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VMČ SEVER 01.august 2019 

Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti SEVER, 

konaného dňa 01. 08. 2019 

 
Prítomní poslanci Ospravedlnení poslanci 

Mgr. Miloslav Baco Martin Trepáč 

Mgr. Kamil Bystrický  

Ing. Ladislav Matejka  

Ing. Miloš Mičega  

Mgr. Martin Petrík  

JUDr. Martin Smolka  

 
Prítomná: Ing. Monika Minarechová – garant VMČ Sever 

Hostia:  Mgr. Zdeno Marousek – MSP 

 

PROGRAM:  
1. Otvorenie 

2. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého obdobia  

3. Nové požiadavky občanov a poslancov 

4. Rôzne 

5. Diskusia, Záver 

 

1. OTVORENIE 

Mgr. Baco – predseda VMČ Sever, 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 doplnenie programu o žiadosť 

o vytvorenie parkovacích miest na ul. Generála Viesta č. 1666, následne dal návrh na 

hlasovanie za odsúhlasenie zmeneného programu.  

UPRAVENÝ PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Žiadosť občanov na vytvorenie parkovacích miest na ul. Generála Viesta č. 1666. 

3. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého obdobia  

4. Nové požiadavky občanov a poslancov 

5. Rôzne 

6. Diskusia, Záver 

Pán poslanec Ing. Mičega za program nehlasoval z dôvodu súrneho telefonátu. 

Hlasovanie – VMČ Sever v počte Za – 4 odsúhlasili program 

ZA 4 Mgr. Baco, Mgr. Bystrický, Ing. Matejka, JUDr. Smolka,  

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 0  
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2. VYTVORENIE PARKOVACÍCH MIEST UL. GEN. VIESTA 1666 

Vlastníci bytov v bytovom dome na ulici gen. Viesta č. 1666 žiadajú o vytvorenie miest na ploche 

medzi vchodmi č. 14 a 16 tohto domu, kde je v súčasnej dobe neudržiavaná trávnatá plocha o výmere 

cca 18 m2. Doteraz vytvorené parkovacie miesta pre potreby parkovania osobných automobilov 

nepostačujú.  

17.  Mgr. Baco – s návrhom na vytvorenie nových parkovacích miest súhlasí, následne navrhuje 

uznesenie, že VMČ Sever súhlasí s návrhom bytového domu na ul. Gen. Viesta 1666, aby tam boli 

vybudované parkovacie miesta, ďalej dopĺňa, že VMČ Sever žiada, aby táto investičná akcia bola 

zahrnutá v novom rozpočte pre rok 2020. 

 

Po hlasovaní prichádza Mgr. Martin Petrík. 

 

3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 

Z MINULÉHO OBDOBIA 

 
1. p. Bohunický - premiestnenie, resp. odstránenie polopodzemných kontajnerov Žilinská - Pod Skalkou. 

Polopodzemné kontajnery boli vybudované priamo pod oknami občanov, pôvodné 4 stojiská boli 

zrušené a nahradené jedným stojiskom. Obyvatelia sa sťažujú na hluk, neporiadok, smrad, zníženie 

kvality ich bývania. Navrhujú nájsť nové miesto pre polopodzemné kontajnery, ďalej umiestniť 

veľkokapacitné kontajnery ku prevádzkam v okolí (OC  Radegast a iné..), príp. návrat k pôvodným 4 

stojiskám. 

Odpoveď – USaŽP - Mesto Trenčín zaslalo za odborné útvary odpoveď listom zo dňa 18.6.2019, čím 

považuje vec za uzatvorenú. 

18. Ing. Mičega – navrhuje Uznesenie – VMČ Sever požaduje k najbližšiemu zasadnutiu konkrétny návrh 

opatrení, prípadne technického riešenia umiestnenia polopodzemných kontajnerov. 

 

Mgr. Baco – dáva hlasovať za takto navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie – VMČ Sever v počte ZA 2 - Uznesenie nebolo schválené  

ZA 2 Ing. Mičega, Ing. Matejka 

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 4 Mgr. Baco, Mgr. Bystrický, JUDr. Smolka, Mgr. Petrík  

 

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. 

Odpoveď USaŽP - Podľa informácie od poslancov VMČ Sever bude stretnutie vyvolané z ich strany a 

uskutoční sa v priebehu augusta 2019. 

Debata k danej problematike ďalej pokračovala s p. Bohunickou, poslancami, a ostatnými občanmi. 

Hlasovanie – VMČ Sever v počte Za – 4 prijali Uznesenie 

ZA 4 Mgr. Baco, Mgr. Bystrický, Ing. Matejka, JUDr. Smolka,  

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 1 Ing. Mičega 
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3. Ing. Matejka - Informácie k rozšíreniu cintorínu v Kubrej + predloženie projektovej dokumentácie na 

najbližšie VMČ Sever 

Odpoveď UIS - Požadovaná projektová dokumentácia bude predložená prostredníctvom p. poslanca 

Mgr. Baca na najbližší VMČ. Vzhľadom k tomu, že je PD z r. 2010 bude overená jej uskutočniteľnosť 

a jej prípadná aktualizácia zaradená do návrhu rozpočtu r. 2020 za predpokladu, že sa nezistia 

legislatívne (odstupové vzdialenosti od budov a pod.) alebo vecné (siete a pod.) prekážky. 

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

či, a kedy to bolo predložené na FMK. 

Odpoveď UI - Uvedenú žiadosť predložíme na najbližšej FMK, vedúci útvaru investícií bude 

kontaktovať pána poslanca Ing. Mičegu pre upresnenie požiadavky. 

5. 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 

 

Odpoveď KPrim - Danú požiadavku berieme na vedomie, informácie u AS Trenčín, a. s. preveríme. 

Body programu, ktoré sú predmetom rokovania MsZ sú plne v kompetencii MsZ. 

 

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. 

Odpoveď UMob - Na vybudovanie priechodu pre chodcov je potrebná investičná akcia, v rozpočte na 

rok 2019 nie sú na takýto priechod vyčlenené finančné zdroje. Zriadenie nasvieteného priechodu 

vyžaduje čiastku cca 10 000 Eur. 

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. 

Odpoveď UMob - Ulicu po súhlase dopravného inšpektorátu označíme ako obytnú zónu. 

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). 

Odpoveď UMob - Situáciu upravíme po súhlase dopravného inšpektorátu. 

 

9. Trepáč - Opatová – na  križovatke smerom z Trenč. 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. 

Odpoveď UMob - Značenie v križovatke upravíme po súhlase dopravného inšpektorátu. 
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10. Trepáč - Kubra námestie - vyznačenie stojiska BUS na otoči  (parkuje tu BUS, autá tiež, zákaz a ani 

označenie BUS tam žiadne nie je). 

Odpoveď UMob - Navrhneme a dáme schváliť úpravu značenia. 

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. 

Odpoveď UMob - Vozidlá MHD majú zastavovať na zastávke, kde je umiestnený označník s CP 

(poprípade prístreškom ) a vyznačeným stojiskom pre autobus. Smerom do centra mesta nikdy nebol 

označník ani stojisko pre MHD. Vodiči tam zastavovali zo zvyku. Už boli na to niekoľko krát 

upozorňovaný. Zastávka pre oba smery je v otoči zastávky Kubrá, námestie. 

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

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

ceste. 

Odpoveď UMob - Uvedený problém bude útvar mobility riešiť, keď ulica Jána Derku, ktorá je v 

súčasnosti štátnou cestou 3.triedy č.1873 v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja prejde do 

správy a majetku mesta Trenčín. Čo možno očakávať v roku 2020. 

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. 

Odpoveď UMob - Cesta je tu rozšírená až na 10m, takže je tu možné nakresliť parkovací pás. Budeme 

to riešiť spolu s otočom (otázka 10). Jedná sa však o cestu III. triedy, takže o súhlas budeme musieť 

žiadať samosprávny kraj a okresný úrad. 

14. Trepáč - MHSL – 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. 

Odpoveď MHSL - Chodníky v tejto lokalite sme reklamovali u dodávateľa bežnej údržby a postrek 

proti burine bol urobený. Časť zelene patriacej mestu sme pokosili, ostatné úseky spravuje SSC, ktorej 

podnet dávame na vedomie. 

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. 

Odpoveď UUP, MHSL - Správca zelene v spolupráci s UUP vypracuje plán výsadby nových stromov. 

Nakoľko sa jedná o rozsiahlu akciu, bude treba pripraviť zemníky na výsadbu, to znamená odfrézovať, 

resp. odstrániť pne, vymeniť substrát a vysadiť nové stromy. Samotná pasportizácia je v súčasnej dobe 

v procese dokončovania a na základe jej ukončenia bude potrebné navrhnúť náhradnú výsadbu nie len 

v mestskej časti sever, ale aj v ostatných MČ.  Samotná príprava aj realizácia bude závisieť od 

rozpočtovaných finančných prostriedkov pre budúce roky. Za UUP: Mesto nemá spracovaný plán 

výsadby drevín pri rekonštrukcii chodníkov. Obnova stromov v jestvujúcich zemníkoch (otvoroch pre 

stromy) a zelených pásoch sa realizuje kontinuálne, a to na základe rozhodnutí na výrub a následnej 
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povinnej náhradnej výsadby (ul. Soblahovská, Inovecká, Piešťanská, Brančíkova, Družstevná, 

Piaristická, atď.). Dokonca aj niektoré zelené pásy (napr. gen. Svobodu), v ktorých doteraz bol 

vysadený iba trávnik a je to z technických dôvodov možné sú dopĺňané o výsadbu vzrastlých stromov 

s vhodnou podsadbou kvitnúcich rastlín a okrasných tráv (zmiešané trvalkové záhony), znášajúcich 

extrémne podmienky. V prípade celkovej rekonštrukcie jestvujúceho chodníka (investičnej akcie), v 

ktorom sú zemníky sa tieto snažíme zachovať, ak to dovolia technické podmienky (najmä trasovanie 

inžinierskych sietí, šírkové parametre). Ak dochádza k celkovej rekonštrukcii (nie len k čiastkovej 

oprave, ktorú zabezpečuje MHSL) je projektová dokumentácia v procese povoľovania prerokovaná s 

dotknutými útvarmi. 

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. 

Odpoveď UIS - Návrh ešte neexistuje. Aktuálne sa spracováva na základe výkresov dodaných p. 

riaditeľkou ZUŠ. Plán je na základe spracovanej grafiky z výkresov vytvorenie polepov, ktorými budú 

polepené okná a dvere stánkov v podchode. Kresby budú v čierno bielom prevedení.   

 

4. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 

19. Obyvateľka ul. pod Skalkou č. d. 16 – pri jej rodinnom dome sa nachádza drevený telekomunikačný 

stĺp (foto stĺpu v prílohe), ktorý je nebezpečne naklonený, obáva sa, že môže spadnúť, môže dôjsť 

k úrazu, alebo poškodeniu majetku.  

 

Mgr. Marousek – „z Mestskej polície tam pôjdeme určite pozrieť, spracujeme to a pridelíme tomu, 

kto to má“. 

 

20. Obyvateľka ul. pod Skalkou č. d. 18 -  panelová cesta, medzi jednotlivými panelmi veľké škáry, 

v zákrute vždy ostane štrk, neporiadok, obyvatelia dvojdomu 16,18 si to všetko musia upratovať sami.  

 

21. Obyvateľka ul. pod Skalkou č. d. 16,18 – žiada o osadenie dodatkovej tabule s textom „parkovať 

prednou časťou do záhrad“, vzhľadom na to, že výfukové plyny z automobilov jej idú priamo do 

záhrady.  

 

22. p. Galádová ul. pod Skalkou 14 – na konci záhrady má bránku, ktorá smeruje priamo na 

novovybudované parkovisko. Neustále parkujúce autá jej znemožňujú vychádzanie/vchádzanie na jej 

pozemok. Ako riešenie vidí vyznačenie V13 pred danou bránkou. Podotýka, že táto bránka jej tam 50 

rokov.  

 

23. Ing. Mičega – odporúča mestu prejsť a pozrieť si starú Sihoť, vzhľadom na to, že sa tam realizujú 

telekomunikačné vedenia (telekom), momentálne sa tam betónujú jestvujúce šachty. Práca je 

vykonávaná neodborne, chýba tam kontrola, problém je v tom, že tieto práce sa nekolaudujú a potom 

chodník, na ktorom sú dané šachty ostane v zlom stave – budú problémy, mesto to bude musieť dávať 

do poriadku. Odporúča, aby to mesto išlo v štádiu rozostavanosti pozrieť (ul. Hurbanova, Smetanova, 

Golianova..). 

 

24. Ing. Holíček, ul. Gagarinova 3 

- prečo meškala výstavba prechodu pre chodcov na zastávke Považská 3 mesiace, 

- prečo na Gagarinovej ulici bolo vybudovaných deväť parkovacích miest namiesto osem, tým 

pádom je zablokovaný vjazd pre smetiarske autá. 
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5. RÔZNE  

Obyvateľka ul. Clementisovej – pýta sa kto dáva povolenie na organizovanie detskej akcie, ktorá sa 

koná na ihrisku Clementisova/Kraskova. Sťažuje sa na hlasnú hudbu, krik, hluk zo sirén, vzhľadom na 

to, že má otočené všetky okná na ihrisko, hluk má v celom byte. Pýta sa prečo nemôže byť takáto 

akcia na Ostrove, alebo na ihrisku Pádivec. Dodáva, že takáto akcia na sídlisko nepatrí.  

Mgr. Marousek – usporiadateľ takejto akcie je povinný dať oznamovaciu povinnosť mestu, čiže 

mesto je v pozícií, že nedáva povolenia, je len oboznámené s akciou. Mesto nemá právo niečo také 

zakázať. Pokiaľ si usporiadatelia oboznamovaciu povinnosť splnili ani Mestská polícia v tejto veci nič 

neurobí, lebo jednoducho dodržali to čo mali.  

Ing. Mičega – Rodičia, ktorí tam bývajú si sami vo vlastnej réžii, za vlastné náklady všetko 

zabezpečili, ešte sa aj zložili a mestu zaplatili za záber verejného priestranstva. Do schránok 

v predstihu obyvateľom rozniesli letáčiky, v ktorých sa ospravedlňujú za zvýšený hluk spôsobený 

detskou akciou a prosia o strpenie tejto akcie, ktorá sa koná raz za rok.   

O 16:50 hod sa ospravedlňujú a opúšťajú rokovanie poslanci Mgr. Petrík a JUDr. Smolka. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obyvateľka sa pýta, či existuje nejaký zákon, alebo nariadenie, ktoré znemožňuje prácu na stavbe 

v sobotu a v nedeľu. V blízkosti jej paneláka sa stavia nová bytovka a na stavbe je neustály hluk aj 

počas víkendu. 

Ing. Mičega – nie, neexistuje žiadny právny predpis.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25. Obyvateľka ul. Sibírskej – reaguje na článok z časopisu INFO o tom, že rozšírenie regulácie 

parkovania nebude na jeseň možné. Chodník aj cestu mesto zrekonštruovalo, za čo ďakuje, ale bolo by 

teda dobré dokončiť a vyznačiť parkovacie miesta. Pýta sa, či sa teda parkovisko nakoniec skolauduje.  

Ing. Mičega – pre mňa tento článok nie je informácia; pre mňa je fakt, že momentálne platí VZN, že 

15. septembra sa spúšťa platené parkovanie.  

Obyvateľka ul. Sibírskej – sa pýta, či tam na aspoň budú vybudované polopodzemné kontajnery, 

ktoré v minulosti boli sľúbené.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26. Obyvateľ – od roku 2016 sme my obyvatelia Sihote I., II., diskriminovaní parkovacou politikou, 

požadujeme nejakú satisfakciu, samozrejme, nie sme proti parkovacej politike, ale žiadame dostať 

nejaké odškodné, možno formou lístkov do kina, alebo voľných vstupov na plaváreň..  

Ing. Mičega – možno by stačilo po „X-rokoch“, spraviť aspoň to námestie pred Rozkvetom.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27. Obyvateľka ul. Sibírskej – kedy budú skolaudované podchody pri Bille, sú v hroznom stave. 

Ale páčia sa mi a chválim podchody, ktoré mesto vo svojej réžii upravilo, študenti vymaľovali... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

28. Ing. Mičega – Nový priechod pre chodcov z hrádze na ul. Žilinskej k ulici pod Skalkou, je tam veľký 

výškový rozdiel, v žiadnom prípade nie je pre imobilných občanov, ani pre kočíky; stojí tam voda, 

ktorá v zime mrzne. Priechod je prepadnutý v časti nástupu z chodníka na cestu od hrádze.   
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29. Ing. Mičega – Kamery na Clementisovej ul. – Je z týchto kamier vôbec niečo vidno? Konkrétne 

situáciu na hrádzi, kde sa stalo, že niekto šiel po hrádzi a v noci a porozbíjal všetky psie kontajnery. 

Majú tieto kamery nočné videnie? Požadujem kvalitnejšie kamery s nočným videním a väčším 

rozptylom, keďže v blízkosti je škôlka, je tam hrádza a veľký pohyb ľudí.  

 

30. Mgr. Bystrický – Tento rok sa Trenčianske historické slávnosti nekonajú, avšak z rozpočtu boli na ne 

vyčlenené peniaze, konkrétne 10 000 €. Je možné, aby sa tieto schválené, no nepoužité peňažné 

prostriedky dali rozdeliť pre všetky štyri mestské časti na kultúrne podujatia, ktoré sa budú alebo by sa 

mohli konať v jednotlivých mestských častiach? 

 

6. ZÁVER 

Na záver predseda Mgr. Baco poďakoval všetkým prítomným poslancom aj občanom za účasť na 

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

predpokladaný na 05.09.2019 vo štvrtok o 16:00 hod, v priestoroch SOŠ, Pod Sokolice 14, Trenčín. 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Monika Minarechová 

V Trenčíne dňa: 13.08.2019 

 

Začiatok VMČ:  16:00 hod. 

Ukončenie VMČ: 17:20 hod. 

 

        Mgr. Miloslav Baco 

           Predseda VMČ Sever 

 

 

 

 

 

 

 


