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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti SEVER, konaného dňa 07.02.2019 v KS Opatová   

 
 

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

Ing. Miroslav Zavřel – riaditeľ prevádzky Marius Pedersen, Mgr. Zdenka Hricková – riaditeľka ZŠ 
Potočná 
 
PROGRAM 
1. Úvod  
2. Predstavenie školských rád v MŠ,ZŠ, CVČ, ZUŠ 
3. Riaditeľka ZŠ Opatová  
4. Osvetlenie Opatová 
5. Diskusia 
6. Záver 

 
 

 
1. OTVORENIE 
Zasadnutie VMČ Sever otvoril Mgr. Miloslav Baco – predseda VMČ Sever a privítal a predstavil všetkých 
prítomných poslancov a hostí. Skonštatoval prítomnosť štyroch poslancov z VMČ Sever a výbor je 
uznášaniaschopný. Mgr. Miloslav Baco oboznámil všetkých s programom.  
 
Mgr. Miloslav Baco – navrhol doplnenie dvoch bodov. Majetkové prevody a petičná akcia proti 
nelegálnej stavbe   
 
 
Program: 
 

1. Úvod 
2. Majetkové prevody 
3. Predstavenie školských rád v MŠ,ZŠ, CVČ, ZUŠ  
4. Vystúpenie riaditeľky ZŠ Opatová 
5. Investičná akcia osvetlenie Opatová 
6. Informácia o petičnej akcii proti nelegálnej stavbe pri železničnej trati 
7. Diskusia 
8. Záver 

 
Mgr. Miloslav Baco - dal návrh na hlasovanie za doplnenie bodu 2. Majetkové prevody do programu. 
 
Poslanci v počte 5 ZA odsúhlasili doplnenie bodu 2. do programu. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. 



 

 

2 

 
Mgr. Miloslav Baco – dal návrh na hlasovanie za doplnenie bodu 6. Informácia o petičnej akcii proti 
nelegálnej stavbe pri železničnej trati . 
 
Poslanci v počte 5 ZA odsúhlasili doplnenie bodu 6. do programu. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. 
 
Mgr. Miloslav Baco – dal návrh na hlasovanie za zmenu programu. 
 
Poslanci v počte 5 ZA odsúhlasili zmenu programu. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. 
 
 
2. PREDSTAVENIE ŠKOLSKÝCH RÁD  
 

Materská škola 
počet 
poslancov 

volebné obdobie 2018/2022 

Niva 2 Mgr. Baco Mgr. Petrík 

Opatovská 39 2 Ing. Matejka Ing. Mičega 

Kubranská 20 2 Mgr.Baco JUDr. Smolka 

Považská 1 2 Mgr. Petrík Trepáč 

Švermová 24 2 Ing. Mičega Mgr. Bystrický 

M. Turkovej 5 2 Mgr. Petrík Ing. Matejka 

 

Základná škola 
počet 
poslancov 

volebné obdobie 2018/2022 

Hodžova 37 4 JUDr. Smolka Mgr. Petrík Mgr. Bystrický Ing. Mičega 

Potočná 86 2 Mgr. Baco JUDr. Smolka   

Kubranska 80 4 Mgr. Baco Mgr. Petrík Ing. Matejka Trepáč 

 

Základná umelecká 
škola 

počet 
poslancov 

volebné obdobie 2018/2022 

 1 Mgr. Kamil Bystrický 

 

Centrum voľného 
času 

počet 
poslancov 

volebné obdobie 2018/2022 

 1 Trepáč 

 
3. MAJETKOVÉ PREVODY 
 
Odkúpenie pozemku v katastrálnom území Trenčín – jedná sa o pozemok vo výmere 24 m2 pre pána 
Juraja Bulka za účelom zabezpečenia prístupu do garáže. Ide o pozemok nachádzajúci sa pred garážou na 
Považskej ulici v Trenčíne.  
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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 5 ZA odporučili majetkový 
prevod. Nikto nebol proti, nikto sa nezdržal 
  
Majetkový prevod pozemku v katastrálnom území v Kubrej –  jedná sa o záhradu o výmere 179 
m2,nejedná sa o predaj ale o prenájom pre pani Jarmilu Horňákovú za účelom využitia pozemku ako 
záhradky a to na dobu neurčitú. Predchádzajúci nájomca neprejavil záujem o tento pozemok. Pani 
Horňáková si napísala žiadosť na mestský úrad Trenčín o prenájom pozemku. Pani Horňáková má 
v prenájme aj vedľajší pozemok a chcela by so to sceliť  
 
Uznesenie: Výbor mestskej časti Sever odporúča schváliť prenájom uvedeného pozemku tak, ako bol 
predložený VMČ 
Mgr. Miloslav Baco dal hlasovať o majetkovom prevode. Poslanci v počte 5 ZA odporučili prenájom 
pozemku. Nikto nebol proti, nikto sa nezdržal 
 
3. Vystúpenie pani Zdenky Hrickovej – riaditeľky ZŠ Opatová  
 
Mgr. Zdenka Hricková pozvala na deň otvorených dverí ZŠ Opatová dňa 27.02.2019 od 09:00 – 15:00 
hod. 
Pani riaditeľka informovala o vykonaných zmenách vo vybavení školy: 
Vynovenie fasády, vybudovanie nových sociálnych zariadení, kúpe nového nábytku, položení zámkovej 
dlažby na školskom dvore.  
Ďalej pani riaditeľka informovala čo škola ponúka: 
Kvalifikovaných pedagógov, príjemné a bezpečné prostredie, vo vyučovaní moderné inovačné prvky, 
o nadštandardnom vybavení tried, rôzne školské a aj mimoškolské aktivity. V budove základnej školy 
funguje pobočka knižnice M. Rešetku pod vedením p. Petra Mončeka, kde sa nachádza iba detská 
literatúra. Školský klub pracuje ráno a tak môžu deti prísť skôr do školy, keď potrebujú rodičia odísť skôr 
do zamestnania a popoludní so 16:00 hod.  Na záver svojho vystúpenia pani riaditeľka požiadala 
občanov, ktorí majú v rodine predškolákov, aby zvážili možnosť zapísať deti do ZŠ Opatová. 
Mgr. Miloslav Baco sa pripojil k prosbe pani Hrickovej. 
 
4. Investičná akcia osvetlenie Opatová 
 
Mgr. Miloslav Baco informoval o investičnej akcii osvetlenie križovatky cesty 61. Jedná sa o križovatku 
Opatová – Dobrá. V auguste bola prvotná informácia na VMČ sever, kedy prebiehalo územná a stavebné 
konanie. Mgr. Baco skonštatoval, že táto akcia je zrealizovaná, že bola zmysluplná a prispela 
k bezpečnosti premávky na komunikácii. Poďakoval bývalému poslancovi Hornému, to bola jeho 
iniciatíva, aby sa táto investičná akcia dostala do rozpočtu mesta a zrealizovala.   
 
5. Informácia o petičnej akcii proti nelegálnej stavbe pri železničnej trati 
 
Mgr. Baco informoval o petičnej akcii proti nelegálnej stavbe,ktorá bola prejednávaná na prvom 
zasadnutí VMČ. Petičný hárok s podpisom približne 40 obyvateľov Opatovej pán Baco osobne odovzdal 
na podateľni mestského úradu a poprosil pána viceprimátora Forgáča o súčinnosť o pomoc. 
Mesto Trenčín, ako stavebný úrad o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších 
predpisov prijalo dňa 16.01.2019 žiadosť občanov mesta Trenčín časť Opatová, vo veci riešenia problému 
vo veci riešenia problému s prístupom k ich pozemkom v ich vlastníctve. Na základe obhliadky, ktorá sa 
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uskutočnila dňa 05.02.2019 bolo zistené, že na uvedenú stavbu ( stavebné oplotenie) nebolo vydané 
stavebné povolenie. Nakoľko sa jedná o stav ,ktorý vznikol v súvislosti s rekonštrukciou železničnej trate 
a oplotenia a stavba sa nachádza priamo v ochrannom pásme železníc SR, vec nespadá do kompetencie 
stavebného úradu. Mesto Trenčín odstupuje uvedený podnet na priame vybavenie. Mesto Trenčín sa 
obrátilo na Ministerstvo dopravy, odbor dráhovy a stavebný a poslalo túto žiadosť spolu 
s fotodokumentáciou. Momentálne čakáme na vyjadrenie železníc SR. Mgr. Baco poďakoval za rýchlu 
informáciu zo strany stavebného úradu. 
 
6.Diskusia 
 

 
Pani Gavendová na pána Zavřela: Sťažnosť na odhŕňanie snehu. Mostíka pod mostom pod cestou 61 
nebol udržiavaný. Pán Zavřel prisľúbil nápravu.  
 
Ing. Hartmann – podrobne informoval VMČ Sever ako prebieha zimná údržba v meste. Detailne je to 
rozpísané vo vypracovanom dokumente Zimný operačný plán 2018/2019, ktorý je voľne dostupný pre 
občanov na stránke mesta: 
https://trencin.sk/wp-content/uploads/2018/11/Zimn%C3%BD-opera%C4%8Dn%C3%BD-pl%C3%A1n-
2018-2019.pdf 
 
Pani Gavendová – prázdne vrecia na plast zamestnanci firmy Marius Pedersen prehadzujú voľne cez plot 
do dvorov. Ak je vo dvore pes, toto vrece je roztrhnuté.  
 
Obyvateľ Sihote – kto odhŕňa parkovacie miesta. Konkrétne ulicu Považská pred zimným štadiónom 
smerom ďalej na Sihoť? Ľudia sa sťažovali, že približne dva týždne tam nemohli parkovať a platia si 
parkovné. Neuvažuje mesto o nejakej kompenzácii, nakoľko tam ľudia nemohli zaparkovať? 
 
Pán Zavřel –  keďže na parkovacích miesta sú zaparkované autá,je problém s odhŕňaním snehu. Jedinou 
možnosťou, pri bežnom spade sneh, je zabezpečenie odvozu snehu. 
 
Obyvateľ Sihote – situácia, ktorá nastala kvôli snehu je podobná, ako keď je hokej. Keď obyvatelia 
Považskej ulice parkujú na Sihoti III., IV. Alebo na Žilinskej ulici.  
 
 
Ing. Mičega – otázka na pána Zavřela. Máte od mesta objednávku,že máte vyhradené parkovacie miesta 
vyčistiť po nejakej dobe ako sa povie „do asfaltu“? 
 
Pán Zavřel – Nie, len odhrnúť sneh v rámci zimnej údržby. Pokiaľ tam nebudú stáť autá. 
 
Ing. Mičega – to znamená, že aj keď prestane snežiť a je tam halda snehu, na tých pozdĺžnych 
parkovacích miestach, vy to neriešite. Takto objednávka neznie. 
 
Pán Zavřel – Vieme to riešiť tým, že dostaneme objednávku na odvoz tohto snehu 
 
Ing. Mičega – tu sa nejedná iba o Považsku ulicu ale aj o ostatné parkovacie miesta na dlhodobé státie, 
popri rodinných domov. 
 

https://trencin.sk/wp-content/uploads/2018/11/Zimn%C3%BD-opera%C4%8Dn%C3%BD-pl%C3%A1n-2018-2019.pdf
https://trencin.sk/wp-content/uploads/2018/11/Zimn%C3%BD-opera%C4%8Dn%C3%BD-pl%C3%A1n-2018-2019.pdf
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Pán Zavřel – sneh sme odvážali z parkoviska na Palackého ulici. Požiadavka mesta na odvoz snehu bola 
kvôli cyklotrase  
 
Ing. Hartmann – na odvoz snehu, z parkovacích miest, by bolo treba 76 000 tatroviek a na to mesto 
nemá rozpočet. 
 
Ing. Mičega – Môže MsP, tam kde nie je vidieť vodorovné dopravné značenie, sankcionovať vodičov, ak 
zle parkujú? 
 
Mgr. Marousek – Čo sa týka našej strany, každé parkovanie MsP rieši individuálne. Nie všade sa dalo 
striktne dodržať zákon. 
 
Ing. Mičega – miesta na dlhodobé státie by mali byť do budúcna udržiavané.  
 
Mgr. Petrík – vzhľadom k tomu, koľko snehu napadlo a vzhľadom na vzniku povinnosti pre mesto na 
odhŕňanie snehu z chodníkov, myslím, že mesto to zvládlo obstojne a veľmi slušne. 
 
Mgr. Baco – využil by som prítomnosť pána Zavřela a opýtal by som sa. Mesto Trenčín začalo budovať na 
svojom území polopodzemné kontajnery. Na koľkých stojiskách týchto kontajnerov máme osadené 
snímače, ktoré kontrolujú plnosti kontajnerov.  
 
p. Zavřel – po osadení prvých kontajnerov na Žilinskej ulici a Pred Polom, po asi pol roku, sme osadili 
snímače, aby sme začali testovať aký je zmysel snímačov. Ako presne dokážu snímať naplnenosť. 
Skúšobne sme dali asi 50 alebo 60 snímačov do gamanádob. To sú tie nádoby na sklo. V polopodzemných 
sa potom už nepokračovalo. Ďalšie dve stojiská polopodzemných nádob dalo urobiť mesto a to na 
Šmidkeho a Mateja Belu,tam sa dali snímače. Momentálne vyhodnocujeme a či si budeme vedieť určovať 
trasy, aby sme nechodili pre poloprázdne alebo prázdne kontajnery. Problém nastane, ak po nejakom 
roku vyhodnotíme ako nám snímač ukazuje, že je nádoba naplnená na 30 %, či je naozaj naplnená na 30 
%, má to nejaké svoje muchy. Keď niekto vhodí do polopodzemných kontajnerov kartón, ktorý nezloží 
a ten sa tam vzprieči, senzor sníma výšku. Takže senzor môže ukazovať, že je naplnená nádoba na 100 % 
a pritom tam je jeden kus kartónu.  
 
Mgr. Baco – Tam smerovala moja otázka. Či sa polopodzemné kontajnery vyvážajú cyklicky alebo na 
základe naplnenosti. 
 
p. Zavřel – nie, zatiaľ sa vyvážajú cyklicky.   
 
Mgr. Baco – takže ak je v kontajnery jedna fľašku, idete aj pre jednu fľašku 
 
p. Zavřel – my máme skôr problém s čistením stanovíšť kontajnerov. Aj keď je kontajner poloprázdny, 
príde nejaký občan a keď dovezie kartón fliaš a už sa mu nechce tieto prázdne fľašky vhadzovať do 
kontajnera a tak ho nechá vedľa. A potom je tu iný neduh a to, že plastové fľaše alebo kartóny nie sú 
ľudia ochotní poskŕčať alebo porezať, tak aby sa tieto dostali do kontajnera v plošnom stave a nie 
v kubickom. Občania sa nám sťažujú, že otvory na vhadzovanie odpadov sú malé. Je to tak aj vo svete,že 
otvory sú menšieho priemeru, aby boli občania nútení kartón roztrhať. Ak kartón nie je postláčaný, tá 
1100 l nádoba je využitá na asi 40% 
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Mgr. Baco – kedy predpokladáte, že sa ukončí toto monitorovanie? 
 
p. Zavřel – predpokladáme, že v priebehu tohto roka. Snímače v nádobách na sklo sme montovali 
v priebehu septembra a tak počítame, že niekedy v lete. Je dôležité monitorovať nádoby celoročne. Ináč 
sa plnia nádoby na jeseň a ináč počas sviatkov.  
 
Občan – čistenie okolo nádob, tieto služby sa nejako účtujú mestu? 
 
p. Zavřel – nie, to je v rámci dobrých vzťahov. Máme čistiť okolie po sebe, nakoľko pri výsype sa urobí aj 
neporiadok. Naši ľudia ho čistia kompletne. Máme veľa sťažností,že prišlo auto a nevyčistilo alebo 
nezobralo všetok odpad. Ľudia si ale musia uvedomiť,že máme rôzne nádoby a my naozaj separujeme 
odpad. Takže ak príde auto a má zobrať papier, tak zoberie aj papier, ktorý je na okolí a nezoberie plasty, 
ktoré tam sú. Keď príde o pár dní a berie plasty,tak zoberú aj plasty v okolí a nezoberie komunálny 
odpad.Takže  sú stojiská niekedy čistejšie a niekedy menej čisté. Zmenila sa vyhlášky o odpadoch,kde sa 
zmenili poplatky za uloženie na skládke a tak si musí každé mesto a obec vypočítať, na koľko % separujú 
odpad. Čím väčšie % vyseparovania,tým menšie poplatky na skládke. To nie je poplatok pre skládku ale 
poplatok štátu,ktorý musí skládka odovzdať. 
 
Mgr. Petrík – povedzte nám, na koľko % separuje mesto odpad? 
 
p. Zavřel – neviem vám to povedať presne. Štatistiky sa odovzdávajú niekedy vo februári, no myslím,že 
to bude asi 30 % 
 
Mgr. Petrík – aj keď to je malé číslo, má separovanie odpadu zmysel a treba v tom pokračovať.  
 
Občianka – minule bola vznesená požiadavka na MsP, či sa bude nejako riešiť druhý smer na mostík. 
Jedná sa o mostík pod nadjazdom,ke je prikázaný smer do doliny. Ľudia, ktorí bývajú na druhej strane 
musia obchádzať ulicu okolo kostola. Bola táto situácia nejako riešená s dopravákmi?  
 
Mgr. Marousek – myslíte na Potočnej ulici? Nie, nebola riešená. 
 
Ing. Hartmann – šírka cesty nedovoľuje povoliť obojsmernú premávku.  
 
Obyvateľ – rád by som vás informoval o našej hudobnej škole. Poslali sme žiadosť na ministerstvo, ktoré 
nám ju schválilo a mala nadobudnúť účinnosť, no ministerstvo zistilo, že VUC zistila, že sme nemali deti 
od 15 do 26 rokov. VUC nám dala odpoveď,že deti z Opatovej môžu chodiť do hudobnej školy do 
Trenčína alebo do Opatovej. Pracujme na súhlasnom stanovisku. Rád by som poďakoval pánovi Ševčíkovi, 
že napriek tomu, že mesto je v rozpočtovom provizóriu, dal odhlučniť miestnosť, kde sa skúša.  
 
Ing. Mičega – mám otázku na kolegu z útvaru mobility. Na Opatovskej ulici, ako je Kraskova 
a Klementisova ulica sú lampy vysoké a malú svietivosť. Možno stačí vymeniť žiadovky 
 
Mgr. Baco –  poprosili ma obyvatelia z Opatovej. Na Nive, smerom od Araveru k Dudovcom, že sú tam 
štyri stožiare verejného osvetlenia a či by sa tam dali osadiť lampy, ktoré by svietili . Jedná sa o stĺpy číslo 
182,183,185,186.  
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7. ZÁVER 
Na záver Mgr. Miloslav Baco poďakoval všetkým prítomným za účasť na stretnutí a teší sa na ďalšiu 
spoluprácu.  
 
 
Zapísala: Monika Kobzová 
v Trenčíne dňa 15.2.2019 
 
 
 
 
         

Mgr. Miloslav Baco   
 predseda VMČ SEVER 


