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Garant komisie :  Soňa Baránková – neprítomná – ospravedlnená  
Ostatní prítomní : Ing. Gabriela Vanková – vedúca útvaru majetku mesta  

 
 
Program (po schválení) :  
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. Odpovede na požiadavky VMČ Sever z júla 2015. 
4. Informácia o príprave osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o Kubrej. 
5. Informácia o riešení cyklodopravy v MČ Sever.   
6. Rôzne. 
7. Požiadavky občanov, otázky a odpovede.   
8. Záver.  
 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 
1. Úvod :  
• Predseda VMČ SEVER Ing. Miloš Mičega privítal prítomných členov VMČ a ostatných prítomných. 

Uviedol, že pozvánka spolu s prílohami na zasadnutie VMČ bola zverejnená na webovej stránke 
Mesta Trenčín a vývesných tabuliach mestskej časti, pričom členom VMČ bola zaslaná v stanovenej 
lehote elektronicky – emailom spolu s prílohami.  

• Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER je uznášaniaschopný, prítomní sú šiesti členovia. 
Ľubomír Horný a Mgr. Juraj Bakoš sa vopred ospravedlnili z účasti.   

• Ing. Miloš Mičega vyzval prítomných na prípadné doplnenie programu. Zmena nebola navrhnutá.  
Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe.  
Hlasovalo sa o programe ako celku : 

HLASOVANIE :  
Za : 6 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že program zasadnutia bol členmi VMČ Sever jednomyseľne  schválený.  
 
 

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
 

Predseda výboru     
Ing. Miloš Mičega   

Členovia výboru : 
Ing. Ladislav Matejka 
Kamil Bystrický 
Miloslav Baco 
JUDr. Martin Smolka 
Mgr. Martin Petrík 
 

Neprítomní členovia VMČ SEVER : 

Ľubomír Horný - ospravedlnený 
Mgr. Juraj Bakoš - ospravedlnený 
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2. Majetkové prevody:  
• Ing. Vanková – vedúca UMM ozrejmila predkladaný materiál nasledovne: 
1/ ÚMM žiada VMČ Sever o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na parc. č. 1632/11v k.ú. 

Trenčín vo výmere cca 40 m2 pre Západoslovenskú distribučnú za účelom umiestnenia transformačnej 
stanice.  
 
Hlasovalo sa o tom, kto je za predaj nehnuteľnosti na základe predloženej žiadosti.   

HLASOVANIE :  
Za : 6 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER odporučil predaj vyššie uvedeného pozemku. 
 
2/ ÚMM žiada VMČ Sever o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na ulici Niva na parc. č. 567 

v k.ú. Opatová vo výmere cca 55 m2 pre Julianu Wiedermannovú za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania. Uviedla, že pozemok majiteľka dlhodobo využíva ako záhradu pri rodinnom dome.  
 
Hlasovalo sa o tom, kto je za predaj nehnuteľnosti na základe predloženej žiadosti.   

HLASOVANIE :  
Za : 6 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER odporučil predaj vyššie uvedeného pozemku. 
 
3/ ÚMM žiada VMČ Sever o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na ulici Niva parc. č. 567 v 

k.ú. Trenčín vo výmere cca 244 m2 pre Ing. Rastislava Wiedermanna a Máriu Wiedermannovú za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania. Uviedla, že pozemok majitelia dlhodobo využívajú ako 
záhradu pri rodinnom dome.  
 
Hlasovalo sa o tom, kto je za predaj nehnuteľnosti na základe predloženej žiadosti.   

HLASOVANIE :  
Za : 6 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER odporučil predaj vyššie uvedeného pozemku. 
 
4/ ÚMM žiada VMČ Sever o vyjadrenie k prenájmu pozemku na ul. Považská parc. č. 1531/222 o výmere 

1 m2 pre MAGNUS Gallery, s. r. o., Bojnice za účelom umiestnenia reklamného zariadenia.  
 
Hlasovalo sa o tom, kto je za prenájom pozemku na dobu neurčitú na základe predloženej žiadosti.   

HLASOVANIE :  
Za : 6 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER odporučil prenájom vyššie uvedeného pozemku.    
 
5/ ÚMM žiada VMČ Sever o vyjadrenie k prenájmu pozemku na ul. J. Derku na parc. č. 2310/3 o výmere 

2 m2 pre EUROTIP, s. r. o., Trenčín za účelom umiestnenia svetelných pylónov.  
 
Hlasovalo sa o tom, kto je za prenájom pozemku na dobu neurčitú na základe predloženej žiadosti.   
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HLASOVANIE :  
Za : 6 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER odporučil prenájom vyššie uvedeného pozemku.    
 
 
3. Odpovede na požiadavky VMČ Sever z júla 2015:  
• Ing. Mičega prečítal informáciu od viceprimátora Mgr. Jána Forgáča, ktorá bola odpoveďou na 

niektoré požiadavky z ostatného VMČ :   
− Stav investičnej akcie Chodník na Ul. Opatovská : prebieha v súbehu územné a stavebné konanie. 

V rámci prípravy podkladov pre vydanie rozhodnutí stavebný úrad nemá zaslané záväzné 
stanoviská od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja - Dopravného úradu (ako 
špeciálneho stavebného úradu povoľujúceho stavbu MŽT) a projektanta stavby MŽT - 
Reming  Consult. Príprava z majetkovoprávneho pohľadu je v nasledovnom stave - sú vykúpené 
pozemky od fyzických osôb, je zabezpečené zmluvné iné právo k pozemkom s cirkvou, je vydaný 
súhlas SPF s územným rozhodnutím (pozemky budú prevedené až po vydokladovaní 
právoplatného územného rozhodnutia), je vydaný súhlas SSC s vydaním územného rozhodnutia, 
je vydaný súhlas ŽSR s vydaním územného rozhodnutia a zriadenie vecného bremena práva 
stavby v prospech Mesta Trenčín je v procese. Predpoklad začiatku realizácie je 
september/október 2015. 

− Chodník do MŠ Opatovská ( zadný vchod ) sa začne realizovať v budúcom týždni (10. až 14.8) 
a bude dokončený do konca augusta 2015. 

− Priechod pre chodcov na Hodžovej ulici pri podjazde na železničnú stanicu sa začne realizovať 
v auguste 2015, na mimoriadne MsZ dňa 10.8. je predložená zmena rozpočtu, nakoľko 
v súčasnosti rozpočtovaná suma na realizáciu nepostačuje. Idú sa realizovať aj stojany pre bicykle 
a prekládka pouličného osvetlenia, čo vyvoláva navýšenie rozpočtu o 6 000 €. 

− Zberný dvor pre mestskú časť Sever má Marius Pedersen v investičnom pláne na rok 2016.  
− Polopodzemné kontajnery na komunálny odpad -  na ulici Žilinská a Pred Poľom – termín 

realizácie Marius Pedersen uviedol do 31.10.2015. 
• Ing. Miloš Mičega uviedol, že ostatné odpovede na požiadavky budú zverejnené v písomnej forme.   
 
4. Informácia o príprave osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o Kubrej. 
• Ing. Mičega odovzdal slovo Ing. Matejkovi, nakoľko je členom prípravného výboru. Ten prítomných 

informoval o príprave osláv. Tie budú dňa 29.8. 2015 v Kubrej. Oslavy začínajú o 14,30 hod svätou 
omšou v Kostole sv. Jána Nepomuckého v Kubrej. Po omši sa sprievod presunie ku KC Kubrá, kde 
bude kultúrnospoločenský program. Predpokladá sa účasť Janka Zacharu, rodáka z Kubrej, 
olympijského víťaza v boxe XV. OH v Helsinkách 1952.  

• Prítomní sa spýtali aj na prípravu osláv 777. výročia prvej písomnej zmienky o Opatovej. Informáciu 
poskytol p. Baco. Uviedol, že oslavy budú od 11. do 13. septembra. Ako hlavný hosť sa predstaví 
známa hudobná skupina Kollárovci, ktorí vystúpia v sobotu 12.9. 2015 v Kultúrnom Dome. Podrobný 
program bude zverejnený.   

 
5. Informácia o riešení cyklodopravy v MČ Sever.   
• Ing. Mičega informoval prítomných o riešení cykloproblematiky v meste. Vyjadril sa k niektorým 

aktivitám v meste. Konkrétne pre MČ SEVER uviedol, že dňa 14.7. 2015 Komisia ŽPDIaÚP na 
svojom rokovaní odporučila : 
− zriadenie fixnej rozpočtovej položky v rozpočte Mesta Trenčín pre riešenie cyklodopravy vo 

výške 1€/obyvateľa mesta na rok už od programovacieho obdobia 2016, 
− vypracovať projekt trvalého dopravného značenia pre cyklokoridor na Rázusovej ulici až po Nám. 

SNP a požiadať DI Trenčín o súhlas,  
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− vypracovať projektovú dokumentáciu úpravy dopravného režimu na Nám. SNP so zabudovaním 
„stopčiar“  tak, aby sa to riešilo ako komplex aj s Rázusovou ulicou a požiadať DI Trenčín 
o súhlas. 

 
6. Rôzne: 
• Ing. Miloš Mičega dal prítomným možnosť na uplatnenie požiadaviek a námietok. Na niektoré 

prítomní členovia VMČ odpovedali priamo na zasadnutí VMČ.  
 

• Na rokovaní VMČ SEVER bola vznesená požiadavka vytvorenia samostatnej mestskej časti Opatová 
a na umiestnenie tabule trvalého dopravného značenia – označenie mestskej časti Opatová. Na tieto 
požiadavky odpovedal priamo na mieste Ing. Mičega. Vznesenú požiadavku rozdelil do dvoch oblastí:  
- Uviedol, že sa nejedná len o úkon samotného umiestnenia tabule. Jedná sa o administratívne 

zložitý proces. V prípade vytvorenia samostatnej mestskej časti sa proces riadi postupom podľa 
zákona o obecnom zriadení (zákon č. 369/1990 Zb.). Konštatoval, že ak je v časti Opatová cca 
1600 obyvateľov, tak v prepočte na počet obyvateľov mesta Trenčín, by pre Opatovú, ako 
samostatnú mestskú časť, matematicky nevyšiel ani jeden volený zástupca do mestského 
zastupiteľstva. V súčasnosti na jedného poslanca matematicky pripadá cca 2300 obyvateľov. 
Dodal, že za túto časť mesta, teda aspoň podľa trvalého pobytu, sú zvolení dvaja poslanci MsZ, 
ktorí de facto pri čisto matematickom prepočte zastupujú cca 4600 obyvateľov, pričom Opatová 
má len cca 1600.    

- Označenie dopravným značením je taktiež proces, ktorý podlieha postupom podľa predpisov 
v oblasti dopravného práva. Označenie Opatovej ako samostatnej mestskej časti by mohlo vyvolať 
uplatnenie legitímnej požiadavky aj na označenie Kubrej a Kubrice v MČ SEVER, ale aj ďalších 
bývalých samostatných obcí alebo terajších katastrov, napr. Orechové, Záblatie, Zlatovce, 
Istebník, Trenčianske Biskupice. Ak by sme sa nebavili o finančných nákladoch, tak z hľadiska 
logiky by nastal problém s označovaním týchto častí. Napr. Sihoť IV. patrí do katastra Kubrej. Pri 
OD Radegast by muselo byť značenie koniec a začiatok obce. Muselo by byť aj na Žilinskej a na 
všetkých vstupoch a výstupoch medzi katastrami. Obdobne je to napr. aj na Zámostí, kde by takéto 
delenie bolo na mnohých  uliciach, ktoré boli zastavané už ako výstavba mesta Trenčín. Ing. 
Mičega sa domnieva, že by z toho bol chaos. Na záver dodal, že Opatová od svojho 
administratívneho pričlenenia k mestu Trenčín dňa 31.12. 1984, teda ani po 30 rokoch, nestratila 
charakter samostatnosti, lebo jej zastavané územie je stále urbanisticky oddelené od ostatnej časti 
mesta. V tomto majú od ostatných častí mesta z hľadiska zachovania vidieckeho bývania výhodu.   

- Napriek uvedeného požaduje aj stanovisko mesta k požiadavke označenia Opatovej ako 
samostatnej mestskej časti trvalým dopravným značením. (Zodp. MsÚ) 
 

• požiadavky poslancov: 
Ing. Miloš Mičega  

− Upozorňuje na to, že realizáciu opravy povrchu Opatovskej ulice riešiť až po ukončení stavebných 
prác na kruhovom prejazdu, resp. po odsúhlasení – lokalizácie poškodených častí povrchov.   (Zodp. 
MsÚ) 

− Požadujem, aby sa začali bezodkladné rokovania o oprave asfaltového povrchu Ul. Odbojárov a Pod 
čerešňami s príslušnými subjektmi zodpovednými za rozkopanie (zvláštne užívanie). Tieto ulice sú 
za posledné 2 roky viackrát rozkopané, lokálne sú prepadnuté obrubníky  a vizuálne sa javia viaceré 
deštrukčné znaky poškodenia majetku mesta. (Zodp. MsÚ) 
 

Miloslav Baco 
− Požiadal o radikálne orezanie stromov na cintoríne v Opatovej z dôvodu poškodzovania 

a znečisťovania cintorína. (Zodp. MsÚ) 
− Požiadal o kontrolu  nastavenia osvetlenia podchodu pod železničnou traťou v Opatovej. (Zodp. 

MsÚ) 
− Požiadal o osadenie bezpečnostných zrkadiel do rohov podchodu pod železničnou traťou v Opatovej 

z dôvodu bezpečnosti chodcov a cyklistov. (Zodp. MsÚ) 
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− Na ulici Mlynská od odbočenia z Opatovskej ulice smerom k železničnej trati osadiť trvalé dopravné 
značenie Slepá ulica. (Zodp. MsÚ) 

− Požiadal o vyčistenie potoka v časti Opatová z dôvodu vysokého zarastenia. (Zodp. MsÚ) 
− V čase pohrebu má autobus MHD problém prejsť okolo kostola. Vyriešilo by to dopravné značenie 

zákaz zastavenia, alebo iná forma, aj prenosného dopravného značenia.  (Zodp. MsÚ) 
 

Kamil Bystrický   
Elektronicky je zaslaná ku každej požiadavke fotodokumentácia: 

− Riešiť situáciu s detským ihriskom medzi ul. Gagarinovou a Považskou - rozbitý altánok, zdržiavanie 
sa mládeže, ktorá ruší podľa vyjadrenia občanov  nočný pokoj. (Zodp. MsÚ) 

− Riešiť situáciu so stromami, ktoré neprežili výsadbu v tejto lokalite pri osádzaní - podľa informácii 
občanov boli osádzané cca 2 roky dozadu. (Zodp. MsÚ) 

− Riešiť situáciu so psími exkrementami, ktoré sa nachádzajú v parčíku medzi ul. Kpt. Nálepku a Gen. 
Viesta za účasti MsP Trenčín, prípadne osadenie nádob. (Zodp. MsÚ) 

− Navrhujem doplnenie nádob na bioodpady v lokalite medzi ul. Kpt. Nálepku a ul. gen. Viesta. (Zodp. 
MsÚ) 

− Otázka: Je možné na mestskom pozemku v tejto lokalite vybudovať detské ihrisko z vôle občanov 
a ak áno, aké kroky treba realizovať? (Zodp. MsÚ) 

 
Ing. Ladislav Matejka 

− Vymeniť piesok v areáli MŠ Turkovej. Jedná sa o posledné požadované pieskovisko v predškolskom 
zariadení  v MČ SEVER na rok 2015, takže na výmenu požadujem nájsť finančné prostriedky 
v rozpočte mesta, program školstvo. (Zodp. MsÚ)                    

 
Mgr. Martin Petrík 
Elektronicky je zaslaná ku každej požiadavke fotodokumentácia: 

− Žiadam úrad, aby preveril stav ochranného betónového valu na Brezine - Kukučínová ulica. Betón je 
značne podmytý vodou. (Zodp. MsÚ) 

− Žiadam úrad, aby zabezpečil vyčistenie odtokového rigola po celej dĺžke na ulici Kukučínova, smer 
Brezina. (Zodp. MsÚ) 

− Žiadam úrad, aby umiestnil 3ks odpočinkových lavičiek pri chodníku medzi ul. Kpt. Nálepku a Gen. 
Viesta. (Zodp. MsÚ)                   

− Navrhujem Mestskému úradu, či by bola možnosť poslať ďakovný a pochvalný list obyvateľom 
bytového domu na ul. Kpt. Nálepku č. 11,13,15 za príkladnú údržbu zelene pred ich domom.  

− Žiadam úrad, aby zriadil nápravu umiestnenia smetných nádob na Holubyho námestí. Chodník je 
nepriechodný s kočárom. (Zodp. MsÚ) 

− Žiadam úrad o presun smetných nádob na Ul. 17. novembra. Chodník je nepriechodný s kočárom. 
(Zodp. MsÚ) 
 

7. Požiadavky občanov, otázky a odpovede: 
 

• požiadavky občanov: 
- Pamätník padlým v 1. svetovej voje, ktorý stojí v strede obce, na ktorom je umiestnená aj travertínová 

pamätná tabuľa, venovaná padlým v 2. svetovej vojne je neudržiavaný. (Zodp. MsÚ) 
- Kedy je predpoklad zmeny územného plánu mesta Trenčín? (Zodp. MsÚ) 
- V centre Opatovej, najmä v časti pri detskom ihrisku obmedziť rýchlosť. (Zodp. MsÚ) 
- Popri novej Opatovskej ceste nie je pokosené. Pri výjazde na nový most nad železnicu od Sihote nie 

je ani vidno. (Zodp. MsÚ) 
- Povrch MK Horeblatie, ktorý sa opravoval v roku 2014, je v niektorých miestach poškodený a treba 

ho reklamovať. (Zodp. MsÚ) 
- Autobusová zastávka pri OD Radegast sa presunula, bude na nej prístrešok? (Zodp. MsÚ) 
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- Pri detskom ihrisku v Opatovej, prakticky v jeho areáli je umiestnená tabuľa pohrebnej služby. Je to 
so súhlasom MsÚ a je to v súlade s morálnymi pravidlami? (Zodp. MsÚ) 

- Požiadavka na riešenie trasy linky MHD č. 21 okolo nemocnice. (Zodp. MsÚ) 
- Pán Nagy poukázal na neznesiteľný smrad od pozemkov družstva v Opatovej, čo je cítiť najmä na 

Sihoti IV. Požaduje zistiť pôvodcu. Ing. Miloš Mičega informoval, že sa na vec informoval. Podľa 
jeho informácií by to mal byť zápach od hnojiva aplikovaného súkromnými  hospodármi, ale taktiež 
žiada vec preveriť. (Zodp. MsÚ) 

- Pán Nagy poukázal na nepokosené pozemky hneď za bytovými domami na Armádnej ulici smerom 
na Opatovú. Požaduje, aby boli vlastníci vyzvaní na ich pokosenie.  (Zodp. MsÚ) 

- Pán Nagy upozornil na poškodené koše na psie exkrementy a požiadal o ich doplnenie. Ing. Mičega 
uviedol, že takáto požiadavka už je vznesená. Na poškodené koše bolo taktiež zo strany VMČ  
poukázané. Taktiež požaduje informáciu o umiestnení nových košov na psie exkrementy. (Zodp. 
MsÚ) 

- Pán Nagy sa spýtal, kedy sa bude opravovať povrch Opatovskej ulice. Ing. Mičega uviedol, že na 
opravu sú vyčlenené finančné prostriedky s tým, že oprava sa bude realizovať až po ukončení 
stavebných prác na kruhovom prejazde.  

 
8. Záver: 
Predseda Ing. Miloš Mičega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER.  
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 18,00 hod. 
 
 
Zapísal: Ing. Miloš Mičega  

 
  V Trenčíne, dňa 6.8. 2015 

 
 
 
 
 
Ing. Miloš Mi čega 

                          Predseda VMČ SEVER 
 
 
 
 


