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VMČ SEVER 05.december 2019 

Zápisnica zo zasadnutia Výboru mestskej časti SEVER, 

konaného dňa 05. 12. 2019 

 
Prítomní poslanci Ospravedlnení poslanci 

Mgr. Miloslav Baco  Ing. Miloš Mičega 

Mgr. Kamil Bystrický JUDr. Smolka 

Ing. Ladislav Matejka  

Mgr. Martin Petrík  

Martin Trepáč   

 
Prítomná: Ing. Monika Minarechová – garant VMČ Sever 

Hostia:  Mgr. Zdeno Marousek – MSP 

   

 

PROGRAM:  
1. Otvorenie 

2. Majetkové prevody – MHSL 

3. Harmonogram zasadnutí VMČ Sever na rok 2020 

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 piatich poslancov z VMČ Sever a výbor je uznášaniaschopný. Následne oboznámil všetkých 

s programom a dal návrh na hlasovanie za odsúhlasenie uvedeného programu. 

 

 

2. MAJETKOVÉ PREVODY – MHSL 

Mgr. Baco – žiada, v mene MHSL, m. r. o., o stanovisko, všetkých poslancov MČ Sever, k návrhu 

prenájmov nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne na rok 2020. 

I. návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne pre: 

Hlasovanie – VMČ Sever v počte Za – 5 prijali odsúhlasili program 

ZA 5 Mgr. Baco, Mgr. Bystrický, Ing. Matejka, Mgr, Petrík, Trepáč 

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 0  
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Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., IČO: 36324051:-priestory slúžiace na komerčné účely 

(kancelárie na poschodí č. 56 o výmere 15,39 m², č. 60 o výmere 30,78 m², č. 61 o výmere 15,39 m², 

č. 62 o výmere 15,39 m², č. 63 o výmere 15,39 m², VIP I. č. 75 o výmere 12,00 m², VIP II č. 76 o 

výmere 12,00 m²) a skladové priestory na poschodí (sklad č. 66 o výmere 5,56 m², č. 70 o výmere 5,13 

m², č. 73 o výmere 6,44 m²) -priestory slúžiace na priamy výkon predmetu činnosti nájomcu, najmä 

na organizovanie a uskutočňovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí (šatne pre 

športovcov na prízemí č. 3 o výmere 70,68 m², č. 32 o výmere 15,68 m², č. 33 o výmere 11,27 m², č. 

34 o výmere 13,23 m², č. 35 o výmere 78,96 m², sociálne priestory č. 2 o výmere 17,98 m², č. 36 o 

výmere 32,92 m², zadný vestibul č. 26 o výmere 86,40 m², brusiareň č. 31 o výmere 3,68 m², 

vodoliečba č. 37 o výmere 27,90 m², rehabilitácia č. 38 o výmere 102,40 m², Sky box č.1, č.2, č.3, č.4, 

č.5, č.6, č.8, č.9, č.10, č.11, č.12 ač.13, každý o výmere 16 m²)-ďalej nebytové priestory, ktoré užíva 

HK Dukla, a.s. spoločne s HK Dukla, n .o. na základe spoločnej dohody a to konkrétne miestnosti: č. 

5a-šatňa o výmere 13,64 m², č.-5b-šatňa o výmere 18,60 m², č.6-posilňovňa o výmere 71,55 m², č. 11-

techn. priestory o výmere 12,60 m², č. 19-brúsiareň o výmere 17,36 m², č. 58-zasadačka o výmere 

68,89 m² a č. 59-kancelária o výmere 15,39 m² na dobu určitú od 01.01. 2020do 31.12.2020. Nájomca 

je povinný uhradiť za prenájom nebytových priestorov a energie sumu vo výške 1,-€ za celé obdobie 

trvania tejto zmluvy. Organizácia navrhuje prenájom určiť v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové priestory. 

 

II. návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne pre: 

Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., IČO: 36324051 za účelom poskytovania ľadovej plochy a s tým 

súvisiacich priestorov - striedačky, šatne, tribúny, sociálne zariadenia a hľadisko v objekte zimného 

štadióna, v rozsahu  podľa  dohodnutého  časového  harmonogramu,  na  dobu  určitú  od  01.01.2020 

do  31.12.2020.  

Nájomca je povinný uhradiť  za prenájom nebytových priestorov a energie sumu vo výške 1,- € za celé 

obdobie trvania tejto zmluvy. Organizácia navrhuje prenájom určiť v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  neskorších  predpisov  ako  prípad  hodný  osobitného  zreteľa,  

nakoľko  ide  o uzatvorenie  zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové priestory. 

 

III.  návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne pre: 

Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., IČO: 36324051 za účelom nájmu reklamných plôch 

umiestnených pod ľadovou plochou, na mantineloch a plochách na to určených v objekte zimného 

štadióna, na dobu určitú od 01.01.2020 do 31.12.2020, za nájomné v období od 01.01.2020 do 

Hlasovanie – VMČ Sever v počte Za – 5 súhlasia s prenájmom 

ZA 5 Mgr. Baco, Mgr. Bystrický, Ing. Matejka, Mgr, Petrík, Trepáč 

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 0  

Hlasovanie – VMČ Sever v počte Za – 5 súhlasia s prenájmom 

ZA 5 Mgr. Baco, Mgr. Bystrický, Ing. Matejka, Mgr, Petrík, Trepáč 

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 0  
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31.03.2020 vo výške 142,86/1 mesiac, od 01.04.2020 do 31.08.2020 vo výške 1,00 € a v období od 

01.09.2020 do 31.12.2020 vo výške 142,86 € /1 mesiac. 

Organizácia navrhuje prenájom určiť v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o uzatvorenie 

zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové priestory.  

 

 

IV. návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne pre: 

Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o., IČO 36119300 a to na prízemí: šatne pre športovcov č. 8a 

o výmere 5,85 m², č. 9  o výmere 19,35 m², č. 14 o výmere 35,68 m², č. 16 o výmere 40,50 m², č. 17 

o výmere 40,50 m², č. 18 o výmere 55,80 m², č. 21 o výmere 35,34 m², č. 22 o výmere 16,12 m², č. 23 

o výmere 74,40 m², sociálne priestory č. 8b o výmere 32,40 m², č. 10 o výmere 12,60 m², č. 15 o výmere 

12,60 m², č. 24 o výmere 16,12 m², a na poschodí: kancelárie č. 52 o výmere 15,39 m², č. 53 o výmere 

15,39 m², č. 54 o výmere 15,39 m², č. 57a o výmere 15,39 m², č. 64 o výmere 15,39 m², sklad č. 68 

o výmere 15,66 m², č. 72 o výmere 10,53 m², fitnes o výmere 66,0 m². Ďalej nebytové priestory, ktoré 

užíva HK Dukla, n.o. spoločne s HK Dukla a.s. na základe spoločnej dohody a to konkrétne miestnosti: 

č. 5a-šatňa o výmere 13,64 m², č. 5b-šatňa o výmere 18,60 m², č. 6-posilňovňa o výmere 71,55 m², č.11-

techn. priestory o výmere 12,60 m², č. 19-brúsiareň o výmere 17,36 m², č. 58-zasadačka o výmere 68,89 

m² a č. 59-kancelária o výmere 15,39 m²  na dobu určitú od 01.01.2020 do 31.12.2020. Nájomca je 

povinný uhradiť  za prenájom nebytových priestorov a energie sumu vo výške 1,- € za celé obdobie 

trvania tejto zmluvy.  

Organizácia navrhuje prenájom určiť v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov ako prípad osobitného zreteľa, nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy 

s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové priestory.  

 

 

 

V. návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne pre: 

Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o., IČO 36119300  za účelom poskytovania ľadovej plochy a s tým 

súvisiacich priestorov - striedačky, tribúny, šatne, sociálne priestory a hľadisko v objekte zimného 

štadióna v rozsahu podľa dohodnutého časového harmonogramu, na dobu určitú  od 01.01.2020 do 

31.12.2020. Nájomca je povinný uhradiť  za prenájom nebytových priestorov a energie sumu vo výške 

1,- € za celé obdobie trvania tejto zmluvy. 

Organizácia navrhuje prenájom určiť v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o uzatvorenie 

zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové priestory.  

 

 

Hlasovanie – VMČ Sever v počte Za – 5 súhlasia s prenájmom 

ZA 5 Mgr. Baco, Mgr. Bystrický, Ing. Matejka, Mgr, Petrík, Trepáč 

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 0  

Hlasovanie – VMČ Sever v počte Za – 5 súhlasia s prenájmom 

ZA 5 Mgr. Baco, Mgr. Bystrický, Ing. Matejka, Mgr, Petrík, Trepáč 

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 0  
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VI. návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne pre: 

FRYSLA Slovakia, s.r.o., Trenčianske Jastrabie 56, 913 22, IČO: 35816937 za účelom poskytovania 

ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov - striedačky, šatne, tribúny, sociálne zariadenia a hľadisko 

v objekte zimného štadióna v rozsahu podľa dohodnutého časového harmonogramu, na dobu určitú  od 

01.01.2020 do 31.12.2020. Nájomca je povinný uhradiť  za prenájom nebytových priestorov a energie 

sumu vo výške 1,- € za celé obdobie trvania tejto zmluvy.  

 

Organizácia navrhuje prenájom určiť v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o uzatvorenie 

zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové priestory. 

 

 

VII. návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne pre: 

Kraso Trenčín so sídlom Zimný štadión Pavla Demitru, Považská 34, 91101 Trenčín, IČO: 

42148723  za účelom poskytovania ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov - striedačky, šatne, 

tribúny, sociálne zariadenia a hľadisko v objekte zimného štadióna v rozsahu dohodnutého časového 

harmonogramu, na dobu určitú  od 01.01.2020 do 31.12.2020. Nájomca je povinný uhradiť  za prenájom 

nebytových priestorov a energie sumu vo výške 1,- € za celé obdobie trvania tejto zmluvy. 

 

Organizácia navrhuje prenájom určiť v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o uzatvorenie 

zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové priestory. 

 

 

VIII. návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne pre: 

VS Trade s.r.o., Gen. Svobodu 2755/3, 911 08 Trenčín, IČO: 52 735 842 za účelom prevádzkovania 

bufetu – tribúna D /rožný bufet/, ktorého užívanie predstavuje sumu 255,- €/akcia na dobu neurčitú od 

01.01.2020. 

 

Hlasovanie – VMČ Sever v počte Za – 5 súhlasia s prenájmom 

ZA 5 Mgr. Baco, Mgr. Bystrický, Ing. Matejka, Mgr, Petrík, Trepáč 

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 0  

Hlasovanie – VMČ Sever v počte Za – 5 súhlasia s prenájmom 

ZA 5 Mgr. Baco, Mgr. Bystrický, Ing. Matejka, Mgr, Petrík, Trepáč 

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 0  

Hlasovanie – VMČ Sever v počte Za – 5 súhlasia s prenájmom 

ZA 5 Mgr. Baco, Mgr. Bystrický, Ing. Matejka, Mgr, Petrík, Trepáč 

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 0  
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 Organizácia navrhuje prenájom určiť v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o uzatvorenie 

zmluvy s nájomcom, ktorý pod hlavičkou JOB METAL Slovakia s.r.o., IČO: 43 977 855, v súčasnosti 

predmetné nebytové priestory prevádzkuje.   

 

 

3. HARMONOGRAM ZASADNUTÍ VMČ SEVER NA ROK 2020 

 

Mgr Baco – vzhľadom na to, že tento výbor je posledný v tomto roku, navrhujem nový harmonogram 

zasadnutí na budúci rok, s tým, že prvé zasadnutie presúvame vzhľadom na sviatky a dovolenky až na 

druhý štvrtok v mesiaci. Ostatné výbory sa budú konať vždy prvý štvrtok v mesiaci.  

 

Dátum Miesto 

9.1.2020 Mestský úrad Trenčín 

6.2.2020 KS Opatová Trenčín 

5.3.2020 KS Kubra Trenčín 

2.4.2020 SOŠ, Pod Sokolice 14, Trenčín 

7.5.2020 Denné centrum Seniorov na Sihoti 

4.6.2020 KS Opatová Trenčín 

2.7.2020 KS Kubrica Trenčín 

6.8.2020 Denné centrum Seniorov na Sihoti 

3.9.2020 SOŠ, Pod Sokolice 14, Trenčín 

1.10.2020 KS Kubra Trenčín 

5.11.2020 Denné centrum Seniorov na Sihoti 

3.12.2020 KS Opatová Trenčín 

 

Mgr. Baco – dáva hlasovať za takto navrhnutý harmonogram zasadnutí na rok 2020. 

 

 

Hlasovanie – VMČ Sever v počte Za – 5 súhlasia s prenájmom 

ZA 5 Mgr. Baco, Mgr. Bystrický, Ing. Matejka, Mgr, Petrík, Trepáč 

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 0  

Hlasovanie – VMČ Sever v počte Za – 5 súhlasia s harmonogramom zasadnutí 

ZA 5 Mgr. Baco, Mgr. Bystrický, Ing. Matejka, Mgr, Petrík, Trepáč 

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 0  
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4. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 

Z MINULÉHO OBDOBIA 

76.   Občianka ul. Považská – na našej ulici je zeleň na nej sú orechy, ktoré sú hnilé, na mesto sme požadovali, 

že si chceme túto zeleň odkúpiť a spraviť tam parkovacie miesta. Nemôže na tejto ploche mesto 

vybudovať parkovacie miesta a my by sme si ich postupne odkúpili, alebo prenajali a platili normálne 

parkovné, prípadne by sa zo zelene mohlo ubrať a rozšíriť cestu?   

Odpoveď UUP, MHSL - MHSL sleduje zdravotný stav stromov, ktorý  bude posudzovaný arboristom 

a následne sa určí spôsob prípadného orezu. Za UUP: Vzhľadom na vek a zhoršený zdravotný stav 

niektorých stromov (orechov) na Považskej ulici plánuje v jarných mesiacoch budúceho roka (na 

začiatku vegetačného obdobia v čase tvorby listov)  UsaŽP zadať spracovanie znaleckého posudku na 

tieto stromy a na základe výsledkov následne realizovať ich ošetrenie alebo výrub. V prípade, ak dôjde 

k výrubu je v zmysle zákona povinnosť nahradiť odstránené dreviny novými. Nakoľko zelený pás susedí 

s detským ihriskom a športoviskom, nie je žiadúca jeho úplna likvidácia a to z dôvodu plnenia funkcie 

nielen tieniacej,  optickej či hlukovej bariéry, ale aj  ostatných environmentálnych benefitov, ktoré 

líniová zeleň poskytuje. Možnosti rozšírenia komunikácie je potrebné posúdiť v súčinnosti s útvarom 

mobility. 

77.  Občan ul. Pod Skalkou – do našich smetných nádob na komunálny odpad nám neustále hádžu odpad z 

prevádzky „U ZAJA“, táto prevádzka má veľmi malý svoj kontajner, ktorý je hneď plný, prosíme 

preveriť či je možné aby na takú prevádzku mal takú malú nádobu. Pokiaľ ich upozorníme, aby to 

nehádzali do našich kontajnerov – hodia to do iných kontajnerov o pár ulíc ďalej. 

 Odpoveď USaŽP - Zatiaľ nebolo žiadnym dôkaznym spôsobom preukázané, že by prevádzka "U zaja" 

vyhadzovala odpady do iných nádob. Táto prevádzka je prihlásená k poplatku za komunálne odpady 

pod obch. menom MPH Group, s.r.o. Opatovská 13 - nádoba  240 l vývoz 2 x týždenne, čo je nádoba 

vcelku primeraná takémuto typu prevádzky.  Okresný úrad ŽP vykonal aj kontrolu nakladania s odpadmi 

a prevádzka preukázala aj odoberanie kuchynských odpadov . V prípade, že prevádzka "U zaja" naozaj 

vyhadzuje odpady niekam kam to nemá povolené, treba ju nafotiť, zdokumentovať a následne postúpiť 

na úrad. Voči prevádzke bude následne začaté priestupkové konanie. 

78.  Občan ul. Považská – cesta za detským ihriskom – Považská 1 – 23, žiadame o upravenie zelene o rozdiel 

metra, tým pádom sa bude dať rozšíriť cesta a vzniknú parkovacie miesta. Sú tam orechy v zlom stave, 

časom ich bude treba aj tak vyrúbať. 

Poslanci výboru prijímajú Uznesenie – Výbor mestskej časti sever žiada mesto, aby sa začalo zaoberať 

touto požiadavkou o rozšírenie cesty o možnosť parkovania áut v jednom jazdnom pruhu. 

Odpoveď UUP, UM, MHSL Za MHSL: MHSL sleduje zdravotný stav stromov, ktorý  bude 

posudzovaný arboristom a následne sa určí spôsob prípadného orezu. Za UM: Na danú investičnú akciu 

bude potrebné vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte mesta. Pokiaľ poslanci MsZ zabezpečia 

financovanie, exekutíva spustí prípravný a realizačný proces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Za UUP: Vzhľadom na vek a zhoršený zdravotný stav niektorých stromov (orechov) na Považskej ulici 

plánuje v jarným mesiacoch budúceho roka (na začiatku vegetačného obdobia v čase tvorby listov) 

UsaŽP zadať spracovanie znaleckého posudku na tieto stromy a na základe výsledkov následne 

realizovať ich ošetrenie alebo výrub. V prípade, ak dôjde k výrubu je v zmysle zákona povinnosť 

nahradiť odstránené dreviny novými. Nakoľko zelený pás susedí s detským ihriskom a športoviskom, 

nie je žiadúca jeho úplna likvidácia a to z dôvodu plnenia funkcie nielen tieniacej,  optickej či hlukovej 

bariéry, ale aj  ostatných environmentálnych benefitov, ktoré líniová zeleň poskytuje. Možnosti 

rozšírenia komunikácie je potrebné posúdiť v súčinnosti s útvarom mobility. 
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79.  Občan ul. Gagarinova – pri zdravotnom stredisku je prepadnutá cesta, keď naprší vždy je tam veľa vody 

 Odpoveď MHSL - Na ulici Gagarinova je nutná plošná oprava na ktorú nemá mesto tento rok v rozpočte 

peniaze. Vzhľadom na to, že rozpočet pre rok 2020 ešte nie je schválený, nevieme potvrdiť termín 

opravy povrchu predmetnej miestnej komunikácie. 

80.  p. Kubík ul. Gagarinova - ulica M. Turkovej cesta pri obchode Balla – je rozbitá, žiadam o odborné 

odstránenie a upravenie. 

 Odpoveď MHSL -Na ulici M. Turkovej je nutná plošná oprava na ktorú nemá mesto tento rok v rozpočte 

peniaze. Vzhľadom na to, že rozpočet pre rok 2020 ešte nie je schválený, nevieme potvrdiť termín 

opravy povrchu predmetnej miestnej komunikácie. 

81.  p. Kubík ul. Gagarinova  – za zákrutou pri škôlke je nová cesta, je tam aj kanál avšak, keď naprší voda 

sa drží na ceste, vzniká tu niekoľkometrová veľká kaluž. 

 Odpoveď MHSL - Dažďová vpusť bola upchaná listami, dali sme ju vyčistiť . 

82.  p. Kubík ul. Gagarinova – pri škole je vyasfaltované parkovisko – šoféri, ktorí čakajú na deti  neustále 

stoja na bezbariérovom prístupe, žiadam o vodorovné značenie, aby tam šoféri nestáli. 

 Odpoveď UM - Predpokladáme, že sa jedná o bezbariérový priechod do škôlky a klubu sedmička a nie 

do školy, ako sa uvádza v požiadavke, nakoľko škola sa na danej ulici nenachádza. Vodorovné značenie 

tam už je – jedná sa o priechod pre chodcov, v ktorého priestore sa parkovať nesmie. Preveríme možnosť 

osadenia stĺpikov. 

83.  Kubík ul. Gagarinova 17/17 – oproti domu 17/27 je miesto, kde sú popolnice – sú však na nespevnenej 

ploche, žiadam o vybudovanie pevnej plochy 

 Odpoveď UI, USaŽP - Nakoľko vec sa týka mesta Trenčín ako stavebníka spevnených plôch na svojom 

pozemku, odstupujeme Váš podnet na Útvar investičný pre zaradenie do zásobníka investičných akcií 

mesta Trenčín. 

84.  p. Kubík ul. Gagarinova – podchody pod železnicou – prečo sa mesto nestará o čistotu v podchodoch. 

 Odpoveď MHSL - Mhsl ako správca miestnych komunikácií zabezpečuje čistenie podchodov v 

pravidelných intervaloch a podľa potreby dodávateľsky prostredníctvom Marius Pedersen. Pre 

komplexné vyčistenie stien a stropu bolo potrebné zahájiť verejné obstarávanie, ktoré v tomto období 

prebieha. 

85.  Ing. Holíček – v akom štádiu je „prerábka“ autobusovej stanice ? 

 Odpoveď UUP - K dnešnému dňu nie je na našom útvare k dispozícii žiadny relevantný zámer na 

obnovu autobusovej stanice, v štádiu sú len pracovné konzultácie s projektantom investora a vlastníka 

tohto priestoru. 

86.  Obyvateľka ul. M. Turkovej – smetné nádoby na tejto ulici – konkrétne M. Turkovej 36 – 22 sú špinavé, 

žiadame o vyčistenie. 

Odpoveď USaŽP - Spoločnosť Marius Pedersen je v zmysle zmluvy povinná zabezpečiť dezinfekciu a 

vyčistenie nádob 1 x ročne. Marius Pedersen bol požiadaný o vyjadrenie: "Umývanie nádob bolo 

vykonané v zmysle zmluvy  v mesiaci apríl 2019.  Následné plošné umývanie vykonáme v jarných 

mesiacoch 2020.V tomto období vieme zabezpečiť, len umytie- vyčistenie jednotlivých (konkrétnych) 

nádob – v rozsahu pár kusov."  Ak z nejakého dôvodu treba nádobu vyčistiť kvôli mimoriadnemu 

znečisteniu treba konkretizovať adresu a číslo nádoby na Útvar stavebný a ŽP - 032/6504 418. 
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87.  P. Hraba – Cesta ku garážam na Armádnej ulici – žiadame o opravu, cesta je do dnešného dňa rozbitá, 

autami musíme jazdiť po hrádzi po hline, aby sme sa vyhli tejto poškodenej časti komunikácie.  

 Odpoveď MHSL - Dňa 15.11.2019 správca miestnych komunikácií potvrdil, že cesta je opravená. 

88.  Ing. Matejka – Opätovne žiadam o orezanie krovu za Pádivého 6,8. 

 Odpoveď MHSL - Požiadavky občanov na údržbu verejnej zelene (orez drevín, kosenie trávnikov, 

výsadbu)  na území mesta Trenčín vybavuje Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o., na základe 

odôvodnenej písomnej žiadosti. Vypísanie žiadosti je potrebné v zmysle VZN 12/2017 o ochrane 

verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene. Správca verejnej zelene žiadosť zaeviduje a 

zabezpečí obhliadku predmetných drevín za prítomnosti orgánu ochrany prírody. Občan bude o 

obhliadke informovaný telefonicky alebo písomne a ak má záujem, tak sa obhliadky môže zúčastniť. Po 

prešetrení žiadosti správca VZ písomne odpovie občanovi. Po kladnom posúdení žiadosti sa úprava VZ 

zaradí do poradia a bude vykonaná prostredníctvom MHSL m.ro. v čase vhodnom pre orez konkrétnej 

dreviny. Je aj možnosť, že občan môže vykonať úpravu vo VZ svojpomocne, ale len so súhlasom 

správcu VZ. Tlačivo žiadosti pre občanov je k dispozícii medzi tlačivami na stránke mesta Trenčín. 

Občan môže žiadosť poslať poštou na adresu Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. ,alebo 

elektronicky na správcu verejnej zelene (anna.hanincova@trencin.sk). V žiadosti označte na situačnom 

pláne predmetné dreviny. Chápeme, že pre niektorých občanov môže spôsobiť problém pripraviť 

požadované podklady a vypísať samotnú žiadosť, preto je potrebné dať telefonický kontakt s menom a 

adresou a správca VZ pomôže s ich vypísaním. 

89. Ing. Matejka – Opätovne žiadam o opravu múrika na Gagarinovej ulici (za družinou 7 ZŠ) – múrik je 

po mesiaci viditeľne ešte viac naklonený. 

 Odpoveď UI - Ak budú schválené financie  v mestskom rozpočte vo výške 4.700 eur na zbúranie a 

vybudovanie nového múrika, môžeme túto stavbu zrealizovať. 

90.  Ing. Matejka – žiadam zvážiť umiestniť nový odpadkový kôš na Hodžovej ulici – od odbočky pri OA 

až po Gáborikov štadión, keďže tento úsek je po otvorení železničného podchodu viac frekventovaný ( 

žiaci OA, fanúšikovia hokeja, futbalu...) na tejto ulici dochádza k zvýšenému znečisteniu a ľudia, ktorí 

tu bývajú to musia upratovať a dávať do vlastných smetných nádob 

 Odpoveď USaŽP - Na ul. Hodžova už bola v minulosti umiestnená ďalšia uličná nádob  k prechodu na 

žel. stanicu. Sú tam 2 ks. 1 nádoba je na začiatku Hodžovej ako je pekáreň IMDK a následne sú nádoby 

na všetkých autobusových zastávkach. 

 

5. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV.  

91. Občanka – Protestujem proti zvyšovaniu daní aj zvyšovaniu poplatkov za smeti. Bývame tu veľa rokov 

a odkedy sme sa pripojili k Trenčínu, nič sa tu nezmenilo, úroveň Opatovej sa vôbec nepozdvihla. Mestu 

platíme veľké dane a žiadali by sme aby sa to od mesta do Opatovej aj vracalo. Ako je možné, že 

separujeme ale poplatky sa stále zvyšujú, naše separovanie sa musí niekde odzrkadliť. 

 

92. Občanka – Aká je situáciu s rozšírením cintorína v Opatovej? Mgr. Baco – žiadam o PD na február, 

kedy bude VMČ opäť v Opatovej. 
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93. Občanka – Prosím o prezistenie situácie – aký je Územný plán na lokalite oproti Araweru, majiteľom 

prístupovej komunikácie je Arawer (p. Závadský), údajne nedáva súhlas k realizácii ďalšej výstavby. 

Ľudia kupujú pozemky, no potom zisťujú, že k nim nebudú mať prístup.  

 

94. Občan – Chodníky na Horeblatí – budovali sa tam inžinierske siete, budú sa tieto chodníky asfaltovať? 

Chcelo by to opraviť všetky chodníky, asfalt je tam dopraskaný, chcelo by to jednoliatu opravu.  

 

95. Občanka – Aké je majetkové vysporiadanie Kultúrneho Domu v Opatovej vo vzťahu k Jednote? 

 

96. Občanka – Nie je v pláne chodník na Opatovskej ulici od Kultúrneho Domu k železničnému podchodu? 

Vraj sú vyčlenené nejaké peniaze na chodník v Opatovej, ale nevieme o akú časť ide. 

 

97. PhDr. Očkayová – ul. Považská, žiadam o riešenie problému s HK Dukla, nakoľko neoprávnene 

vyvážajú ľad z rolby – zoškrabaný z ľadovej plochy, ktorý vyvážajú aj mimo svojho pozemku, vyvážajú 

ho nielen na úroveň parkoviska, ktoré je z boku kde sa maľovali nové čiary, ale už ho vyvážajú aj ďalej 

ku súkromným garážam. Na garážach korodujú dvere, vlhkosť siaha už po tretiu garáž.  

 

Mgr. Baco – VMČ SEVER navrhuje Uznesenie, v ktorom žiada stanovisko správcu zimného štadiónu, 

ako sa nakladá s vyfrézovaným ľadom a žiada správcu zimného štadiónu, aby zamedzil vyvážaniu 

a skládkovaniu  odpadu z ľadovej plochy na úrovni súkromných garáží. 

 

Mgr. Baco dáva hlasovať o takto navrhnutom Uznesení: 

 

98. Mgr. Bystrický - Z diskusie z posledného VMČ nás občianka požiadala o poslanecký prieskum, preto 

žiadam o informáciu aký je legislatívny a procesný rámec pri výkone poslaneckého prieskumu. 

 

99. Ing. Matejka - Vnútroblok Nábrežná/Komenského, jedná sa o povrch, ktorý je značne poškodený  a aj 

niekoľko dní po daždi tam stojí voda - niektoré parkovacie miesta nie sú ani viditeľné. Treba 

prespádovať celý povrch danej lokality. 

 

100. Ing. Matejka – Opätovne žiadam o orezanie krovu za Pádivého 6,8. 

 

101. Ing. Matejka – Opätovne žiadam o opravu múrika na Gagarinovej ulici (za družinou 7 ZŠ) – múrik je 

po mesiaci viditeľne ešte viac naklonený. Hrozí tam naozaj veľké riziko nebezpečenstva vzhľadom na 

veľký počet pohybujúcich sa ľudí - najmä DETÍ 

 

102. p. Gavendová – rozhlas za kostolom v Opatovej – je odstrihnutý, už dva roky nefunguje, žiadame o 

opravu, občania nevedia, čo sa deje v dedine. 

 

 

 

Hlasovanie – VMČ Sever v počte Za – 5 prijali Uznesenie 

ZA 5 Mgr. Baco, Mgr. Petrík, Ing. Matejka, Mgr. Bystrický, Trepáč 

PROTI 0  

ZDRŽALI SA 0  
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6. RÔZNE, DISKUSIA 

PhDr. Očkayová – už dlhú dobu riešime problém, ktorý sa týka zničenia a porušenia majetku občanov 

pri modernizácii železnice v časti Zámostie. Jeden z porušených domov je aj môj. Mesto povolilo, podľa 

mňa, nezákonne a protiprávne, obchádzkovú trasu pomedzi rodinné domy. Môj dom veľmi popraskal. 

Mesto sa zaviazalo, že poskytne aktívnu súčinnosť a bude pre občanov a za občanov z investorom riešiť 

náhradu škody. Mesto mi zabraňovalo a zabraňuje pristúpiť k informáciám, ktoré sú veľmi dôležité, 

a ktoré podložia niektoré moje tvrdenia. Ako občan a človek chcem poprosiť Vás poslancov, aj 

poslanca Ing. Mičegu, ktorý tu dnes nesedí, aby ste mi pomohli s položením otázok na vedenie mesta, 

žiadam Vás o seriózny poslanecký prieskum, nielen pre mňa, ale aj všetkých poškodených občanov, aby 

bolo úplne jednoznačné, že naozaj mesto spravilo v tejto veci všetko čo mohlo, ale bohužiaľ nepodarilo 

sa.  Lebo moja skúsenosť je taká, že mesto nespravilo nič a to bolo ich cieľom.  

Ja PhDr. Alexandra Očkayová, prosím Vás poslancov, o preverenie, či informácie, ktoré mám ja sú 

pravdivé, úplné, či výklad je správny, a čo konkrétne spravilo mesto a kedy, aby aj týmto občanom boli 

uhradené minimálne stavebné škody, pretože sú občania, ktorí kým začala stavba nového mosta boli 

veľmi nadštandardne kompenzovaní, a občania, ktorí po ukončení stavby nového mosta neboli 

kompenzovaní vôbec. Úrad sa o nich nepostaral a nespravil nič, ani v procese kolaudácie, naopak 

vedenie je arogantné a správa sa veľmi neprofesionálne.    

Mgr. Baco – ako Výbor mestskej časti a poslanci tejto časti si tieto informácie vyžiadame.  

PhDr. Očkayová – riešenie tohto problému a cesta tu existuje. Mám informáciu, že investor nebude 

komunikovať s občanom, ale s mestom, ktoré bolo zmluvným partnerom pri tejto výstavbe. 

Mgr. Petrík – Na zastupiteľstvách Vám to bolo už na úrovni právnej vysvetlené, že odpoveď: zaplatíme 

za Vaše vzniknuté škody neexistuje. Mesto tvrdí, že ste pochybili Vy, Vy tvrdíte, že mesto. Stále sa 

točíme o tom, čo Vám bolo vysvetlené na právnej úrovni, že nejde.  

PhDr. Očkayová – mne mesto nikdy nepovedalo, v čom som pochybila. Mesto vyhlásilo ešte pred tým, 

ako spustilo obchádzku, že bude riešiť škody na komunikácii a nehnuteľnostiach priľahlých. Dva roky 

chodili po komunikácii 40 tonové stavebné stroje, kamióny, 20 tonové nákladiaky naložené zeminou, 

ťažkotonážne mechanizmy a tak došlo ku škodám. Mesto prisľúbilo, že škody bude posudzovať 

v procese kolaudácie – k tomu nikdy nedošlo.  

Mgr. Petrík – Od mesta nechcete náhradu škody, lebo Vám škodu  nespôsobilo, Vy chcete nahradiť 

škodu od Železníc, ktoré tvrdia, že škoda na Vašom dome bola spôsobená už pred spomínanou 

výstavbou – takto som to počul na MsZ. Súčinnosť mesta však neznamená, že Vám zaplatí škodu.  

Ing. Matejka – Ak dobre rozumiem, bola zriadená komisia na pripomienky pri výstavbe železničného 

mosta. Vy od nás chcete, aby sme zistili presne koľko tam prišlo žiadostí, ako boli vyhodnotené, ktorým 

sa vyhovelo/nevyhovelo, ktorí občania boli/neboli odškodnení – teda jednoduchá tabuľka. 

PhDr. Očkayová – Jednoduchá by bola až na to, že okrem mesta nesie zodpovednosť za škody aj táto 

komisia, posledný zápis z tejto komisie nebol zverejnený, ani zápisnice z VMČ Západ, kde sa tento 

problém preberal. Posledná komisia bola v novembri 2017. Jediný ktorému chodili podnety bol Mgr. 

Forgáč.  

Mgr. Baco – skúsime si teda vyžiadať od mesta informácie o ktoré žiadate. Dúfame, že nám budú do 

najbližšieho výboru informácie predložené. 
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Mgr. Petrík – škodu Vám spôsobili Železnice, nejde mi preto do hlavy, prečo si myslíte, že by mesto 

zatajovalo skutočnosti, rušilo stránky, nezverejňovali zápisnice, škodilo Vám. Mesto by to predsa 

neplatilo zo svojich peňazí. Ak by Vám škodu uznali mesto by Vám neplatilo, platili by Vám Železnice. 

PhDr. Očkayová – ja od mesta nechcem náhradu škody, žiadala som, aby mesto konalo v procese 

kolaudácie a uplatnilo pre mňa, a ďalších poškodených občanov, Znaleckým posudkom preukázané 

škody  v súvislosti s obchádzkovou trasou, ktorá tam nemala čo robiť.  

 

 

7. 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 09.01.2020 vo štvrtok o 16:00 hod, na Mestskom úrade v Trenčíne. 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Monika Minarechová 

V Trenčíne dňa: 18.12.2019 

 

Začiatok VMČ:  16:00 hod. 

Ukončenie VMČ: 17:23 hod. 

 

        Mgr. Miloslav Baco 

           Predseda VMČ Sever 

 

 

 

 

 

 

 


