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VMČ SEVER 03.október 2019 

Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti SEVER, 

konaného dňa 03.10.2019 

 
Prítomní poslanci Ospravedlnení poslanci 

Mgr. Miloslav Baco Mgr. Kamil Bytrický 

Ing. Ladislav Matejka Mgr. Martin Petrík 

Ing. Miloš Mičega JUDr. Martin Smolka 

Martin Trepáč  

 
Prítomná: Ing. Monika Minarechová – garant VMČ Sever 

Hostia:  Mgr. Zdeno Marousek – MSP 

  Ing. Gabriela Vanková – Vedúca Útvaru Majetku Mesta 

 

PROGRAM:  
1. Otvorenie 

2. Majetkové prevody 

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

Švermova“ 

4. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého obdobia 

5. Nové požiadavky občanov a poslancov 

6. Rôzne, diskusia 

7. 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.  

Ing. Matejka – Navrhuje doplnenie programu o ďalší bod č. 3, ktorý sa týka užívania budovy 

Kultúrneho Strediska v Kubrej.  

NOVÝ PROGRAM:  
1. Otvorenie 

2. Majetkové prevody 

3. Správa o užívaní budovy Kultúrneho Strediska Kubrá 

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 
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Mgr. Baco – Následne dáva hlasovať, za takto zmenený program. 

. 

2. MAJETKOVÉ PREVODY 

Ing. Vanková – predkladá majetkový prevod - 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. 

Ing. Vanková – prenájom bude na dobu neurčitú, v prípade, ak bude užívať pozemok v rozpore 

s touto nájomnou zmluvou, tak žiadateľ bude mať výpovednú lehotu bez udania dôvodu. Zmluvný 

vzťah sa môže ukončiť. Cenu prenájmu určuje Finančná Majetková Komisia. 

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

 

 

Ing. Vanková – na Vašom minulom VMČ, ste mali prejednávať ešte jeden majetkový prevod, žiadosť 

o predaj pozemku od P. Gajana na Opatovskej ulici, mal tam záujem vybudovať parkovacie miesta, 

pred svojou budovou. Táto žiadosť bola z Vášho pohľadu neodporučená, z dôvodu, že chcete, aby 

tento pozemok ostal pre mesto, aby sa tam vybudovali parkovacie miesta. Toto stanovisko som 

prerokovala s vedúcim Útvaru Mobility, Ing. Hartmannom, ktorý sa vyjadril, že mesto Trenčín v tejto 

Hlasovanie – VMČ Sever v počte Za – 4 odsúhlasili nový program  

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

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 0  

Hlasovanie – VMČ Sever v počte Za – 3 súhlasia s prenájmom pozemku 

ZA 3 Mgr. Baco, Ing. Mičega, Ing. Matejka,  

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 1 Trepáč 
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lokalite neuvažuje s vybudovaním parkovacích miest, a bez odpredaja pozemku nie je možné vydať 

akékoľvek stavebné povolenie na rekonštrukciu priľahlej budovy, takže by nám na Opatovskej ulici 

ostala ďalšia neopravená budova.  

 

Ing. Mičega – to si každý môže takto kúpiť pozemky, dnes to kúpi, zajtra tam môže stavať, nikto mu 

v tom nebude môcť brániť. 

Môže sa to urobiť aj tak, ako sa to robilo pri iných stavbách, po zrealizovaní sa mu pozemok môže 

predať. Aby mohol niečo realizovať môže mať iné právo, nájomná zmluva, zmluva o budúcej zmluve, 

to sú úplne štandardné postupy.   

 

Ing. Vanková – takže nie je problém, ak by si tam zrealizoval parkovisko, ale žiadate predložiť nejakú 

zmluvu, príp. projektovú dokumentáciu bližšiu.  

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

 

 

3. SPRÁVA O UŽÍVANÍ BUDOVY KULTÚRNEHO STREDISKA 

V KUBREJ  
 

Ing. Matejka – Keďže sa nachádzame v budove Kultúrneho Strediska v Kubrej, chcem hovoriť 

o užívaní tejto budovy. V marci tohto roka tu prišla rodina Prekopovcov so zámerom, že by tu chceli 

spraviť nové kultúrne centrum, s tým, že by tu aj bývali, a teda v tomto objekte by bol aj ich súkromný 

byt. Keď sme o tom vtedy hlasovali, zo siedmych poslancov sme to šiesti nepodporili, jeden sa zdržal, 

takže sme to úplne zamietli.  

 Na poslednom Mestskom zastupiteľstve pred pár dňami, prišla p. Prekopová a vystúpila pred 

poslancov v bode rôzne, kde túto tému predostrela. Spomínala projekt realizácie, ktorý bol zvláštny, 

nič na ňom poriadne nebolo napísané, vypracovaný na dve „A4-ky“. Viacerým poslancom, ktorí do 

toho neboli úplne zainteresovaný sa tento nápad pozdával, a odporučili, aby o budúcnosti tohto 

priestoru rozhodla nejaká komisia. Ja s týmto určite nesúhlasím.  

Aby sme ochránili toto stredisko tak ako je, chcem navrhnúť Uznesenie. 

 p. Brezanová – Veľmi nás opätovná žiadosť od Prekopovcov prekvapila, chcú tu byt a využívať tieto 

priestory na rôzne workshopy, akcie, podujatia, tvrdia, že už dávno sa tieto priestory poriadne 

nevyužívajú. Ja som si pripravila zoznam aspoň niektorých aktivít, aby som dokázala, že toto stredisko 

je stále aktívne a činné: 

▪ raz za týždeň, no niekedy aj viackrát tu má nácvik folklóry súbor. 

▪ folklórna skupina chodí odčepčovať, musí niekde nacvičovať, prezliekať sa, chystať sa – neskoro 

večer. 

▪ od začiatku tohto roka tu už boli štyri svadby. 

▪ pravidelne po, st, št, pia – nácvik FS Kubranček, hodiny jógy, FS Úsmev, brušné tance. 

▪ dvakrát do mesiaca, v nedeľu tu býva krajské kolo šachov. 

▪ každé dva týždne – schôdza komunistov. 

▪ každý mesiac – zájazd pre dôchodcov, treba nám zázemie na naplánovanie takýchto zájazdov. 

▪ varíme guláš, na konci roka sa robila akcia pre deti, diskotéky pre deti, prespávačky. 

Hlasovanie – VMČ Sever v počte Za – 0 nesúhlasia s predajom časti pozemku 

ZA 0  

PROTI 2 Ing. Mičega, Trepáč  

ZDRŽALI SA 2 Mgr. Baco, Ing. Matejka 
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▪ workshopy, trvajú od rána až do večera. 

▪ fašiangy, zábavy, prázdninový tábor pre 35 detí. 

▪ výtvarné akcie, výstavy umelcov, chodievalo sa tu učiť tkať. 

p. Brezanová - p. Prekop si to tu chce zobrať do prenájmu, priestory samozrejme prenajímať za ceny, 

ktoré nikto nebude ochotný platiť, navyše, ako tu chce spraviť aj priestory na bývanie? Veď toto je 

bývala škôlka. P. Prekop chce byť veľmi aktívny, no pritom sa nezúčastňuje žiadnych aktivít, nebol tu 

ani pri kladení vencov, ani pri žiadnych iných dôležitých udalostiach. 

My tu robíme pre ľudí to, čo chcú a čo sa im páči, všetko si robíme vo vlastnej réžii. Čistíme pamätník 

SNP, nakúpili sme si tu záclony, kúpili sme hrnce a príbory do kuchyne, nakúpili hygienické potreby, 

počas volieb sme vyzametali chodník. My tu žijeme, my sa o to staráme.  

občan - myslím si, že tieto priestory chcú Prekopovci lukratívne využiť, väčšina kultúry pochádza 

odtiaľto, neničme si tento priestor, keby sa tu zainvestovalo, pritiahlo by to ešte viac ľudí. Mesto 

Trenčín vlastní mnoho priestorov, ktoré môže Prekopovcom prenajať. Mesto sa hrdí, že najviac 

kultúry pochádza práve odtiaľto z Kubrej. 

Mgr. Baco – Pozval som Prekopovcov na toto stretnutie, je škoda, že neprišli, tu by bola vhodná pôda 

o tom diskutovať. Neviem si predstaviť, že by tu dokázali s Vami žiť v harmónii. Ja vyjadrujem 

spokojnosť, ako to tu vediete, program je zameraný na obyvateľov Kubrej, ctím si, že tu udržiavate 

tradície. Určite hovorím aj za kolegov, že budeme s Vami bojovať za to, aby ste tu pokračovali vo 

svojej činnosti.  

Trepáč – Vadilo mi vystupovanie p. Prekopovej, to ako sa správala voči nám, ale aj voči Vám 

občanom. Na kultúrnej komisii sme preberali problémy Kultúrnych Stredísk, ktoré sa týkajú najmä 

financií, vyčlenili sme na takúto činnosť najviac prostriedkov. Treba tu prístrešok, keď sa konajú akcie 

vonku, môžem dať návrh na vybudovanie prístrešku. 

Ing. Mičega – Kubrá je veľké katastrálne územie, a zaslúži si, aby tu tento priestor ostal, Mesto 

nemôže len prijímať. Ja budem toto Kultúrne Stredisko podporovať. Kultúrna komisia, by mohla 

pripraviť a vyčleniť nejaké finančné prostriedky pre tieto bývalé obce, teraz už mestské časti, keď sa 

konajú veľké oslavy, výročia.. 

Obyvateľka – chceme Vám len oznámiť, že sa tu bude konať aj 755. výročie Kubrej, bude to veľká 

akcia. 

Obyvateľka – vždy keď mestu „horelo“ obrátilo sa na nás na Kubrú, tkali sme dary pre Prezidenta, 

pri vstupe do EÚ sme robili oslavné programy, varili sme keď sa ešte v Trenčíne robil ArtFilm, varili 

sme európske jedlá.  

Trepáč – na zastupiteľstve bol aj taký návrh, že p. Primátor pozýva Prekopovcov aj poslancov na 

jednanie bez verejnosti, ja tam určite pôjdem a niečo k tomu poviem a budem sa chcieť vyjadriť. 

Ing. Matejka – Budeme bojovať za Vás, aj za to, aby mesto do tohto priestoru investovalo.  

52.  Ing. Matejka – Navrhuje Uznesenie – VMČ Sever požaduje pred zmenou režimu užívania priestorov 

KS Kubrá predložiť zámer na prerokovanie a odsúhlasenie VMČ Sever.  Bez odporúčania VMČ Sever 

sa nemôže meniť užívanie budovy Kultúrneho Strediska v Kubrej.  

 

Mgr. Baco – dáva hlasovať za takto predložené Uznesenie.  

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

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

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 0  
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4. ZMENA UMIESTNENIA STOJISKA POLOPODZEMNÝCH 

KONTAJNEROV 

 

Mgr. Baco – k zmene dochádza z dôvodu, že na sídlisku Pred poľom, kde sa pôvodne malo realizovať 

stojisko polopodzemných kontajnerov to nie je možné, kvôli inžinierskym sieťam. Aby sa využili 

finančné prostriedky v rozpočte určené na tento účel, bolo navrhnuté, aby sa zrealizovalo stojisko na 

ul. Hurbanova, ktoré bude slúžiť bytovým domom: Švermova 1630/28,30,32,34, Hurbanova 1571/37, 

Hurbanova 1572/39, Hurbanova 1595/46 a Hurbanova 1596/48,50,52,54.  

 

Toto stojisko bolo navrhnuté z viacerých dôvodov:  

• v tejto lokalite je viacero nádob umiestnených na komunikácii, čím sa uvoľnia 

parkovacie miesta,  

• 2 nádoby na komunálny odpad sú umiestnené na súkromnom pozemku bytového 

domu Švermova 1615 a tí žiadajú o odstránenie nádob z ich súkromného pozemku,  

• v tejto lokalite sa riešia neustále problémy s neporiadkom okolo nádob, ktoré sú 

umiestnené na komunikácii v blízkosti penziónu Accom.  

 

Mgr. Baco – dáva hlasovať za takto predložený návrh na presun stojiska kontajnerov. 

Hlasovanie – VMČ Sever v počte ZA 4 – Odporúčajú uskutočniť tento presun  

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

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 0  

 

5. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 

Z MINULÉHO OBDOBIA 

 

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

nebezpečné chodiť na bicykli. Kedy bude nejaká cyklotrasa vybudovaná? 

Odpoveď MHSL - MHSL  má za úlohu namontovať nové informačné tabule podľa plánu, ktorý ešte 

nemá finálnu podobu. Vašu požiadavku posunieme kompetentným . 

32.  Mgr. Baco - Presun stojísk polopodzemných kontajnerov z "Pred Poľom" na "Hurbanova - Švermova", 

žiada o predloženie materiálov a všetkých príloh, aby si to mohli všetci poslanci naštudovať a 

odkomunikovať aj s občanmi včas. 

 Odpoveď UI - V najbližších dňoch bude poslancom dodaná v rozpracovanom stave projektová 

dokumentácia polopodzemných kontajnerov. 

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

nebezpečné chodiť na bicykli. Kedy bude nejaká cyklotrasa vybudovaná? 

 Odpoveď UMob - Štefánikova ulica je cestou 1. triedy vo vlastníctve štátu. Cyklotrasu tu nie je možné 

vybudovať bez asanácie celého radu budov. Preto mesto uvažuje nad preložením cesty 1. triedy ku 

železnici, čím by sa umožnilo Štefánikovu ulicu zkľudniť – t.j. znížiť počet jazdných pruhov, 
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vybudovať cyklotrasu, parkovacie miesta a vybudovať napríklad aj aleje, tak ako tomu bolo pred 

rozšírením cesty v 80-tych rokoch minulého storočia. Termín prekládky cesty zatiaľ nie je určený – 

mesto rokuje s ministerstvom dopravy, ktoré sa prekládke bráni. 

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.   

 Odpoveď UUP, UMob - Za UM: Rovnako ako v bode 33. Za UUP:  S ulicou M. R. Štefánika je z 

hľadiska územnoplánovacieho a dlhodobého uvažované v inej dopravnej a priestorovej štruktúre, ktorá 

by dala priestor okrem automobilovej doprave aj peším, cyklistom i zeleni. Ide však o dlhodobý 

zámer, keďže ide o cestu I/61 v správe štátu. 

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

Občanov nezaujíma, že táto ulica nepatrí mestu. 

 Odpoveď MHSL - O probléme vieme, na opakované upozornenia Slovenská správa ciest nereaguje. 

Výzvu sme podstúpili právnemu oddeleniu. 

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

aj asfalt v okolí celej zastávky je v zlom stave. 

 Odpoveď MHSL - Na opravu  chodníka nie sú pre tento rok  rozpočtované finančné prostriedky a 

preto nie  je naplánovaná rekonštrukcia povrchu . Požiadavka je opodstatnená a budeme počítať s 

rozpočtom na opravu v budúcom roku. 

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. 

 Odpoveď UMob - Nie, nie je ju možné uzavrieť. Je to verejná cesta na ktorú je napojených niekoľko 

objektov. Ak by s rovnakým nápadom prišli obyvatelia Hasičskej ulice, mesto by skolabovalo. 

Rovnakým metrom sa treba pozerať na ktorúkoľvek verejnú cestu. 

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. 

 Odpoveď MHSL - V tomto roku nie je možné pristúpiť k oprave chodníka, nakoľko nemáme 

rozpočtované finančné prostriedky. Požiadavka je opodstatnená a budeme počítať s rozpočtom na 

opravu v budúcom roku. Vlhnutie budovy nie je z dôvodu zatekania vody z chodníka. Bolo by vhodné 

urobiť primárne hydroizolačné práce na budove zo strany SVB a následne mesto opravu chodníka. V 

opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu opraveného chodníka. 

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

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

sa, avšak zapácha aj tak. 



7 
VMČ SEVER 03.október 2019 

 Odpoveď USaŽP - V zmysle zákona o odpadoch je mesto povinné zabezpečovať zber bioodpadu v 

mesiacoch marec-november 1 x za 14 dní, čo je 18 vývozov ročne. Mesto zabezpečuje pre našich 

občanov 26 vývozov ročne v mesiacoch marec-november, pričom v jarnom a jesennom období sa 

vyváža 1x týždnne, v ostatnom období 1x za 14 dní. Na základe podnetov od občanov vnímame skôr 

spokojnosť s nastaveným systémom. Viac vývozov by znamenalo zvýšenie poplatku za bionádobu. 

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.  

 Odpoveď UIS, MHSL - Za MHSL: Lipa na cintoríne bola orezaná arboristami pred dvoma rokmi, 

preto nie je potrebné kurunu stromu upravovať. Kríky okolo chodníka pri OC Max, budú orezané v 

rámci údržby cestnej zelene. Za UIS: Vonkajší obklad sa nedá opraviť lokálne, pôvodný obklad sa už 

nevyrába. Vzhľadom k zlému stavu domu smútku by bola vhodná jeho celková rekonštrukcia. Nielen 

fasády, ale aj okien, dverí a interiéru. Rekonštrukcia bude zaradená do zásobníka investičných akcií, 

jej realizácia je podmienená schválením v mestskom rozpočte. Osvetlenie v interiéri bolo posilnené. 

Lavica bude nahradená stoličkami. 

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

o úplne zlikvidovanie. 

 Odpoveď MHSL - Jedná sa o invazívny druh rastliny (Falopia Japonca), na ktorý nie je  postrek. 

Odstraňujeme mechanicky pri kosení. 

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

parkovanie. 

 Odpoveď UMob - Určite sa nejaké miesto nájsť dá – vyrúbaním stromov a postavením parkoviska na 

ich mieste. Otázka je: Kto by chodil na kyselku uprostred parkoviska? Odpoveď: Nikto. Ľudia tam 

chodia práve preto, že tam nechodia autá. A tak to aj zostane. 

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. Detí, ktoré 

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

 Odpoveď UMob - Danú požiadavku prekonzultujeme s dopravcom SAD Trenčín. Mesto však nevie 

zaručiť, či je požiadavka uskutočniteľná v nadväznosti na ostatné spoje a obeh vozidiel. 

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

Opatovská. 

 Odpoveď MHSL - Pozemky v okolí nadjazdu  sú majetkom ŽSR. Správca zelene vyzve majiteľa na 

pokosenie. 

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. 

 Odpoveď USaŽP - ÚSaŽP požiadalo správcu toku o pokosenie okolia potoka. 

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 miesto 

nich zrastovo menšie. 
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 Odpoveď MHSL - Stromy na danej lokalite boli odborne ošetrené  arboristami, preto ani v blízkej 

budúcnosti neplánujeme výrub drevín. 

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. 

 Odpoveď MHSL - Takýto návrh zásadne mení nastavenie prevádzkovanie kúpaliska, hlavne vo 

finančnej oblasti, z toho dôvodu je nutné vypracovať nový návrh prevádzkovania, vyčísliť náklady a 

tieto nechať schváliť poslancom mestského zastupiteľstva. 

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. 

 Odpoveď MHSL, USaŽP - ÚSŽP vyzve vlastníkov jednotlivých pozemkov na úpravu drevín ako aj 

ich okolia. Za MHSL: Burina z chodníka bude odstránená v rámci pravidelnej údržby. 

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? 

 Odpoveď UMob - Dopravné značenie sa pripravuje. Mestský úrad nemá tým projektantov na 

dopravné značenie a preto množstvo požiadaviek od poslancov a obyvateľov nie sme schopní vybaviť 

na počkanie. 

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

postreku burina aj odstraňovaná? 

 Odpoveď MHSL - Odstránenie buriny bolo objednané aj vykonané, upozorníme dodávateľa na 

nedostatočné prevedenie 

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. 

 Odpoveď MHSL - MHSL  má za úlohu namontovať nové informačné tabule podľa plánu, ktorý ešte 

nemá finálnu podobu. Vašu požiadavku posunieme  kompetentným . 

 

6. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 

 

53.  p.Galádová ul. pod Skalkou -  opätovne predkladá požiadavku k svojej bránke na ulici pod Skalkou, 

ktorá vyúsťuje na parkovisko. Odpoveď z mesta je nezmyselná, obyvateľka nemohla vedieť, že jej 

parkoviskom znemožnia vstup/výstup zo svojho pozemku. Keď sa takto stalo, slušne sa 

prostredníctvom VMČ Sever dožadovala svojho práva, mesto to však odôvodnilo, že sa mala ozvať 

dopredu. Ing. Mičega – žiadam okamžite prerokovať túto vec, p. Galádová nemohla vedieť ako jej 

pred bránku nakreslia čiary. Riešenie vidím vo vodorovnom dopravnom značení, dá sa tam zebra – 

deliaci pás, medzi dvoma parkovacími miestami. Dá sa vytvoriť parkovacie miesto pre imobilných 

a táto zebra môže slúžiť ako priestor na širšie nastupovanie/vystupovanie  
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54.  Obyvateľ – Dom smútku v Kubrej, zlý stav, slabé svetlo, kachličky opadajú. Treba zainvestovať do 

tohto priestoru. Treba opraviť fasádu, v dome smútku býva neskutočná zima, na lavice by bolo treba 

dať nejaké tapacíry, pôvodné toalety. 

55. Ing. Mičega – 27.1.2019, som na tento Dom smútku poukázal, vtedy sa zobrali peniaze z Juhu a malo 

sa realizovať niečo s vykurovaním. Chcem poprosiť v akom štádiu je táto akcia. 

56.  Obyvateľka – Cintorín v Kubrej – na bránke je tabuľa, aby sa brána zatvárala, to však nie je možné, 

brána sa nedá zatvoriť.  

57.  Obyvateľ – Pri Dome smútku sa nedá parkovať, na parkovacích miestach sú sústavne tie isté autá, čo 

sa týka parkovania treba ho vyriešiť aj teraz, keďže sa blíži dušičkové obdobie, bolo by dobré dať 

nejakú výnimku na parkovanie v tomto čase.  

 Mgr. Marousek – čo sa týka parkovania, pokiaľ je auto na parkovisku, má platnú STK, Technickú 

kontrolu, nie je dôvod aby to neparkovalo. Mestská polícia ho nemá prečo pokutovať, vodič nič 

neporušuje keď tam stojí aj týždeň. 

 Trepáč – Ja som navrhoval, na parkovisku pod cintorínom, že by sa tam vybudoval parkovací pás, 

takto by vzniklo 10 parovacích miest, pretože viem aká je tam situácia, napríklad aj počas omší. 

58. Obyvateľka, Kubrá č. 114 – nie je mi znemožnené vstupovať/vystupovať do dvora, sú tam 

vybudované veľké obrubníky, je tam veľký výškový rozdiel voči vozovke.  

59.  Obyvateľka, Kubrá č. 114 – autobus (1), nestojí tam kde má stáť, stojí pred mojím pozemkom, ľudia 

vystupujú priamo na môj chodník, šoféri autobusu nepoužívajú suchý záchod, ktorý je tam 

vybudovaný, močia na môj plot. Keď šoféri zametajú a upratujú si autobus, všetko vymetajú nám na 

chodníky.  

Trepáč – zisťoval som túto situáciu, odpoveď je taká, že šoféri majú nakázané ísť až na otoč, ale 

nechodia tam. Ja to ešte prezistím, buď bol návrh, že sa tam vybuduje nová zastávka s označníkom, 

keď nie, opäť sa im prikáže aby chodili na otoč, lebo tam majú povinnosť sa otáčať.  

60. Obyvateľka – Zastávka Pred Poľom – zlý stav, sú tam len dva kamene + doska. Zastávka z Kubrice 

(pri krčme), autobus tam málokedy ľuďom zastaví.  

61.  Obyvateľ Pred Poľom – sme radi, že sa robí nové parkovisko, avšak parkovisko robia po betónový 

chodník, ktorý nie je už zarátaný do investície. Chodník je zvlnený, asfalt sa na tento chodník ani 

nenapojí, bude sa ten asfalt postupne trúsiť, navyše na tak veľkom priestore nie je naprojektovaná ani 

jedna pouličná lampa. Najlepšie by bolo celú plochu vyasfaltovať a len nakresliť čiaru, ktorá bude 

oddeľovať chodník od parkoviska.  

 Ing. Mičega – v minulosti boli na tento chodník vyčlenené finančné prostriedky. 

62.  Obyvatelia Pred Poľom 376/19 – Žiadame o vybudovanie parkovacích miest na parcele C814/1 Pred 

Poľom 376/19 Trenčín – Kubrá, ako dôvod uvádzame, že daná parcela je dlhodobo nevyužitá a pri 

minimálnej investícii sa na danom mieste dá vytvoriť cca 20 parkovacích miest, ktoré v danej lokalite 

veľmi chýbajú.  

 Mgr. Baco – v minulosti prišla požiadavka práve na túto plochu, že občania tu chcú vybudovať 

ihrisko. 

 Trepáč – je to pravda, niekedy v marci sa nám obyvatelia ozvali, že tam chcú ihrisko – možno 

hokejbalové. 
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 Ing. Matejka - navrhujeme dať túto požiadavku ako riadny bod programu na najbližšie VMČ, 

pozývame vedúceho Útvaru Mobility – Ing. Hartmanna, ktorý by sa mohol k problematike vyjadriť 

a doniesť všetky podklady z mesta.  

63. Obyvateľka – Smetné nádoby pred kostolom v Kubrej, zvýšiť harmonogram vývozu, sú neustále 

preplnené, tým že sú pri ceste vyhadzujú tu odpadky všetci z cudzích áut, pred kostolom to vyzerá 

veľmi zle.   

64. Obyvateľka – v mene garážnikov, prosíme pri orezávaní Javora pri spoločných garážach, aby boli 

orezané dlhé, veľké konáre – siahajú nad strechu. Javor opadáva „púšťa nosy – semená“, ktoré 

upchávajú zvody. Garážnici to čistia vo vlastnom záujme, je to nebezpečné.  

65. Obyvateľka – Škôlka v Kubrej je vynovená pekná, ale pred budovou je chodník a cesta v hroznom 

stave. 

66.  p. Brezanová – žiadame o opravu plota pri Kultúrnom Stredisku, deti sa vešajú na plot, ten sa hýbe, 

bolo by dobré vymeniť do zimy všetky zvody, zatekajú, sú hrdzavé sú v zlom stave, cez zimu 

pretekajú a voda tečie na chodník kde zamŕza. 

67. p. Bohunický – V akom štádiu je presun kontajnerov zo zorného uhla občanov ul. Pod Skalkou. 

Žiadam o okamžité premiestnenie. Opakujem, som ochotný zaplatiť 10 000 € na preloženie stojiska. 

68. Ing. Mičega – VMČ Sever požaduje na najbližšie zasadnutie VMČ pripraviť návrh riešenia 

polopodzemných kontajnerov na ul. Pod Skalkou. SÚČASŤOU NÁVRHU POŽADUJEME 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIA INÉHO MIESTA PRE UMIESTNENIE STOJISKA. 

p. Bohunický – žiadam Vás poslancov, aby ste tento presun odsúhlasili. Ku kontajnerom bola 

umiestnená tabuľa, ktorá vyzýva občanov aby v predvečer vývozu nadrozmerného odpadu tento odpad 

vyložili ku kontajnerom. Túto tabuľu som odstránil, so súhlasom poslanca, vy keď mi dáte za to 

pokutu, ja ju zaplatím, aj bez tohto odpadu je tam neskutočný neporiadok, smrad, špina. Prečo mesto 

nedáva pokuty ľuďom za takýto neporiadok. Zamknite to, dajte nám kľúče, nech ľudia dávajú 

nadrozmerný odpad do zberného dvora. 

Mgr. Marousek – udeľujeme blokové pokuty, keď dá niekto nadrozmerný odpad ku kontajnerom 

a zistíme, že tam odpad nemá byť, musí si ten odpad aj odpratať. Druhá vec je, či sa Vám to páči alebo 

nie, nech je tabuľa akákoľvek, nehnevajte sa na mňa, vy nie ste oprávnený tabuľu dávať dole, ani 

poslanec nie je oprávnený Vám toto povoliť. 

Ing. Mičega - VMČ Sever požaduje konkrétny návrh riešenia tohto problému, nájsť alternatívne 

riešenia, iné miesto na umiestnenie stojiska. 

Mgr. Baco – dáva hlasovať za tento predložený návrh 

Hlasovanie – VMČ Sever v počte ZA 4 – požadujú konkrétne riešenie  

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

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 0  

 

69.  Ing. Matejka –  žiadam o opravu múrika - ZŠ Hodžova z Gagarinovej ulice. (Foto v prílohe) 

70.  Ing. Matejka -  na ul. Gagarinovej je ihrisko (basketbalová plocha), prosím o osadenie 2 stĺpikov, kde 

sa dá uchytiť sieť na hranie volejbalu.  
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71. Ing. Matejka – v areáli MŠ na Sihoti sú pieskové plochy na sedenie je tam len betón, žiadam 

o umiestnenie drevených latiek, aby mohli pri hraní deti na nich sedieť. 

72. Ing. Matejka – ul. Pádivého 6 a 8 – žiadame orezať krík, ktorý sa nachádza za bytovým domom, 

zasahuje obyvateľom do balkónov.   

 

7. RÔZNE, DISKUSIA 

 

Po požiadavkách od občanov a poslancov prítomní občania odišli a tak sa plynulo prešlo do 

posledného bodu – záver. 

 

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 07.11.2019 vo štvrtok o 16:00 hod, v priestoroch Denného centra na Sihoti. 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Monika Minarechová 

V Trenčíne dňa: 14.10.2019 

 

Začiatok VMČ:  16:10 hod. 

Ukončenie VMČ: 19:30 hod. 

 

        Mgr. Miloslav Baco 

           Predseda VMČ Sever 


