN parc.č. 1627/856 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 63 m2, C-KN parc.č. 1627/857  zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, C-KN 
parc.č. 1627/858 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2,C-KN parc.č. 1627/859 zastavané plochy 
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a nádvoria o výmere 1171 m2, C-KN parc.č. 1627/860 zastavané plochy a nádvoria o výmere 106 m2, C-
KN parc.č. 100/7 ostatné plochy o výmere 61 m2 odčlenené geometrickým plánom z pôvodných C-KN 
parciel, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina. 
Predaj pozemkov bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. – pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.  
Ide o pozemky nachádzajúce sa v okolí železničnej trate smer Chynorany a budú súčasťou ochranného 

pásma  železnice. V roku 2016 bola medzi Mestom Trenčín ako budúcim predávajúcim a SR -  Železnice 

SR ako budúcim kupujúcim uzatvorená Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy , v ktorej sa zmluvné 

strany zaviazali za účelom úpravy práv k pozemkoch dotknutých uvedenými stavebnými objektami 

uskutočniť prevod vlastníckeho práva z budúceho predávajúceho na budúceho kupujúceho. 

Uznesenie: Výbor mestskej časti Sever odporúča schváliť majetkový prevod tak, ako bol predložený VMČ 
Mgr. Miloslav Baco dal hlasovať o majetkovom prevode. Poslanci v počte 7 ZA odporučili majetkový 
prevod. Nikto nebol proti, nikto sa nezdržal  
 
Žiadosť o zámenu pozemkov v k.ú. Trenčín, medzi Mestom Trenčín a Trenčianskou univerzitou 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne – jedná sa o pozemky nachádzajúce sa pri univerzite a futbalovom 

štadióne. Pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín je vo výmere 58 m2 a nachádza sa v areáli Trenčianskej 

univerzity. Je to pozemok uvoľnený po odstránení umelého osvetlenia. Pozemok vo vlastníctve univerzity 

je vo výmere 105 m2. . Navrhnutá bola zámena bez finančného vyrovnania, s tým, že Mesto Trenčín bude 

mať predkupné právo na uvedený pozemok 

Mgr. Miloslav Baco otvoril diskusiu k tomuto majetkovému presunu. Prihlásil sa Ing. Miloš Mičega 

s otázkou o uložení akých sieti sa jedná. Ing. Gabriela Vanková odpovedala, že sa jedná o inžinierske siete 

Mesta, nakoľko futbalový štadión patrí mestu. 

Uznesenie: Výbor mestskej časti Sever odporúča schváliť majetkový prevod tak, ako bol predložený VMČ 
Mgr. Miloslav Baco dal hlasovať o majetkovom prevode. Poslanci v počte 7 ZA odporučili majetkový 
prevod. Nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 
 
Žiadosť spoločnosti RENGL Slovensko, o zmenu v Nájomnej zmluve č. 16/2017 – predmetom ktorej je 
prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín za účelom umiestnenia reklamných – plagátových 
plôch. Ide o pozemok CKN parc. Č. 802/1 nachádzajúci sa na Ul. Žilinská v Trenčíne, na ktorom mala byť 
umiestnená v zmysle zmluvy umiestnená plagátová plocha v tvare „doska“. Na základe odborného 
posúdenia celkov je dopravnej situácie v uvedenom mieste a najmä z dôvodu zaistenia väčšej 
bezpečnosti chodcov a celkovej dopravnej prehľadnosti, spoločnosť požiadala o zmenu plagátovej plochy 
na plochu v tvare „stĺp“ 
 
Uznesenie: Výbor mestskej časti Sever odporúča presunúť rozhodnutie o žiadosť na zasadnutie výboru 
mestskej časti sever 04.04.2019 Pod Sokolice. Mgr. Miloslav Baco dal hlasovať .Poslanci v počte 7 ZA 
odporučili presunúť rozhodnutie . Nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 
 
Prenájom nebytových priestorov – Letné kúpalisko  
 
Uznesenie: Výbor mestskej časti Sever odporúča schváliť majetkový prevod tak, ako bol predložený VMČ 
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Mgr. Miloslav Baco dal hlasovať o majetkovom prevode. Poslanci v počte 7 ZA odporučili majetkový 
prevod. Nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 
 
3. Projekt Mgr. Art. Pavla Prekopa s názvom „ Kultúrne a vzdelávacie stredisko Kubra“   
 
Mgr. Miloslav Baco vyzval Mgr. Kamila Bystrického, ktorý navrhol doplnenie programu zasadnutia 
o uvedený bod , aby uviedol tento bod. Mgr. Bystrický. Pán Bystrický uviedol, že nakoľko sa jedná 
o objekt, ktorý sa nachádza v mestskej časti, kde je rokovanie VMČ a na uvedenom rokovaní sa nachádza 
a aj navrhovateľ považuje za logické ,že uvedený bod bude prerokovaný na tomto zasadnutí. Po 
oboznámení s projektom samotným navrhovateľom požiadal predseda VMČ, Mgr. Baco, o názor pani 
Brezánovu,  správkyňu kultúrneho strediska Kubra.  
 
Pani Brezánová je rázne proti. Pani Brenzánová upozornila na  skúsenosti s podobnými prenájmami 
z minulosti, na dva roky. „Po dvoch rokoch aktivity padli a sa stredisko sa predalo ( viď Sihoť). Ak Kubra 
stratí toto stredisko, už nebude mať nič. “Nakoľko stredisko nemá na plat ďalšej zamestnankyne a ranné 
aktivity padli ,musela táto nastúpiť do zamestnania a tak sa voľnočasové aktivity presunuli do 
poobedňajších, prípadne podvečerných hodín. Je tu fungujúce občianske združenie, ktoré slúži všetkým 
občanom.  
 
Pani Matejková – mesto by malo spraviť koncepciu fungovania všetkých kultúrnych stredísk.  Trenčín 
nemá normálne fungujúci kultúrny dom. Niektoré sú vo výpožičke, niektoré v nájme a niektoré sú 
súkromné. 
 
Mgr. Kamil Bystrický – ja, ako poslanec za mestskú časť sever som cítil za prirodzené a normálne, aby sa  
otázka fungovania kultúrneho domu v Kubrej prerokovala práve tu. Aby bol počuť hlas Vás, občanov. 
Ohľadom koncepcie kultúry máte pravdu. Je to ale zložitá otázky, ktorá sa tu nevyrieši. Prečo sa to tu 
rieši je potreba nastaviť nejaké mantinely pre ďalšiu diskusiu. Mojim zámerom v rámci rokovania, aby 
došlo k dohodám a našli sa styčné body či áno alebo nie. Ja osobne by som k tomuto nenavrhoval ani 
žiadne uznesenie 
 
Mgr. Miloslav Baco – Ja naopak by som navrhoval prijať uznesenie, pretože si vážim kultúrnu činnosť 
pani Brezánovej a pani Liškovej. Odvádza dobrú robotu a zaslúži si to. Ak máme toto zavrieť, tak ja za to 
nikdy nezahlasujem. Je tu veľa spoločenských a kultúrnych akcii 
 
Pani Brezánova – okrem toho tu máme folklórnu skupinu. Ženy sa zúčastňujú občianskych záležitostí. 
 
JUDr. Martin Smolka – tuto podporu nedostanete. Ľudia sú tu lokálpatrioti. V tomto stredisku to žije skôr 
v poobedňajších hodinách a cez víkendy. Sú aj iné strediská, skúste radšej tam. Je to iba dobre mienená 
rada. 
 
p. Brezánová – robia sa tu aj výstavy. Býva tu Veľkonočná výstava, Vianočná výstava. Chceli sme si tu 
spraviť slovenskú izbu a nemôžme práve kvôli aktivitám, ktoré sa tu robia. 
 
Mgr. Art. Pavol Prekop – Postavil som sa pred Vás s konkrétnym modelom, ako by mohol fungovať. 
Chcem Vás iba poprosiť, či by ste si môj návrh mohli prečítať 
 
Obyvateľ Kubre – Povedali ste, že tu chcete aj bývať. Koľko si predstavujete platiť nájom za celý kultúrny 
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dom. 
 
Mgr. Art. Pavol Prekop – 400 € mesačne 
 
Mgr. Ladislav Matejka – Vy tu prezentujete projekt, akoby ľudia o ňom mali vedieť. Chcete nechať 
fungovať súbor, krúžky a bývať tu? Tu sa žije aj v noci, ľudia sa tu stretávajú aj o 21 – vej hodine. Bývajú 
tu skúšky. Ja túto Vašu myšlienku nepodporím. Budem rád, keď tento výbor príjme uznesenie. Za seba 
som proti, aby bol kultúrny dom prenajatý. Chcete si zobrať do prenájmu aj celý pozemok. Kto zaručí, že 
deti  sa sem budú môcť chodiť hrávať a budú mať sem voľný vstup, že nebudete vyberať za vstup. 
 
Mgr. Kamil Bystrický – ste schopný sa o tomto projekte baviť, alebo je to pre Vás neprípustné 
 
p. Brezánová – neprípustné 
 
Mgr. Kamil Bystrický – berieme to teda tak, že je tu výrazný nesúhlas s týmto typom projektu. Takže to 
berieme na vedomie a ideme ďalej  
 
Ing. Miloš Mičega – ja by som dal iba otázku. Trváte na tom,že to musí byť iba tento priestor? 
 
Mgr. Art. Pavol Prekop – trvám na tom kvôli škole. 
 
Ing. Miloš Mičega – už ste niekedy športovali? 
 
Mgr. Art. Pavol Prekop – nešportujem. 
 
Ing. Miloš Mičega – vysvetlím to. Keby ste športovali a ako hráč prídete do nejakého mužstva ,tak ako 
nový by ste sa snažili začleniť. Vy ste predviedli projekt a chcete, aby sa ostatní prispôsobili Vám. 
 
Mgr. Miloslav Baco – nemyslím si, že tento projekt je vhodný do týchto priestorov. Dal hlasovať za 
projekt Mgr. Art. Pavla Prekopa. Kto je za, aby sa prenajalo kultúrne stredisko Kubra pánovi Prekopovi? 
Za 0, zdržal sa 1, proti 6. Uznesenie VMČ je, že neodporúča prenajať kultúrne stredisko Kubra 
 
4. Vyjadrenie výboru mestskej časti sever k žiadostiam na podujatia s hudobnou produkciou po   22-hej 
hodine na mestskej plavárni Trenčín – Ostrov 
 
Mgr. Miloslav Baco – poprosil Mgr. Petríka, ako predkladateľa, aby uviedol tento bod. 
 
Mgr. Martin Petrík – poďakoval za slovo. Jedná sa o to,že každoročne je vyvíjaný tlak na p. primátora, 
riaditeľa plavárne, poslancov o uskutočnenie podujatí s hudobnou produkciou po 22 – hej hodine na 
mestskej plavárni alebo v kempe. Chceme to nejako utriasť, aby sme dali jednotný výstup či odporúčame 
alebo neodporúčame takéto akcie. Otváram diskusiu 
 
Obyvateľ mestskej časti – treba prijať opatrenie, aby po 22-hej hodine neboli reproduktory na plný 
výkon ale aby boli tichšie. 
 
Mgr. Zdenko Marousek – minulý rok takýchto podujatí na Ostrove nebolo až tak veľa, no predchádzajúce 
roky evidujeme veľmi veľa sťažností hlavne od obyvateľov Sihote I,II na hluk. Hľadali sme možnosti, ako 
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túto kultúru aj povoliť ale tu zlatá stredná cesta nevedie. Nevedie ani cesta stíšenia reproduktorov. Aj 
keď tam prišli policajti, či už štátny alebo mestský, organizátor reproduktory stíšil, no po chvíli boli na 
rovnakej úrovni ako predtým. Za mňa som proti, aby bola hudobná produkcia po 22 – hej hodine 
povolená.  
 
JUDr. Martin Smolka – rád by som podporil názor Zdena Marouska. Obrátili sa na mňa občania a ja som 
im vysvetlil, že akcie, ktoré sú na Ostrove, nevieme ovplyvniť, nakoľko sú na území Zamaroviec. No na 
letnom kúpalisku, ako povedal Martin Petrík, máme oprate vo vlastných rukách, tak ich nepúšťajme. 
Teraz robíme iba prieskum, že čo vy nato hovoríte. Myslím si ale, že to patrí aj na VMČ, ktorý sa bude 
konať priamo v dotknutej časti. Som za, aby sa mladí stretávali, no nemôžu tým obťažovať celú Sihoť. 
 
Obyvateľ  – prečo sa nevrátime k zábave, ako bola kedysi? Chodili sme tancovať štvrtok, sobotu , nedeľu 
o 17- tej do 22 -hej. 
 
Mgr. Miloslav Baco – prikláňam sa k názoru p. Marouska a Martina Smolku, ak to môžeme obmedziť,tak 
to obmedzme. Máme tu niekoľko problematických miest. Jednak je plaváreň. Veď na Sihoti i,II žijú 
väčšinou starší ľudia. Máme tu Piáno Pod Sokolicami, Výstavisko. Máme tu tri problematické body, odkiaľ 
sa šíri hluk. Som rád,že po 6 – 7 – mich rokoch sa nám podarilo dostavať letnú plaváreň. Veď to bola 
stavba storočia. Neviem si predstaviť, v akom stave by sa nasledujúci deň kúpalisko našlo. Na starom 
kúpalisku sa takéto akcie robili a plaváreň zostávala v hroznom stave. 
 
JUDr. Martin Smolka – takéto akcie sa robievali iba na začiatku a konci sezóny. 
 
Mgr. Martin Petrík – som za, aby mesto využívalo svoje regulatívne možnosti, aby na to dohliadalo. 
Vzniká tam priestor na výnimku.  Myslím si,že za určitých výnimočných situácii mesto môže dať 
povolenie. Môže to byť v záujme mesta. Nemusí to byť komerčné podujatie. Nemusí to byť napr. hip -
hop ale vážna hudba. Vidím tam priestor na výnimku, no dal by som tam nejaké kritéria,aby výnimka 
nebola zneužívaná. Bol návrh, aby sa po skončení sezóny oddelila trávnatá plocha mobilným plotom sa 
mohol by sa areál využívať aj v septembri, októbri, novembri a na spevnených plochách by sa mohol hrať 
volejbal, basketbal   
 
obyvateľka – chcem sa opýtať, či mesto neplánuje predĺžiť využívanie plavárne, nakoľko aj septembri 
bývajú vysoké teploty. 
 
Mgr. Martin Petrík – tam je problém so zabezpečení plavčíkov. 
 
Mgr. Miloslav Baco – Martin, máš nejaké uznesenie, ktoré chceš navrhnúť?  
 
Mgr. Martin Petrík – VMČ sever neodporúča kultúrnej komisii povoliť akcie s hudobnou produkciou po 
22 – hej hodine  
 
Ing. Miloš Mičega – veď tu bol návrh, tento bod posunúť na zasadnutie VMČ sever na Sihoť. 
 
Obyvateľ mestskej časti – prikláňam sa k názoru Martina Smolku.  Sú letné mesiace, sú horúčavy. 
Obyvatelia majú otvorené okná, všetko bude počuť. Hudobnú produkciu je počuť nielen na Sihoti I.,II. ale 
aj III.,IV. A v Kubrej. Odjakživa bol Ostrov vyčlenený na športové aktivity. Nezaťahujme do toho nejaké 
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ďalšie akcie. Letné kúpalisko je otvorené jún, júl, august. Chcete povoliť akciu raz do mesiaca? Komu ju 
dáte? Veď sa budú snažiť robiť akcie každý víkend. Som proti tomu. 
 
Mgr. Miloslav Baco – ďakujem. Neodkladajme to na ďalší výbor mestskej časti. Myslím, že názor bude 
rovnaký.  
 
Mgr. Martin Petrík – nerozmýšľate na nejakých výnimočných akciách, ktoré budú povolené za prísnych 
kritérií? Veď tam môže byť v noci aj folklór. Koncepcia dramaturgie organizátora ovplyvňuje mesto. Aj 
mesto, útvar kultúry si môže povedať, že bude organizovať nejakú akciu 
 
Ing. Miloš Mičega – nemám problém hlasovať za alebo proti. Samozrejme,že nechcem aby bola hlučná 
produkcia na Sihoti. Chcel som to presunúť na zasadnutie na Sihoť, preto, aby to bolo ako riadny bod 
pozvánky. Aby aj ľudia, ktorí neprídu, zachytili, že takéto niečo bude. Svoj názor meniť nebudem,no bol 
by som rád, aby sa tento bod presunul na Sihoť a kto bude chcieť z obyvateľov, nech tam príde a vyjadrí 
svoj názor.  
 
Mgr. Martin Petrík – navrhujem uznesenie. Výbor mestskej časti sever neodporúča komisii kultúry 
organizovať akcie s hudobnou produkciou po 22 – hej hodine na letnom kúpalisku. 
 
Mgr. Miloslav Baco – dávam hlasovať. Kto je za? 
 
Ing. Miloš Mičega – najskôr tu bol návrh Martina Smolku na presunutie. Tak hlasujme o ňom. 
 
Mgr. Miloslav Baco – dobre. Martin, daj svoj návrh.  
 
JUDr. Martin Smolka – navrhujem tento bod presunúť na najbližšie VMČ, ktoré sa bude konať na Sihoti. 
 
Mgr. Miloslav Baco – dávam hlasovať o návrhu, ktorý predniesol poslanec Smolka. 6 poslancov bolo za, 
jeden sa zdržal.  
 
5. Základná informácia o rekonštrukcii MŠ Kubra. 
 
Mgr. Miloslav Baco – pani Suletyová ma poprosila, keďže sa nemohla zúčastniť, aby som povedal pár 
informácii o obnove MŠ. Zhotoviteľ tohto diela sú Vodohospodárske stavby, ekologický podnik Bratislava. 
Zhotoviteľovi diela bola stavba odovzdaná 23.10.2018. Termín realizácie by mal podľa zmluvy trvať 12 
mesiacov. Harmonogram výstavby je na tri etapy, keďže MŠ má tri pavilóny a hygiena zamietla 
presunutie časti detí do kultúrneho strediska. Poviem Vám, v stručnosti, aké práce tam majú byť 
vykonané. Má sa zatepliť a obnoviť obvodový plášť, má prísť k výmene parapetov, obnove hydroizolácii, 
nové oplechovanie atiky, výmena strešných odtokov, demontáž starých odkvapových systémov, 
prekotvenie bleskozvodov, výmena elektroinštalácie, maľovanie vnútorných priestorov atď.. Po tejto 
rekonštrukcii by mala byť naša škôlka asi jednotka, čo sa týka mesta Trenčín. Tento rok sme doplnili do 
rozpočtu, keďže to projekt neobsahoval,že sa zrekonštruujú všetky tri sociálne zaradenia, ktoré sa tam 
nachádzajú.  
 
Obyvateľ -  ide tam aj zateplenie a výmena okien? 
 
Mgr. Miloslav Baco – áno. Aj zateplenie a výmena okien 
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Ing. Ladislav Matejka – môžem? Keďže ja som ten,ktorý to rozbiehal. Rekonštrukciu MŠ Šafáriková, 
Opatovská a Kubra, jedná sa o kompletné zateplenie, kompletnú výmenu okien, kompletnú výmenu 
strešného plášťa, nové kúrenie, nová elektroinštalácia, čiže kompletná rekonštrukcia MŠ. Budú 
montované fotovoltaické panely. Všetko je to financované z fondov EU.  
 
Mgr. Miloslav Baco – chce ešte niekto niečo? Ak nikto nič, prechádzam na bod číslo 6 a to je diskusia. 
 

 
6. Diskusia 
 
Obyvateľka Kubrej – Rozšírenie cintorína. Minulý týždeň museli čakať pozostalí deň- dva, aby sa našlo 
miesto a mohli pochovať svojich príbuzných. 
 
Obyvateľka Kubrej – tiež chcem vyjadriť názor k tejto téme. Sú tam zbúrane ploty, z ktorých trčia háky, 
čo je v podstate nebezpečné. Márnica je v zlom stave. A chcem sa opýtať, komu patrí pozemok tesne za 
plotom? Urbáru alebo mestu. Je to pozemok hneď pod cintorínom. Lebo tam by stačila jedna motorová 
píla a krásne to preriediť. Nemyslím stromy ale nálety. Dom smútku je tiež vo veľmi zlom stave.  
 
Obyvateľ Kubrej – pod cintorínom to je urbárske. Ak to tam vyrúbeme, celý svah sa bude zosúvať. 
 
Ing. Miloš Mičega  - ktorý dom smútku? 
 
Obyvateľka Kubrej -  v Kubrej 
 
Ing. Miloš Mičega - mali sme jedno stretnutie poslancov 17. 01. 2019. Každý poslanec si mohol povedať, 
čo by navrhoval dať do rozpočtu. Mal som asi päť vecí. Mimo zariadení na záchranu životov ( 
defibrilátorov), ktoré sa dajú umiestniť na verejné priestranstvá a iných drobností, aj dom smútku. 
Navrhol som, a to je asi to,čo myslíte aj vy, presunúť financie na klimatizáciu,kde by to aj tak nestačilo, 
tak som navrhol, aby tieto financie zobrali a presunuli na dom smútku do Kubrej. Mimo iné som povedal, 
že v zimnom období je to dehonestujúce, aká zima tam je. Je to otvorené z jednej aj druhej strany. Je to 
ako komín. Čo sa týka cintorína, ak kolegovia sľúbia, že zodvihnú ruky, tak Vám sľubujem, že do zajtra 
nájdem peniaze v rozpočte. 
 
Obyvateľ Kubrej – stále hovoríte, že je tam, na cintoríne, nejaký problém. Nejaký stožiar. 
 
Ing. Miloš Mičega -  ak je aj problém stĺp vysokého alebo nízkeho napätia, tak pod takýmto stĺpom, sa dá 
aj bývať. Na strechy sa dávajú takzvané nárazníky. Slúžia na to, aby  zachytili kábel ak by spadol. Nechcem 
byť morbídni, no neviem si predstaviť, ak by takýto kábel padol na cintorín, koho by tam zabil. Na 
cintorín nepôjde nikto v čase víchrice.  
 
Mgr. Miloslav Baco – skúsme teda navrhnúť alebo požiadať mestský úrad, aby nám do najbližšieho 
zasadnutia VMČ, ktorý sa bude konať tu , v Kubrej, aby nám predložil nejakú správu ohľadne toho 
projektu.  
 
Obyvateľ Považskej 1709 – vlastníci bytových a nebytových priestorov na ulici Považská 1709, žiadame 
o vybudovanie chodníka o šírke 1 m, ktorý je na mestských pozemkoch. Celkovo sa jedná asi o 500 
obyvateľov, 167 bytov. Sú to tri bytové domy.  
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JUDr. Martin Smolka – a nie je lepšie dať tam iba obrubník, aby Vám tam autami nezachádzali do zelene? 
Ten chodník tam je päťdesiat rokov. Neberte to neskromne, no máme takýchto požiadaviek veľa. 
Môžeme ju zaradiť do investičných akcií. 
 
Obyvateľ Kubrej – mesto Trenčín ide rozširovať parkovacie miesta. Celá Sibírska ulica, vedľa potoku, je 
majetkom urbariátu. Čo s tým chce mesto robiť? Bolo to prerokované na zastupiteľstve?  
 
Mgr. Martin Petrík – cesta patrí mestu a  bude rozširovať parkovacie miesta smerom k domom. Vám 
patrí od obrubníka smerom k potoku.  
 
JUDr. Matin Smolka – ja Vám neviem fundovane odpovedať,no nebude to tak,že cesta, ako dielo je 
mestské a pozemky pod ňou sú vaše? Tak ako ako sa to robilo v 80 – tych rokoch? Takýchto ciest Vám 
nájdem kilometre. Cesta, ako dielo je mestská a s tou si mesto môže robiť čo chce. Či na nej bude vyberať 
parkovné, vy neovplyvníte. Ak by mesto rozširovalo cestu, do toho už môžete vstúpiť.  
 
Ing. Miloš Mičega – ste urbárske spoločenstvo s právnou subjektivitou? To znamená, že môžete v mene 
vlastníkov podpisovať zmluvy? Aj kúpno-predajné? 
 
Obyvateľ Kubrej – áno, som štatutár.  
 
Ing. Miloš Mičega – v jednom má môj kolega, Martin Smolka pravdu, že takýchto ciest sú kilometre. 
Chcel som povedať, že keď v 90 – tom roku prechádzal majetok zo obcí na štát, v tom čase bolo 
vyčíslené, že v tých časoch ešte v korunách bola cena nevysporadaných pozemkov 70 miliárd v  korún. Je 
na to zákon, podľa ktorého by sa mali takéto pozemky postupne vysporadúvať.  
 
JUDr. Martin Smolka – ak to teraz prenesú na samosprávy, to neutiahnu. Bude to trvať 30 -dsať rokov. 
 
NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 
 
1. P. Pádivá – vedľa Termiónu nám zrušili malé ihrisko,kde sme mali tyče na volejbal. Chcem Vás 

poprosiť, či by sa na tom novom ihrisku mohli osadiť takéto tyče a označiť volejbalové ihrisko. Druhá 
vec, bola som veľmi smutná,že sa v rozpočte nenašli € na festival „Pádivého Trenčíne“ 

2. Mgr. Kamil Bystrický – Sú výrazne navýšené granty a je snahou podporiť takéto podujatia. Tieto 
granty sú výrazne navýšené a transparentné. 

3. Obyvateľka Kubre – Bývam deväť rokov oproti kostolu v Kubre. Bolo tu krásne námestie. Prišiel 
bager a vyhĺbil jamu pre kontajnery. Teraz sa pri nich hromadí odpad. Druhá vec, pred kostolom, na 
chodníku, pravidelne parkujú autá. Ľudia musia zísť z chodníka a ísť po ceste, aby obišli tie autá. Je 
tam zákaz státia, no majitelia áut mi tvrdia, že tam nie je značka zakazujúca parkovať. Tretia vec, za 
kostolom je mostík, niekto tam narazil do zábradlia a už sa trhá aj mostík. Chcem, aby sa vyriešili 
všetky tri veci.  

4. Mgr. Marousek – Pôjdem sa tam pozrieť. Neviem Vám teraz odpovedať. 
5. Mgr. Baco – Minulý týždeň sme tam boli a bolo tam rozbité predné čelné sklo z auta. To tam niekto 

dovezie? Vblízkosti sú dva servisy, kde to môžu ľudia odviezť.   
6. Obyvateľka Kubrej – Áno, to sem privezú. Z Nového Mesta nad Váhom prídu autá plné odpadu 

a všetko to tam vyhádžu.  
7. JUDr. Smolka – Viete, je to o ľuďoch. Kamera nič nerieši. Chce to veľkú osvetu. Máte nejaký návrh 

na nápravu?   
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8. Obyvateľka – Už tým, že sa to robilo na tráve, sa urobila chyba. Malo sa zobrať jedno miesto 
z parkovania. 

9. JUDr. Smolka – To je váš názor. Desať ľudí povie, že je to dobre umiestnené.  
10. Mgr. Baco – Podzemný kontajner nemôžte umiestniť hocikde. Najskôr musíte zistiť, či tam nie sú 

inžinierske siete. 
11. JUDr. Smolka – Komunikujem s pani Čachovou. Kapacita veľkoobjemového kontajnera je 13000l. My 

vozíme 5000l. Zvyšok je vzduch. Ľudia netriedia odpad, plechovku nikto nepristúpi, krabicu nikto 
nerozoberie. Ak chcete častejší vývoz, prejaví sa to na poplatkoch a komunálny odpad. 

12. Ing. Mičega – Chcel som doplniť pani Pádivú. Na ihrisko, kde sa hrajú malé deti by bolo vhodné, 
keby sa dali nejaké sociálne zariadenia. Či už to budú toi-toi  

13. JUDr. Smolka – Na ktorom ihrisku je toaleta? Ani na jednom 
14. Obyvateľka Sihote – hostia z penziónu Accont dávajú odpad k smetiakom, ktoré slúžia pre 

obyvateľov sídliska.  My odpad triedime a hostia z penziónu to nerobia. 
15. Ing. Mičega –Penzión platí miestnu daň za osobu a noc 1 € a z tej by malo byť zabezpečené 

odvážanie odpadu. Preto treba pozrieť, koľko ich penzión zaplatí a koľko hostí ubytováva. 
16. Obyvateľka Sihote – v centre mesta sa platí parkovné do osemnástej a u nás na Sihoti sa platí 24 

hodín. Prečo? A keď je hokej, tak tam parkujú návštevníci  zimného štadióna. 
17. JUDr. Smola – Platí sa tak preto, aby na týchto miestach neparkovali cudzí ľudia, ktorí tam nebývajú. 

Ako obyvateľka Sihote platíte 20 €. Má to ochrániť Vás obyvateľov Sihote.  
18. Obyvateľka Sihote – môj návrh je, aby sa na týchto miestach platilo od 18-tej do 24-tej  
19. Ing. Mičega – kolegovia, dajte si poznámku. Popri hrádzi sa spravila plocha na workout. Plocha je pri 

ceste a už tam parkujú autá. 
20. Obyvateľ Kubre – potok v Kubre nebol čistený. 
21. Mgr. Baco – Kto je správcom? 
22. Obyvateľ Kubre - neviem 
 
 
7. ZÁVER 
Na záver Mgr. Miloslav Baco poďakoval všetkým prítomným za účasť na stretnutí a teší sa na ďalšiu 
spoluprácu. Najbližší termín zasadnutia VMČ SEVER bude 04.04.2019 vo štvrtok o 16,00 hod. 
v priestoroch SOU- strojárského, Pod Sokolicami 14 
 
 
Zapísala: Monika Kobzová 
v Trenčíne dňa 15.3.2019 
 
Začiatok VMČ: 16.00 hod. 
Ukončenie VMČ: 18.54 hod. 
 
 
         

Mgr. Miloslav Baco   
 predseda VMČ SEVER 


