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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti SEVER, konaného dňa 02.05.2019  v Centre 

seniorov 
 
 

Prítomní poslanci: Mgr. Miloslav Baco, Ing. Ladislav Matejka, Ing, Miloš Mičega, Martin Trepáč 
Ospravedlnení poslanci:  Mgr. Kamil Bystrický, Mgr. Martin Petrík 
 
Prítomná: Monika Kobzová –garant VMČ Sever 
Hostia: Mgr. Zdenko Marousek– MsP, Ing. Róbert Hartmann 

 
 
PROGRAM 
1. Úvod  
2. Majetkové prevody 
3. Diskusia 
4. Záver 

 
 
1. OTVORENIE 
Zasadnutie VMČ Sever otvoril Mgr. Miloslav Baco – predseda VMČ Sever a privítal prítomných poslancov 
a hostí. Skonštatoval prítomnosť štyroch poslancov z VMČ Sever a výbor je uznášaniaschopný. Mgr. 
Miloslav Baco oboznámil všetkých s programom.  
  
 
Program: 
 
1. Úvod  
2. Majetkové prevody 
3. Cintorín Kubra 
4. Diskusia 
5. Záver 

 
 
Mgr. Miloslav Baco – dal návrh na hlasovanie za zmenu programu. 
 
Poslanci v počte 4 ZA odsúhlasili zmenu programu. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. 
 
Ing. Miloš Mičega – Požiadal, aby mesto pripravilo materiál k prestavbe futbalového ihriska. Navrhol 
uznesenie: VMČ Sever odporúča pripraviť materiál k výstavbe futbalového štadióna.1. finančný plán. 2. 
časový plán výstavby.3.Aktuálne informácie o vydaných stavebných povoleniach a ich 
právoplatnosti.4.Ďalšie dôležité informácie o vybudovaní futbalového štadióna. Za 4, proti 0, zdržali sa 0. 
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3. MAJETKOVÉ PREVODY 
 
Vyjadrenie sa k žiadosti 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. 
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. 
Uznesenie: Výbor mestskej časti Sever navrhol predložiť na najbližšom zasadnutí režim prevádzkovania 
elektrických nabíjacích staníc pre elektromobily. 
Mgr. Miloslav Baco dal hlasovať o majetkovom prevode. Poslanci v počte 4 ZA odporučili predložiť režim 
prevádzkovania 
 
Vyjadrenie sa k žiadosti o zriadenie letnej terasy „LASKAFE“ na Gagarinovej ulici v Trenčíne v termíne od 

15.05.2019 do 30.09.2019 v zmysle VZN č. 5/2014 a 12/2013 

Uznesenie: Výbor mestskej časti Sever odporúča schváliť žiadosť tak, ako bola predložená VMČ 
Mgr. Miloslav Baco dal hlasovať o majetkovom prevode. Poslanci v počte 4 boli za, nikto nebol proti, 
nikto sa zdržal  
 
4. Informácia cintorín Kubra. 
 
Mgr. Baco – požiadal som mestský úrad, aby predložili dokumentáciu, čo sa týka rozšírenia cintorína 
Kubra po odkonzultovaní s pani Brezánovou a pani Liškovou sme sa dohodli, že na najbližší výbor, ktorý 
sa bude konať v Kubrej, pripravíme komplexnú správu. Niektorí ľudia žiadali, aby sa tento bod prerokoval 
v tej časti, ktorej sa týka.  
 
Ing. Matejka – žiadam, aby tento projekt bol predložený na najbližšom zasadnutí VMČ Sever a nie až 
03.10.2019 na zasadnutie do Kubrej. 
 
5. Diskusia 
 
Obyvateľ Sihote – pri Mountfield-e je živý plot, ktorý zasahuje do polovice chodníka 
 
Obyvateľka Sihote – na Električnej ulici ja odpočívadlo, kde parkovali osobné autá. Teraz sú tam 
zaparkované dva autobusy. Jeden nemá ani ŠPZ a sú posprejované. Dokedy tam budú? 
 
Ing. Hartmann – tieto autobusy putujú po celom meste. Predtým boli zaparkované na stanici. Mesto 
môže dať majiteľovi výzvu a až po uplynutí lehoty to môže riešiť. Teraz sa nachádzajú na súkromnom 
pozemku, takže sme to odstúpili okresnému úradu.  
 
Mgr. Marousek – odstúpili sme to aj policajnému zboru, nakoľko jeden z autobusov nemá ŠPZ – ku. 
Majiteľ autobusu žije v tom autobuse.  
 
Obyvateľ Sihote – Na Považskej ulici asfalt pred garážami je vo finálnej verzii? Bude sa nejako riešiť 
križovatka pri TERMION – e? Niektorí vodiči tam idú do zákazu vjazdu a potom sa otáčajú na štrkové 
parkovisko. 
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Ing. Hartmann – štrkové parkovisko je nelegálna stavby.  
 
Obyvateľka – kto sa stará o zeleň na cintoríne? Dlho tam nebola kosená zeleň. 
 
Mgr. Marouseek – správkyňa cintorína je pani Boženíková, tak na ňu sa treba obrátiť  
 
Obyvateľka Sihote – na Považskej je preložená zástavka. Je tam prechod, no mnohí vodiči prekračujú 
rýchlosť a ohrozujú chodcov, prechádzajúcich po prechode. 
 
Mgr. Marousek – mesto nevie v tejto veci nič viac urobiť. Na to je štátna polícia. 
 
NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 
 
1. Požiadať SAD o zákaz parkovať viac ako jeden autobus na hlavnej ceste na Sihoti IV. 
2. Holubyho nám. Zmeniť na účelovú komunikáciu alebo osadiť značku Zákaz zastavenia. 
3. Ing. Mičega – Pri parkovisku pri hrádzi sa urobila betónová plocha na workout. Teraz slúži ako 

parkovisko. Táto plocha mala byť posunutá o 8 m bližšie k hrádzi a nie pri ceste. Odporúčam, aby 
mesto vyčlenilo 6000€ na dobudovanie workoutu pri parkovisku popri hrádzi v časti Pádivého 10. 

4. Mgr. Baco – počkajme na hospodársky výsledok 
5. Obyvateľka Sihote – na našom parkovisku, na Považskej, stojí nefunkčné auto. Majiteľ je 

preč,nábytok z bytu vyhodený. Ak má zaplatenú parkovaciu kartu,on ma môže parkovať?  
Mgr. Marousek – pokiaľ má STK, EK môže.Pokiaľ má zaplatenú parkovaciu kartu,tak sa ničoho 
nedopúšťa. 
 
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 16.06.2019 vo štvrtok o 16,00 hod. v KS 
Opatová. 
 
 
Zapísala: Monika Kobzová 
v Trenčíne dňa 06.05.2019 
 
Začiatok VMČ: 16.00 hod. 
Ukončenie VMČ: 17:05 hod. 
 
 
         

Mgr. Miloslav Baco   
 predseda VMČ SEVER 


