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Garant komisie : Soňa Baránková 
Ostatní prítomní : Mgr. Zdeno Marousek – zástupca náčelníka mestskej polície  

 
Program (po schválení) :  
1. Úvod.  
2. Majetkové prevody. 
3. „Opatovský chodník“ – informácia o aktuálnom stave. 
4. Návrh harmonogramu zasadnutí VMČ SEVER na rok 2016. 
5. Odpovede na požiadavky VMČ SEVER z novembra 2015. 
6. Rôzne. 
7. 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. Vysvetlil, že z dôvodu vzniku časovej kolízie s prezentáciou 
primátora s občanmi mesta v športovej hale na Sihoti sa toto zasadnutie koná o pol hodinu skôr ako 
obvykle.  

• Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER je uznášaniaschopný, prítomní sú piati členovia. Mgr. 
Juraj Bakoš sa vopred ospravedlnil z účasti, o Mgr. Petríkovi nemá informáciu, svoju neprítomnosť 
vopred neospravedlnil. JUDr. Smolka ohlásil vopred neskorší príchod.  

• 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 : 5 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

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

2. Majetkové prevody:  
• Ing. Miloš Mičega obdržal materiál od MHSL a k uvedenému uviedol nasledovné : 

1/MHSL žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k prenájmu nebytového priestoru vo veľkosti 68 m2 v objekte 
Zimného štadióna Pavla Demitru na obchodné účely. V materiáli nie je uvedená konkrétna cena nájmu, na 
aké obdobie, za akým účelom a pre koho. O 15.40 h sa dostavil poslanec JUDr. Martin Smolka.  

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
 

Predseda výboru     
Ing. Miloš Mičega   

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

Neprítomní členovia VMČ SEVER : 

Mgr. Martin Petrík- neospravedlnený 
Mgr. Juraj Bakoš- ospravedlnený 
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Hlasovalo sa o tom, kto je za doplnenie k tomuto bodu, konkrétne informácie minimálne o tom, kto 
požaduje prenájom, za aké obdobie, za akú cenu, za akým obchodným účelom si chce prenajať priestory 
v Zimnom štadióne Pavla Demitru. 

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

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER požaduje podrobnejšie informácie k uvedenému 
prenájmu.  
 
2/ MHSL žiada VMČ SEVER o vyjadrenie k prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na III. 

nadzemnom podlaží vo výmere 339,7 m2 v objekte krytej plavárne na Mládežníckej ulici v Trenčíne za 
účelom zriadenia posilňovne a kancelárskych priestorov pre AS Trenčín. Predseda Ing. Mičega k vyššie 
uvedenému uviedol, že mu tu chýba ekonomická opodstatnenosť k tomuto prenájmu, ale dáva hlasovať 
o tejto žiadosti tak, ako to bola predložená.  

Hlasovalo sa o tom, kto je za prenájom nehnuteľnosti na základe predloženej žiadosti.   
HLASOVANIE :  

Za : 1 
Proti : 1 
Zdržal sa : 4 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER neodporučil prenájom uvedeného priestoru. 
 
Hlasovalo sa o tom, kto je za doplnenie informácií k uvedenému prenájmu hlavne o ekonomickú 
opodstatnenosť.   

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

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ SEVER odsúhlasil doplnenie informácie ohľadom uvedeného 
prenájmu hlavne ohľadom ekonomickej opodstatnenosti. 
 
3. „Opatovský chodník“ – informácia o aktuálnom stave:  
• Ing. Mičega informoval prítomných, že stavebné povolenie na Opatovský chodník je vydané dňom 

25.11.2015. Predseda vyjadril spokojnosť, že sa podarila dotiahnuť do tohto štádia investícia, ktorú 
občania požadovali ešte pred voľbami. Financie na výstavbu chodníka v rozpočte mesta sú vyčlenené. 
Tak ako informoval v auguste na zasadnutí VMČ SEVER, že predpoklad realizácie je koniec roku 2015 
je naplnený, dodal však, že práce by mali začať až na jar, nakoľko by nebolo vhodné začínať v tomto 
ročnom období. Všetko záleží od počasia.   

 
4. Návrh harmonogramu zasadnutí VMČ SEVER na rok 2016: 
• Ing. Mičega informoval prítomných, že navrhol predbežný harmonogram zasadnutí VMČ SEVER na 

rok 2016 s tým, že zasadnutia by sa konali primárne na Sihoti. Vzhľadom na nízku účasť v Kubrici, by 
sa do ďalšieho obdobia Kubrica vypustila. Predbežný harmonogram zašle kolegom na odsúhlasenie, po 
vzájomnom odsúhlasení medzi sebou bude zverejnený neskôr.  

 
5. Odpovede na požiadavky VMČ SEVER z novembra 2015: 
• Ing. Mičega požiadal poslanca Ľubomíra Horného, aby prečítal odpovede z minulého zasadnutia VMČ 

SEVER. Tiež upozornil, že mu chýba odpoveď ohľadom zámeny pozemku vedľa bývalého 
výskumného ústavu Ovčiarskeho za účelom vybudovania prístupovej cesty k bytovkám na Armádnu 
ulicu. Prítomných informoval, že s Ing. Pavlisom, ako zástupcom vlastníka pozemku už ohľadom tejto 
zámeny diskutoval. Predbežne sa dohodli, že zámena bude možná.  
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6. Rôzne: 
• Ing. Miloš Mičega dal prítomným možnosť na uplatnenie požiadaviek a námietok. Na niektoré prítomní 
členovia VMČ SEVER odpovedali priamo na zasadnutí.   

• Občan vyslovil nespokojnosť s premávkou cyklistov a motorkárov v novovybudovanom podchode 
v Opatovej, kde dochádza často k stretom cyklistov s chodcami, ktorí majú často problém vyhnúť sa 
priamemu stretu s pešími. Požaduje, aby tento úsek častejšie kontrolovali policajti. Predseda Ing. 
Mičega mu v tejto veci odpovedal, že tento úsek je stále len v predčasnom užívaní, stále je to 
rozostavaná stavba, ktorá ešte nepatrí do vlastníctva mesta, ale Železniciam SR.  Zástupca náčelníka 
Mgr. Marousek vysvetlil, že podobné značky, ako sú aj v podchode v Opatovej sú aj v podchode na 
Hodžovej ulici, a tiež majú len informatívny charakter. Je to na ľuďoch a ich správaní sa. „Dopravné“ 
značky sú tam síce umiestnené, ale sú to len dodatkové - informatívne tabule, ktoré nie sú relevantné 
z hľadiska dopravných predpisov a najmä schválené dopravným inšpektorátom, takže ich 
nerešpektovanie sa nedá pokutovať políciou.   

• Občan v mene všetkých sa poďakoval za prípravné práce na oslavách 777. výročia prvej písomnej 
zmienky o Opatovej nad Váhom, kde každý prispel svojím dielom, teda aj poslanci. Poslanec Horný 
doplnil občana, že aj hasičom z Opatovej treba poďakovať, proste každému, kto priložil ruku k dielu. 
Zároveň občania poďakovali aj mestskej polícii za  stráženie kultúrneho strediska počas osláv 
a následných výstav.  

• Občan by chcel skultúrniť kultúrne stredisko v Opatovej, ktoré si už mnoho pamätá, je potrebné obnoviť 
šatne, skultúrniť sociálne vybavenia, jednoducho za tie roky je potrebné všetko opraviť, svojpomocne 
by sa na to podujali, keby poslanci zabezpečili materiál. Poslanec Baco odpovedal, že kultúrne stredisko 
nie je majetkom mesta a poslanci nedokážu donútiť majiteľa COOP Jednotu k tomu, aby zafinancoval 
rozsiahlu opravu kultúrneho strediska. Pri tejto príležitosti budú poslanci iniciovať Mesto Trenčín, aby 
skúsilo začať rokovať o majetkoprávnom vysporiadaní. Je tu istá možnosť zámeny pozemkov pri 
predajni COOP Jednota Pod Sokolicami v majetku mesta a majetkovo-právnych vzťahov ku KS 
Opatová v o vlastníctve COOP Jednota. 

• Pani sa pýtala na parkovanie pri bývalom Zdroj VOPO na autobusovej stanici, prečo je to tam ohradené 
a kde má parkovať. Poslanec Baco jej priamo odpovedal, že nie je v kompetencii poslancov uvedené 
riešiť, nakoľko tieto pozemky sú už v súkromnom vlastníctve, nakoľko budúci investor tam plánuje 
výstavbu nového terminálu, všetko je zatiaľ v štádiu rokovaní, parkovať môže na mestskom parkovisku 
pri Madove.   

• Pani Kuviková požaduje riešiť prechod pre chodcov na zastávke MHD Považská – Gagarinova, kde 
chodci vybiehajú priamo z autobusu na cestu. Na túto požiadavku jej odpovedal priamo predseda VMČ 
SEVER. Poslanci to budú riešiť formou zapracovania do rozpočtu na rok 2016. Je to z hľadiska záujmov 
v našej mestskej časti jedna z priorít.   

 
• požiadavky poslancov: 
- VMČ SEVER požaduje vyvolať rokovania s mestom vo veci majetkovo-právneho vysporiadania vo 

veci nehnuteľnosti KS Opatová verzus pozemok pod objektom COOP Jednota Pod Sokolicami. 
(Zodp.UMM)  

- Ing. Mičega požaduje vyžiadanie informácie o aktuálnom stave ohľadom výmeny pozemku s Ing. 
Pavlisom za účelom vybudovania prístupu na Armádnu ulicu cez pozemok okolo bývalého ovčiarskeho 
ústavu, ktorý vlastní. (Zodp. UMM)  

- VMČ požaduje prehodnotiť riešenie statickej a dynamickej dopravy pred a za kruhovým prejazdom v 
časti oproti Radegastu pri nových prevádzkach a pred  penziónom Magnólia formou mininálne zákazu 
státia s návrhom ponechania možnosti zastavenia. (Zodp. kancel. prim.-doprava) 

- Poslanci požadujú  prehodnotiť možnosť umiestnenia cyklopruhov na Opatovskej ulici po jej celkovej 
úprave povrchu. (Zodp. kancel.prim-doprava) 

- Predseda VMČ Sever požaduje opraviť výtlk na ceste v križovatke Nivy - Opatovská. (Zodp. UIS) 
- Predseda VMČ Sever požaduje zabezpečenie farieb tak ako boli v požiadavke z 1.10.2015. Tieto budú 

slúžiť pre mestskú časť Sever primárne na jar 2016 a následne. V prípade nejasností prosím 
kontaktovať.  (Zodp.MHSL)  
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• požiadavky občanov: 
- Občan požaduje osadiť dopravnú značku „Daj prednosť v jazde“ bližšie ku križovatke Nivy –Opatovská. 

Zodp. kancel.prim-doprava) 
- Občan požaduje upraviť zosypaný štrk pri podchode v Opatovej pri suchom vodnom toku.(Zodp. UIS) 
- Občan požaduje upraviť – spevniť krajnicu na ul. Nivy okolo materskej škôlky. (Zodp. UIS) 
- Pani Gavendová požaduje opraviť výtlk v časti odbočenia z cesty I/61 za motorestom Maják, kde asfalf 

je už značne porušený – prasklina. (Zodp. UIS) 
- Občan požaduje riešiť zbezpečnenie označenia Opatovej z križovatky Opatovská/štátna cesta I/61 

vrátane osvetlenia – osadiť smerovú šípku prípade smerovú dodatkovú tabuľu Trenčín – časť Opatová 
(nie ako dopravné značenie - ale TDZ).(Zodp. kancel.prim-doprava) 

 
K tomuto bodu ešte predseda Ing. Mičega vysvetlil, že požiadavka na označenie mestskej časti Opatová už 
bola riešená v tomto roku konkrétne v júli 2015, kde uviedol, že vytvorenie  samostatnej mestskej časti sa 
riadi postupom podľa zákona o obecnom zriadení (zákon č. 369/1990 Zb.). Označenie dopravným 
značením je taktiež proces, ktorý podlieha postupom podľa predpisov v oblasti dopravného práva. Opatová 
od svojho administratívneho pričlenenia k mestu Trenčín dňa 31.12. 1984 nestratila charakter 
samostatnosti, lebo jej zastavané územie je stále urbanisticky oddelené, stačilo by umiestniť smerovú 
dodatkovú tabuľu označenia Opatovej pri vstupe do Trenčína.  
- Občan požaduje zrušiť hlasovú nahrávku v autobuse MHD, ktorý zastaví na ul. Nivy a zahlási 

„konečná“, pritom autobus ešte ide ďalej smer Potočná ulica smerom ku kostolu. (Zodp. kancel.prim-
doprava) 
 

Pani Gavendová prečítala ďakovný list všetkým poslancom za všetko, čo sa zásluhou nových poslancov 
doposiaľ spravilo pre časť Opatová. Pripomenula vysvietenie kostola, opravu cestného mosta po viac ako 
10 rokoch prosieb, prípravu výstavby Opatovského chodníka, vyčistenie potoka a pod. Poďakovala aj za 
zabezpečenie osadenia zábradlia do podchodu na Električnej ulici, ktorý využíva pri návšteve nemocnice. 
Poďakovanie sprevádzal zvuk živej heligónky. Na zdokumentovanie tohto ceremoniálu zabezpečila aj 
účasť pracovníkov MsÚ v Trenčíne – fotografa Pavla Seriša a p. Mišovičovú. Aj v ich prítomnosti 
niektorých poslancov vyznamenala a obdarovala ručne vyrobenými medailami, ktoré im odovzdali deti 
z Opatovej. Poslancom Bacovi, Mičegovi, Hornému a Matejkovi odovzdala medaile a poslancovi 
Smolkovi symbolické Svätoplukove prúty. Predseda Ing. Miloš Mičega poďakoval v mene všetkých 
kolegov. Uviedol, že je rád, že aj ich práca a poslanecká činnosť napomohla k tomu, aby občanom pomohli 
zrealizovať ich požiadavky. Oni samotní ich často v tejto činnosti posúvajú ďalej a to práve tým, že ich 
neustále „zásobujú“ svojimi požiadavkami. Na záver dodal, že poďakovanie patrí aj pracovníkom 
Mestského úradu v Trenčíne, ktorý v konečnom dôsledku zabezpečujú realizáciu prác a požiadaviek.    
 
7. Záver: 
Predseda Ing. Miloš Mičega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ SEVER. Všetkým 
prítomným poprial príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný Nový rok. Termín ďalšieho zasadnutia 
VMČ SEVER ešte nie je známy, nakoľko sa momentálne spracováva harmonogram zasadnutí VMČ 
SEVER na rok 2016. O najbližšom termíne budeme občanov včas informovať zverejnením  na webovej 
stránke mesta a oznamom vo výveskách VMČ SEVER.  
Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 17,05 hod. 
 
Zapísala :  Soňa Baránková 

 
V Trenčíne, dňa  3.12. 2015 

 
 
 
Ing. Miloš Mi čega 

                           Predseda VMČ SEVER 
 


