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VMČ SEVER 05.september 2019 

Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti SEVER, 

konaného dňa 05. 09. 2019 

 
Prítomní poslanci Ospravedlnení poslanci 

Mgr. Miloslav Baco Ing. Miloš Mičega 

Mgr. Kamil Bystrický Mgr. Martin Petrík 

Ing. Ladislav Matejka JUDr. Martin Smolka 

Martin Trepáč  

 
Prítomná: Ing. Monika Minarechová – garant VMČ Sever 

Hostia:  Mgr. Zdeno Marousek – MSP 

 

PROGRAM:  
1. Otvorenie 

2. Majetkové prevody 

3. Umiestnenie vývesných tabúľ VMČ Sever 

4. Zmena umiestenia stojiska polopodzemných kontajnerov z „Pred poľom“ na „Hurbanova-

Švermova“ 

5. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého obdobia 

6. Nové požiadavky občanov a poslancov 

7. Rôzne, diskusia 

8. Záver 

 

1. OTVORENIE 

Mgr. Baco – predseda VMČ Sever, privítal všetkých prítomných poslancov a hostí. 

Skonštatoval prítomnosť štyroch poslancov z VMČ Sever a výbor je uznášaniaschopný. 

Následne oboznámil všetkých s programom a dal návrh hlasovanie za odsúhlasenie 

uvedeného  programu.  

. 

2. MAJETKOVÉ PREVODY 

I. Predaj nehnuteľnosti – Peter Gajan, Ing. – Útvar majetku mesta žiada výbor mestskej časti 

Sever o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Kubrá, novovytvorená C-KN 

parc.č. 2330/21 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 77 m2 odčlenená geometrickým plánom 

z pôvodnej C-KN parc.č. 2330/1 o výmere 16350 m2, zapísanej na LV č. 1, ako vlastník Mesto 

Trenčín v podiele 1/1-ina pre Ing. Petra Gajana, za účelom vybudovania štyroch parkovacích 

Hlasovanie – VMČ Sever v počte Za – 4 odsúhlasili program 

ZA 4 Mgr. Baco, Mgr. Bystrický, Ing. Matejka, Trepáč  

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 0  



2 
VMČ SEVER 05.september 2019 

miest pri nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, ktorú bude žiadateľ rekonštruovať. Ide 

o pozemok nachádzajúci sa pred nehnuteľnosťou žiadateľa na ul. Opatovská v Trenčíne pri 

výrobnom družstve invalidov – Kovotex. 

Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar územného plánovania Mesta 

Trenčín a Útvar mobility MsÚ v Trenčíne dňa 13.06.2019 odporučili odpredaj pozemku. 

Mgr. Baco – nie je si istý, či je dobré momentálne odpredávať parcely na tvorbu parkovacích miest, 

keďže ešte nie je úplne spracovaná parkovacia politika, nemá nič proti tomu, ale odporúča počkať, 

kým sa to všetko spustí. 

Mgr. Baco – dáva hlasovať za takto predložený majetkový prevod. 

 

II. Prenájom nehnuteľnosti - Karol Trnka, Ing. – Útvar majetku mesta žiada výbor mestskej 

časti Sever o vyjadrenie k prenájmu nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Kubrá, časť C-KN 

parc.č. 1255/2  trvalý  trávnatý porast a časť E-KN parc.č. 2739 ostatná plocha, spolu  o 

výmere 300 m2, oba  zapísané na LV č.1, ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1 pre  Ing. 

Karola Trnku s manželkou Katarínou, spoločne bytom Kubranská 171/276,  911 01 

Trenčín, za účelom starostlivosti a údržby vyššie uvedeného pozemku, ktorý bezprostredne 

susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, s nasledovnými podmienkami: 

 

▪ priestor zostane verejne prístupný (bezplatné využívanie širokou verejnosťou) 

▪ minimalizovať vplyvy na životné prostredie 

▪ na prenajatej ploche bude nájomca zaviazaný vybudovať na vlastné náklady a v súlade 

s platnou legislatívou spevnené stojisko pre smetné nádoby, ktoré sa na danom pozemku 

nachádzajú a sú vo vlastníctve Mesta Trenčín, podľa technického riešenia odsúhlaseného 

Mestom Trenčín a o ktoré sa bude nájomca starať a udržiavať ho 

▪ po ukončení nájomnej zmluvy nájomca prevedie vybudované spevnené stojisko pod smetnými 

nádobami do majetku Mesta Trenčín za 1 € 

▪ priestor zostane zachovaný ako zeleň z hľadiska funkčného využitia platného územného plánu 

Mesta Trenčín v danej lokalite.  

 

Ide o pozemok - trvalý trávnatý porast, ktorý nie je udržiavaný a je bezprostredne priľahlý ku 

nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, nachádzajúci sa pri kyselke v k.ú. Kubrá. Útvar 

stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar územného plánovania Mesta Trenčín 

a Útvar mobility MsÚ v Trenčíne dňa 06.08.2019 odporučili prenájom pozemku. 

 

Mgr. Baco – teraz sa koná výbor mestskej časti Pod Sokolicami, navrhuje tento majetkový prevod 

presunúť na VMČ do Kubrej, ktoré sa bude konať najbližšie zasadnutie.  

Trepáč – najlepšie by bolo, keby Ing. Trnka prišiel na zasadnutie a vysvetlil svoj zámer s pozemkom. 

V materiáloch chýba cena za prenájom spomínaného pozemku.  

Mgr. Baco – Výbor mestskej časti Sever odporúča presunúť tento bod na najbližšie rokovanie do 

Kubrej, vzhľadom na to, že sa to týka k. ú. Kubrá.  

Žiada o doplnenie doby, na ktorú by mesto prenajalo tento pozemok žiadateľovi. 

 

Hlasovanie – VMČ Sever v počte Za – 1 neodporúčajú predať pozemok 

ZA 1 Mgr. Bystrický,  

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 3 Mgr. Baco, Ing. Matejka, Trepáč 
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Mgr. Baco – dáva hlasovať za presunutie majetkového prevodu na nasledujúce rokovanie, ktoré sa 

bude konať v Kubrej.  

 

 

III. Prenájom časti pozemku – Západoslovenská energetika, a. s. Bratislava – Útvar majetku 

mesta žiada výbor mestskej časti o vyjadrenie k rozšíreniu predmetu nájmu o časť pozemku 

CKN parc.č. 1522/1 zast. plocha a nádvorie o výmere 1m2, pre Západoslovenskú energetiku, 

a. s. Bratislava, za účelom umiestnenia elektrickej skrine a elektromerového rozvádzača 

prislúchajúceho k elektrickým nabíjacím staniciam typu AC pre elektromobily.  

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul. Hodžova v Trenčíne, v blízkosti podchodu na 

železničnú stanicu, na ktorom Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 27.08.2019 schválilo 

umiestnenie 2 ks elektrických nabíjacích staníc typu AC pre elektromobily. Nakoľko k daným 

nabíjacím staniciam je zmysle novej projektovej dokumentácie potrebné umiestniť elektrickú 

skriňu a elektromerový rozvádzač.  

Mgr. Baco – dáva hlasovať za takto predložený majetkový prevod. 

 

Trepáč - Prosím o doplnenie k všetkým majetkovým prevodom aj cenu do materiálov. 

 

3. UMIESTNENIE VÝVESNÝCH TABUĽ VMČ SEVER 
 

Mgr. Baco – Vývesné tabule, nielen v našej mestskej časti sú v zlom stave a tak sa začalo postupnou 

výmenou za nové, väčšie a jednotné tabule. Tento proces sa spustil už na Juhu, a pokračuje sa aj 

v ostatných mestských častiach. Mestská časť sever má 9 vývesných tabúľ, ktoré sú umiestnené: 

• Pod Sokolice, Coop Jednota 

• Pred Poľom, Billa 

• Kubranská cesta, Kubrá pred kostolom 

• Opatová pri Coom Jednota 

• Opatovská ulica, pri budove Unicentra 

• Opatovská ulica, pred budovou OC Radegast 

• Šoltésovej ulica, pred reštauráciou Čarodej 

• Martina Rázusa, pri zastávke Martina Rázusa – Obchodná akadémia 

• Kubrica – námestie 

31.  Obyvateľka – prvá tabuľa (Pod Sokolice, Coop Jednota) – nie je na dobrom mieste, nikto tadiaľ 

nechodí, ľudia si to tam nečítajú. Občania ani nevedia, že tá tabuľa tam existuje. Navrhujem nové 

miesto, smerom k OC Max, ktoré je oveľa viac frekventované. (foto v prílohe) 

Mgr. Baco – ostatných osem tabúľ je vhodne umiestnených aj podľa občanov aj poslancov. 

Hlasovanie – VMČ Sever v počte Za – 4 presunuli majetkový prevod 

ZA 4 Mgr. Baco, Mgr. Bystrický, Ing. Matejka, Trepáč,  

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 0  

Hlasovanie – VMČ Sever v počte Za – 4 súhlasia z prenájmom časti pozemku 

ZA 4 Mgr. Baco, Mgr. Bystrický, Ing. Matejka, Trepáč,  

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 0  
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Následne navrhuje Uznesenie – Výbor mestskej časti Sever odporúča vymeniť prvú vývesnú tabuľu na 

navrhované miesto občanmi, ostatných osem tabúľ ponechať na pôvodných miestach.  

 

Mgr. Baco – dáva hlasovať za takto navrhnuté Uznesenie. 

Hlasovanie – VMČ Sever v počte ZA 4 - Uznesenie bolo prijaté  

ZA 4 Mgr. Baco, Mgr. Bystrický, Ing. Matejka, Trepáč 

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 0  

   

4. ZMENA UMIESTNENIA STOJISKA POLOPODZEMNÝCH 

KONTAJNEROV 

 

Mgr. Baco - Zmena umiestenia stojiska polopodzemných kontajnerov z „Pred poľom“ na „Hurbanova 

- Švermova“. K zmene dochádza z dôvodu, že na sídlisku Pred poľom, kde mali byť kontajnery 

pôvodne umiestnené, nie je možné túto akciu zrealizovať nakoľko sa tu nachádzajú inžinierske siete. 

Aby sa investičné prostriedky využili na účel, na ktorý boli schválené, mesto navrhuje aby toto 

stojisko bolo presunuté na ulicu Hurbanova – Švermova, z nasledovných dôvodov: 

• v tejto lokalite je niekoľko smetných nádob umiestnených na komunikácii, čím zaberajú 

parkovacie miesta, 

• niektoré nádoby sa nachádzajú na súkromných pozemkoch, 

• v tejto lokalite sú neustále problémy s neporiadkom, čo sa týka penziónu Asko. 

Uvažuje sa aj o tom, že stojisko by bolo uzamykateľné, obyvateľom by boli dané kľúče... 

Mgr. Bystrický – o tejto zmene počujeme prvýkrát, neboli nám predložené žiadne materiály, nemáme 

to odkomunikované s občanmi.  

Trepáč - S uzamykaním kontajnerom plne súhlasím. Ale obávam sa, že ak sa uzamykanie kontajnerov 

spraví na ulici  Švermovej  – Hurbanovej, budú to ihneď žiadať občania aj na iných miestach 

s rovnakými problémami.  Preto ak sa o tom uvažuje, navrhujem toto uzamykanie kontajnerov 

vykonať na viacerých miestach. 

32.  Mgr. Baco – tento bod sa presúva na najbližšie VMČ, s tým, že budú materiály vypracované a zaslané 

všetkým poslanom aj so všetkými prílohami. Následne dáva hlasovať za presun tohto bodu. 

Hlasovanie – VMČ Sever v počte ZA 4 – Presúvajú bod na najbližšie VMČ Sever  

ZA 4 Mgr. Baco, Mgr. Bystrický, Ing. Matejka, Trepáč 

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 0  
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5. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 

Z MINULÉHO OBDOBIA 

 

17. Mgr. Baco - v mene obyvateľov ulice Gen. Viesta 1666, žiada o vytvorenie parkovacích miest medzi 

vchodmi 14 - 16, ide o plochu cca 18 m2, ďalej dopĺňa že, VMČ Sever odporúča zaradiť túto 

investičnú akciu do nového rozpočtu pre rok 2020 

 

Odpoveď UM, UI - Útvar mobility navrhol medzi iným do rozpočtu na rok 2020 začať riešiť 

parkovacie plochy a opravu ciest vo vnútroblokoch medzi ulicami gen. Viesta a kpt. Nálepku. 

Konečné rozhodnutie je na poslancoch MsZ. Za UI: Táto investičná akcia bude zaradená do návrhu 

mestského rozpočtu pre rok 2020 

 

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

opatrení, prípadne technického riešenia umiestnenia polopodzemných kontajnerov. (ul. Pod Skalkou) 

 

Odpoveď USaŽP, UI - Stojisko polopodzemných kontajnerov Žilinská-Pod Skalkou bolo projektované 

pre  373 poplatníkov. Úlohou projektanta pri projektovaní tohto stojiska bolo nájsť vhodné miesto s 

ohľadom na výskyt podzemných sietí a súčasne malo byť stojisko umiestnené výhradne na pozemku 

mesta Trenčín. Zároveň bolo potrebné dodržať podmienku, aby miesto spĺňalo vhodné donáškové 

vzdialenosti a zároveň rešpektovalo odporúčané prípustné vzdialenosti od najbližších bytových 

domov.  Stojisko je vzdialené od najbližšieho domu, ktorý má od stojiska plnú stenu 8,4 m a od 

bytového domu, ktoré má smerované balkóny na stojisko je to 20 m. Na tomto stojisku boli 

odsúhlasené hranaté kontajnery z dôvodu priestorovo úspornejšieho riešenia, napriek tomu, že sú 

finančne drahšie. Na realizáciu tohto stojiska bolo vydané stavebné povolenie doručované účastníkom 

konania verejnou vyhláškou, pričom v uskutočnenom konaní neboli doručené žiadne námietky ani 

pripomienky. Plánované stojiská polopodzemných kontajnerov boli pred samotnou realizáciou 

prejednávané na výboroch mestskej časti SEVER a na zasadnutiach komisií ŽPDIaÚP. Stavba bola 

realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou a verejným obstarávaním. Stojisko bolo riadne 

skolaudované a súčasťou konania boli vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov štátnej správy vrátane 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trenčín. S premiestnením tejto stavby sa v súčasnosti 

neuvažuje. Navrhované a vykonané opatrenia: 

▪ útvar územného plánovania navrhol na oddelenie polopodzemných kontajnerov od bytových domov 

v jesennom období výsadbu vzrastlých stromov a krov vo forme živého plota, ktoré vytvoria 

vizuálnu a hlukovú bariéru. Zelenú hmotu krov, vysadených v trojspone (v dvoch radoch) pozdĺž 

celej dĺžky polopodzemných kontajnerov doplní vo vyšších etážach zelená hmota korún stromov, 

ktorá v budúcnosti zároveň vytvorí tieň nad jestvujúcim detským ihriskom 

▪ na stojisko bola umiestnená tabuľu so zákazom vyhadzovania odpadu iným občanom ako z tejto 

lokality 

▪ k nádobe na plasty bol umiestnený na skúšku ručný lis na plastové fľaše pre zníženie objemu 

▪ na požiadavku jedného z občanov sme na vrece namontovali aj obruč, ktorá má zabezpečiť 

roztiahnutie vreca aj v spodnej časti pre maximálne využitie objemu nádoby.  

▪ v blízkej dobe na stojisko umiestnime aj fotopascu 

▪ dali sme naceniť kľúčové aj čipové uzamykanie polopodzemných nádob  

▪ navrhujeme zrušenie vykladania nadrozmerného odpadu, nakoľko neporiadok je na všetkých 

stojiskách v meste 

 

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

stĺp, ktorý je nebezpečne naklonený, obáva sa, že môže spadnúť, môže dôjsť k úrazu, alebo 

poškodeniu majetku. 
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Odpoveď USaŽP - Podnet bol zaslaný na technické oddelenie Slovak Telekom na zhodnotenie stavu 

stĺpa a následné riešenie. Odpoveď Slovak Telekomu zašleme pred ďalším VMČ Sever. 

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.  

Odpoveď MHSL - Podnet bude zaradený do plánu rekonštrukcií miestnych komunikácií. 

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.  

Odpoveď UM- Takáto značka tam už je. Zopakujeme ju aj pri domoch 16, 18 

 

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.  

 

Odpoveď UM - Parkovisko sa pred bránkou nachádza od 80-tych rokov 20 storočia, t.j. približne 40 

rokov a doteraz takáto požiadavka na úrad neprišla Situácia sa dala jednoducho vyriešiť pri 

stavebných prácach pri rozširovaní počtu parkovacích miest v blízkosti Žilinskej ulice, no žiaľ počas 

povoľovania, ani počas samotnej výstavby sa nik s takouto požiadavkou neozval. Zvýšenie počtu 

parkovacích miest je zrealizované a stálo niekoľko desiatok tisíc Eur. Mesto nie je ochotné spätne 

počet parkovísk znižovať, nakoľko situáciu bolo potrebné riešiť najneskôr počas výstavby a nie čakať, 

kým sa všetko dokončí a potom klásť podmienky. 

 

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..). 

Odpoveď UM - Situáciu pri pokládkach optokáblov sme opakovane riešili telefonicky a mailom s 

investorom SLOVAK TELEKOM. Sťažnosti na dodávateľské firmy stavebníka sú snáď v celom 

meste (Opatová, Sihoť, Nové Zlatovce, Záblatie). No na stavbe sa v podstate nič nevyrieši, nakoľko 

pracovníci neovládajú slovenčinu. Mesto preto rieši nedorobky až pri preberaní.  Za MHSL: 

Ďakujeme za podnet, zameriame sa na dokumentovanie priebehu vykonávaných prác na 

telekomunikačnom vedení, čo využijeme pri preberaní ukončených prác správcom zelene a miestnych 

komunikácií. 

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. 

 

Odpoveď UI - Počet vybudovaných parkovacích miest je v súlade s projektovou dokumentáciou danej 

stavby. Pri parkovacích miestach bolo vybudované aj nové stojisko kontajnerov, ku ktorému je 

zabezpečený prístup. Aj táto realizácia prebehla v súlade s projektovou dokumentáciou. 

 

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.  
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Odpoveď UI- V súčasnosti prebieha vodorovné značenie parkovacích miest na predmetnom 

parkovisku.  Výstavba polopodzemných kontajnerov na Sibírskej ulici je naplánovaná v priebehu 

septembra - októbra 2019 . 

 

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..  

Odpoveď KPrim - Každá lokalita mesta, kde sa zaviedlo regulované parkovanie, bola dôkladne 

pripravená. Nešlo iba o vyznačenie parkovacích miest, či výstavbu nových. Prípravy zahŕňali celý rad 

dopravných opatrení a riešení smerujúcich k väčšej bezpečnosti na uliciach. Niektoré komunikácie 

boli zjednosmernené. Dlhé priechody boli stavebne upravené, s deliacimi ostrovčekmi v križovatkách, 

niektoré osvetlené, aby boli pre chodcov bezpečnejšie. Tým, že v regulovanom pásme môžu vodiči 

zaparkovať iba na vyznačenom mieste, odstránilo sa parkovanie v rozpore s predpismi - v 

križovatkách, na trávnikoch a pod. To tiež prispelo k bezpečnosti na cestách. Občania tak majú istotu, 

že parkujúce vozidlá nebudú prekážať prejazdu vozidlám záchranných zložiek. V celom systéme 

regulácie parkovania majú rezidenti - občania s trvalým pobytom v meste, dôležité miesto a sú 

zvýhodnení voči abonentom (dochádzajúcim, prechodné pobyty a pod) nielen cenou parkovacej karty, 

ale aj územnou platnosťou abonentských kariet iba pre dlhodobé parkoviská (okrem abonentskej 

celomestskej). Dlhodobé parkoviská sú situované ďalej od obytných blokov, aby práve tieto priestory 

ostali pre domácich a títo majú tak zabezpečené komfortnejšie parkovanie a dostatok parkovacích 

miest. 

Z tohto pohľadu by sa diskriminovaní mohli cítiť občania z ešte neregulovaných pásiem. Navyše, 

okrem toho, že majú problémy s parkovaním (Noviny, Zámostie, Kvetná, Pod Sokolice), ak chcú v 

meste a regulovaných častiach parkovať, musia mať uhradené parkovné a pri častejšom parkovaní si 

vybavujú parkovaciu kartu.  Parkovanie sa však nevyhnutne nemusí regulovať v celom meste, vo 

všetkých častiach. K regulácii, teda nastaveniu kritérií s cieľom limitovať počty parkujúcich vozidiel, 

sa pristupuje tam, kde je problém s parkovaním. Sú v meste lokality, kde je momentálne dostatok 

priestoru na parkovanie a o regulácii sa v týchto častiach zatiaľ neuvažuje. 

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. 

Odpoveď USaŽP- Podchod pri Bille bol skolaudovaný rozhodnutím Ministerstva dopravy výstavby 

SR , sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad Bratislava rozhodnutím zo dňa 

18.12.2017 a prístupové komunikácie rozhodnutím mesta Trenčín ako príslušného stavebného úradu 

14.12.2018. V zmysle zmluvy medzi mestom Trenčín a ŽSR Bratislava mal byť podchod po 

kolaudácii zverený do správy mesta Trenčín. Správcom podchodu je mestská rozpočtová organizácia 

MHSL m.r.o., ktorej váš podnet zasielame na riešenie. Za MHSL: Tento rok nemáme v rozpočte 

finančné prostriedky, momentálne prebieha výberové konanie na dodávateľa údržby podchodov . 

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.   

Odpoveď MHSL- Nakoľko nemáme pre tento rok  v rozpočte finančné  prostriedky, oprava bude 

zaradená do budúceho roka. 

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.  
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Odpoveď MsP, Kpre- Na Clementisovej ulici je umiestnená jedna otočná kamera. Vami spomínaný 

skutok nebol zaznamenaný kamerovým systémom Mestskej polície a taktiež nám nebolo poškodenie 

košov nahlásené. Samotná kamera zaberá úsek hrádze smerom k zimnému štadiónu a Vami 

spomínaný areál materskej škôlky.   Kamera nočné videnie má, ale je staršieho typu, pri najbližšej 

príležitosti (predpoklad do konca septembra tohto roku)  bude vymenená za kvalitnejšiu. 

 

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? 

Odpoveď Kpre- Rozpočet je plne v kompetencii MsZ. 

 

6. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 

 

33. Obyvateľka – žiada o vybudovanie cyklotrasy na ul. Štefánikova – momentálne je tam veľmi 

nebezpečné chodiť na bicykli. Kedy bude nejaká cyklotrasa vybudovaná?  

Trepáč – ja iba doplním, na cyklokomisii bol návrh, že cyklotrasa nepôjde po tejto ulici ale po ulici 

Kragujevských hrdinov.  

34.  Obyvateľ – písalo sa, že Štefánikova ulica sa stane pešou zónou, túto ulicu treba zregulovať, z toho 

dôvodu, že je tam obrovské množstvo cyklistov, kolobežkárov, chodci sú na chodníku ohrozovaní, 

chodník jednoducho nestačí.   

35.  Obyvateľka – celá Štefánikova ul. je neskutočne špinavá, nevidela som, žeby ju niekedy niekto čistil. 

Občanov nezaujíma, že táto ulica nepatrí mestu.  

36.  Obyvateľka – Zastávka oproti OC Max, Štefánikova ul. – rozbitý chodník v okolí zastávky, obrubníky 

aj asfalt v okolí celej zastávky je v zlom stave.  

37. Obyvateľka – je možné uzavrieť cestu medzi obchodom Coop Jednota a panelákom (K 

výstavisku/Súvoz), náš panelák je obkolesený cestami, nie je tam žiaden kľud. Bolo nám povedané, že 

vraj je to mestská komunikácia. Kedysi bola táto cesta zamurovaná a ani autobusy tadiaľ nechodili. 

Chystáme sa spísať petíciu. Chceme, aby mesto k tomu zaujalo nejaké stanovisko. 

38. p. Vladová, predsedníčka SVB Štefánikova 381/382 – chodník pred bytovým domom je vo veľmi 

zlom stave, zateká a vlhnú nám pivnice aj celé byty. Budeme riešiť fasádu, aj hydroizoláciu, chystáme 

sa to celé uzavrieť aj z hľadiska bezpečnosti. Chceme aby sa chodník opravil, keďže chystáme takúto 

veľkú renováciu. 

 Mgr. Baco - Prosím útvar mobility aby sa zaoberal situáciou na ulici Generála M. R. Štefánika – 

výmena povrchu chodníka a osadenie nového bezpečného zábradlia. Vlastníci priľahlého bytového 

domu pripravujú vlastnú investičnú akciu, ktorá má zabrániť tvoreniu vlhkosti na uvedenej 

nehnuteľnosti. Prosím o vypracovanie cenovej ponuky. 

39.  Obyvateľka – Prosím o častejší vývoz odpadu, harmonogram nestačí, a čo sa týka bioodpadu, bolo by 

treba častejšie vyvážať, lebo bioodpad v nádobách zapácha. Pokiaľ je nádoba poloprázdna – nevynesie 

sa, avšak zapácha aj tak.  
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40. Obyvateľka – Dom smútku v Kubrej – v dezolátnom stave, vonkajší obklad odpadá, žiarovky vo 

vnútri slabo svietia, lavica je asi z parku. Na cintoríne je veľká lipa, prosím o orez konárov. Prosím aj 

o orez bazových kríkov nad chodníkom smerom k OC Max. (foto  v prílohe)  

41. Obyvateľ – Pri „toskárskom“ múre je zvláštna burina, ktorá sa nedá zlikvidovať, vždy narastie. 

Prosíme o úplne zlikvidovanie. 

42. Obyvateľ - parkovanie pri Kyselke - nie je kde zaparkovať, nedá sa tam nájsť nejaké miesto na 

parkovanie. 

43. Mgr. Baco – Rodičia detí žiadajú o pridelenie aspoň jedného autobusového spoja v čase cca 14:30, 

ktorý by odchádzal z pred základnej školy na ulici Kubranská smerom do Opatovej. Deti, ktoré 

navštevujú uvedenú školu sa nemajú v popoludňajších hodinách ako dostať bezpečne domov. 

44. Mgr. Baco - Žiadam o zabezpečenie pokosenia nového nadjazdu z cesty 61 smerom na ulicu 

Opatovská. 

45. Mgr. Baco - Vlastníci rodinných domov na ulici Opatovská ( Opatová ) žiadajú o pomoc pri 

komunikácií so správcom potoka, ktorý sa nachádza za ich rodinnými domami. Uvedený potok 

žiadajú pokosiť. 

46. Obyvateľka M. Turkovej – žiada o úpravu a orez stromov v celom vnútrobloku, stromy sú veľmi 

veľké, pri búrke sa nebezpečne nakláňajú, navrhuje niektoré stromy úplne zrezať a vysadiť namiesto 

nich zrastovo menšie. (foto v prílohe). (požiadavka zaslaná emailom) 

47.  Trepáč - Navrhujem a odporúčam mestu Trenčín v budúcej letnej sezóne otvoriť letné kúpalisko 

podľa počasia už začiatkom júna a to minimálne cez víkendy. Túto moju požiadavku odôvodňujem aj 

mnohými žiadosťami adresované na mňa od občanov, ako aj pravidelných návštevníkov z okolia 

Trenčína. V tomto mesiaci býva častokrát lepšie počasie než v letných mesiacoch. 

48.  Trepáč - Železničná ulica - na chodníku je veľa buriny a z plotov z iných pozemkov zasahujú vo 

veľkej miere na chodník konáre. Žiadam o odstránenie. 

49.  Trepáč - V akom štádiu riešenia je nové dopravné značenie v Opatovej a Kubrej, o ktoré som žiadal na 

VMČ v júli? Kedy bude zrealizované? 

50.  Trepáč - Opätovne žiadam o odstránenie buriny na chodníkoch na zastávkach Kubrá - rázcestie. Je po 

postreku burina aj odstraňovaná? 

51.  Trepáč - V rámci výmeny vývesných tabúľ osadiť ďalšiu tabuľu  v blízkosti koliby na parkovisku na 

Mládežníckej ulici a to napr. pri turisticko-informačnej tabuli, tabuľa by mohla slúžiť na oznamy pre 

MČ Sever ale aj na ďalšie oznamy či už kultúrne, alebo oznamy z celého mesta. Toto miesto je veľmi 

frekventované, chodí tadiaľ veľké množstvo ľudí. 

 

7. RÔZNE, DISKUSIA 

 

Občan – prečo nie je zápis z aprílového zasadnutia, ako sa odpovedalo na naše požiadavky? Žiadame 

vedieť odpovede a riešenia na to, čo sme sa pýtali na minulom zasadnutí, ktoré sa konalo Pod 

Sokolicami.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Občan – keď býva na Výstavisku festival elektronickej hudby, je tu veľký neporiadok, autá parkujú 

všade. Šiel som za organizátormi, aby to šli upratať. Býva hluk, tento rok bolo hluku menej. 

Trepáč - Budem ohľadne tejto situácie (hluku a najmä smeti  počas akcií) kontaktovať riaditeľa 

výstaviska a skúsim sa s ním o tom porozprávať a nájsť riešenie. 

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

Občan – je tu veľmi veľa psíčkarov, ktorí chodia so psami bez vôdzky, neexistuje žiadne VZN, 

v ktorom by bolo zakázané viesť psa bez vodítka.  

Trepáč – je možnosť prikázať, na konkrétnych miestach vodiť psov len na vodítku. Funguje to aj 

v okolitých mestách. 

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

Obyvateľka Pod Sokolice – Keď bývajú akcie v Piano clube, je tu obrovský problém s parkovaním. 

Teraz na jeseň opäť začnú akcie, opäť budú problémy.  

Trepáč – mám informácie, že majiteľ Piano clubu mal možnosť počas akcií smerovať autá na 

súkromné parkovisko, túto možnosť však nevyužil, lebo by to musel zaplatiť majiteľovi parkoviska. 

Obyvateľ – keby sa tu spustilo parkovanie, veľa áut by zmizlo, ľudia by začali parkovať v garážach, 

zmizli by aj vraky áut. 

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

Obyvateľka – existuje nejaké nariadenie, ktoré by zakazovalo parkovať dodávkam? Tieto veľké autá 

a dodávky zaberajú dve parkovacie mesta.  

Marousek – toto rieši aj VZN o parkovaní, tam kde je regulované parkovanie dodávky nemôžu 

parkovať na týchto parkovacích miestach. Čo sa však týka parkovania Pod Sokolicami – je to tu 

komplikované – niečo je označené, niečo nie je. Dodávky parkujú na miestach, kde nie je dobre vidno 

vodorovné dopravné značenie, ťažko sa to reguluje.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. 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 03.10.2019 vo štvrtok o 16:00 hod, v priestoroch Kultúrneho strediska v Kubrej. 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Monika Minarechová 

V Trenčíne dňa: 16.09.2019 

 

Začiatok VMČ:  16:00 hod. 

Ukončenie VMČ: 17:40 hod. 

 

        Mgr. Miloslav Baco 

           Predseda VMČ Sever 

 

 

 


