
Zápisnica  zo zasadnutia 
 

VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVERTRENČÍN 
 

uskutočneného dňa 3. februára 2015  v priestoroch KS Opatová v Trenčíne  
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Garant komisie : Soňa Baránková 
Ostatní prítomní : 

Mgr. Zdeno Marousek – MsP Trenčín  
Ing. Gabriela Vanková - vedúca útvaru majetku mesta(ďalej len „ÚMM“) 
 

 
Program :(po schválení doplnenia) 

1. Úvod.  
2. Majetkové prevody a prenájmy.  
3. Prerozdelenie finančných prostriedkov na investície na rok 2015 za MČ Sever. 
4. Rôzne.  
5. Záver.  
 

 
K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU : 

 
1. Úvod :  
• Predseda VMČ Sever Ing. Miloš Mičega privítal všetkých prítomných hostí, oboznámil ich 

s programom a otvoril zasadnutie výboru. Uviedol, že pozvánka na zasadnutie VMČ bola 
zverejnená na webovej stránke Mesta Trenčín, pričom členom VMČ bola zaslaná elektronicky - 
emailom.  

• Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ je uznášaniaschopný, prítomní sú siedmi členovia, 
poslanec Bystrický sa ospravedlnil, teda je neprítomný.  
Ing. Miloš Mičega konštatoval, že program zasadnutia po jeho doplnení bodu o majetkových 
prevodoch a nájmoch bol členmi VMČ schválený jednomyseľne.  
Za zapisovateľku bola jednomyseľne schválená Soňa Baránková. 

• Ing. Miloš Mičega pre prítomných dodal, že materiály predkladané ÚMM boli do prílohy 
pozvánky doplnené dodatočne a následne odovzdal slovo vedúcej ÚMM - Ing. Gabriele 
Vankovej, aby prerokovala predkladané materiály. 
 

2. Majetkové prevody a prenájmy :  
• ÚMM žiada VMČ Sever o vyjadrenie k žiadosti Petra Babonyho o prenájom nehnuteľnosti – 

pozemku parcela registra „E“ č. 607, 2681 a 2757/11 v katastrálnom území Kubrá v približnej 

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
 

Predseda výboru     
Ing. Miloš Mičega   
 

Členovia výboru : 
Ing. Ladislav Matejka 
Ľubomír Horný 
Miloslav Baco 
Mgr. Juraj Bakoš 
Mgr. Martin Petrík 
JUDr. Martin Smolka 
 

Neprítomní členovia VMČ SEVER : 

Kamil Bystrický – ospravedlnený 
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výmere 20 m2 za účelom úpravy pozemku a zabezpečenia príjazdu k nehnuteľnostiam počas 
výstavby rodinného domu.  

Hlasovalo sa o tom, kto odporúča prenájom uvedených nehnuteľností na základe predloženej žiadosti.  
HLASOVANIE :  

Za : 7 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ Sever odporučil prenájom uvedených nehnuteľností.    
 

• ÚMM žiada VMČ Sever o vyjadrenie k žiadosti Miroslava Fabu k predaju nehnuteľnosti – časti 
pozemku parcela registra „C“ č. 2283/1 v katastrálnom území Kubrá na Dubovej ulici vo výmere 
cca 100 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri rodinnom dome, ktorý je 
dlhodobo využívaný ako prístup a záhrada k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov.  

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

Za : 7 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ Sever odporučil predaj uvedených nehnuteľností.    
 
• ÚMM žiada VMČ Sever o vyjadrenie k žiadosti firmy TERMION, s.r.o. o predaj nehnuteľnosti 

– časti pozemku parcela registra „C“ č. 1531/214 v katastrálnom území Trenčín na Šoltésovej 
ulici o výmere cca 150 m2 za účelom dostavby kaviarne k jestvujúcemu objektu. Predseda k tejto 
žiadosti uviedol, že poslanci sa vecou už zaoberali priamo so žiadateľom, ktorý im prezentoval 
svoj návrh. Navrhol tento bod posunúť na ďalšie rokovanie VMČ Sever, resp. do doby 
predloženia komplexného návrhu riešenia statickej dopravy v dotknutom území.  

Hlasovalo sa o tom, kto je za preloženie posúdenia žiadosti až po predložení komplexného návrhu 
riešenia statickej dopravy v dotknutom území od spoločnosti TERMION, s.r.o.   

HLASOVANIE :  
Za : 7 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ Sever presunul posúdenie uvedenej žiadosti na ďalšie 
zasadnutie VMČ Sever, resp. až po predložení komplexného návrhu riešenia statickej dopravy 
v dotknutom území.   
 
3. Prerozdelenie finančných prostriedkov na investície na rok 2015 za MČ Sever: 
Ing. Miloš Mičega na úvod tohto bodu uviedol, že pre MČ Sever je vyčlenených 75 000 €. Prítomným 
oznámil, že členovia poslanci za MČ Sever už predložili svoje požiadavky na prerozdelenie financií, 
pričom prihliadali na požiadavky občanov. Prítomným poslancom predložil predpokladanú 
kalkuláciu nákladov na ich jednotlivé požiadavky. Po predchádzajúcej dohode navrhol vybrať 4 akcie 
s tým, že zvyšné finančné prostriedky sa prerozdelia neskôr, keď už bude spresnená suma nákladov 
na vybrané investície.  
Hlasovalo sa o tom, kto je za realizovanie nasledovných investičných akcií :  

- Rozhlas v Kubrej (sfunkčnenie jestvujúcich rozvodov a reproduktorov, prípadne ich 
čiastočná výmena).   

- Úprava miestnej komunikácie pred bytovým domom na ul. Pod Sokolice 507/2 (najmä 
úprava a asfaltovanie krajníc a veľkoplošných výtlkov o ploche cca 200 m2) 

- Rekonštrukcia chodníka na Gen. Viesta po vyrúbaných stromoch od ul. Martina Rázusa po 
Hurbanovu ul. (150 m (dĺ.) x 1,5 m (š) - chodník sa zúži z terajšej šírky na 1,5 m, čím sa 
čiastočne rozšíri vozovka) 

- Kraskova ulica – úprava parkovania medzi bytovým domom a UNI CENTROM vrátane 
projektovej dokumentácie (predpoklad : chodník 125 mb(dl) x 1,50 m(š) = 187,50 m2 vrátane 
obrubníku x 50 € = 9 375,00 €; asfaltový kryt 250 m2 x 25 = 6 250,00 €; Búracie práce = 3 
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500,00 €; Dopravné značenie = 2 000,00 €; Nešpecifikované = 2 000,00 €; 23 125,00 + 20 % 
DPH = 27 750,00 € + projekt).  Poznámka : v projekte riešiť aj umiestnenie kontajnerov na 
komunálny odpad.  

Hlasovalo sa o tom, kto je za realizovanie navrhnutých investičných akcií.    
HLASOVANIE :  

Za : 7 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že návrh štyroch uvedených investičných akcií bol schválený.  
 
4. Rôzne: 
Ing. Miloš Mičega odovzdal slovo poslancovi Hornému, ktorý privítal prítomných, poprial im všetko 
dobré do nového roka a poďakoval za účasť v komunálnych voľbách. Vo voľnej debate poslanci 
odpovedali priamo na niektoré otázky občanov.  
• požiadavky občanov 
- Na otázky viacerých občanov o nefungujúcej časti rozhlasu v Opatovej poslanec Horný uviedol, 

že jeho nefunkčnosť je spôsobená preseknutím kábla pri výstavbe podchodu železnice. 
Požiadavka na opravu bola zadaná správcovi MHSL, ktorý prisľúbil riešenie jeho obnovy, ale 
vzhľadom na nepriaznivé počasie sa t.č. nedá pokračovať. Dodal, že oprava sa bude riešiť formou 
výmeny ampliónov. Na digitalizáciu rozhlasu do budúcna nie sú finančné prostriedky, požiada 
o preverenie počtu ampliónov, ktoré má MHSL k dispozícii. (Zodp. MsÚ) 

- Pán Gavenda poukázal na to, že vždy sa na rokovaní VMČ hovorilo, čo bolo splnené a čo nie. – 
Predseda Ing. Mičega uviedol, že všetko bude uverejnené v zápisnici, ktorá bude zverejnená.  

- Pán Gavenda – Opýtal sa, či sa mesto Trenčín zapojilo do novej výzvy na rekonštrukciu škôlok. 
– Poslanec Matejka ho informoval, že v lete 2014 sa riešili niektoré materské škôlky a Centrum 
pre seniorov na Lavičkovej, ktoré bohužiaľ neprešli, teraz nemá informáciu. Predseda Mičega 
k veci dodal, že sa bude na to informovať. (Zodp. MsÚ)   

- Pán Gavenda – Opýtal sa, či sa riešili nejaké zmeny v rozpočte na rok 2015 – Poslanci Matejka 
a Petrík odpovedali, že schválený rozpočet je zverejnený na webovej stránke mesta. Predseda 
Mičega dodal, že do rozpočtu mesta na rok 2015 sa mimo iného podarila zapracovať investícia 
na výstavbu  pokračovanie chodníku od Sihote IV. (od podchodu železnice do Kubrej) smerom 
na Opatovú, minimálne v úseku hlavnej cesty, teda po odbočenie na novovybudovaný  nadjazd – 
Opatovský most. Na doplňujúcu otázku prítomných, či tam bude aj zastávka odpovedal, že to 
v tomto momente nemôže potvrdiť. Prioritou je chodník a ten je predpokladom pre to, aby na 
ceste mohol zastaviť aj autobus.   

- Pán Gavenda – Uviedol, že v rozpočte 2014 bolo schválené rozšírenie cintorína Opatová – má 
informáciu, že sa práce ohľadom vypracovania projektovej dokumentácie zastavili. – Predseda 
Mičega odpovedal, že o zastavení prác na projekte nevie. Poslanci požadujú poskytnúť informácie 
o skutkovom stave.  (Zodp. MsÚ) 

- Pán Gavenda sa opätovne vrátil k nepreinvestovaných 30 000 EUR, ktoré „ponechali“ 
predchádzajúci poslanci za MČ Sever pre súčasných poslancov. – Predseda Mičega k tomu 
uviedol, že pán Gavenda sa k tejto téme na VMČ Sever po decembri a januári už po tretíkrát, 
pričom už odpoveď dostal. Uviedol, že pán Gavenda ako predseda VMČ Sever za obdobie 2011 
až 2014 nezabezpečil ich zmysluplné využitie v časti Opatová, kde ich pôvodne chcel 
preinvestovať tak, ako to avizoval počas celého roku 2014 (viď zápisnice z VMČ Sever a MsZ). 
Dodal, že z uvedených peňazí sa podarilo zabezpečiť aspoň vybudovanie časti chodníka na 
Opatovskej ulici pri konečnej autobusov na Sihoti IV. a dokončenie strechy MŠ na Opatovskej 
ulici. Nepreinvestovalo sa cca 20 000 EUR.  

- p. Žilkay – Prečo na nadjazde nie je autobusová zastávka – Predseda Mičega uviedol, že na túto 
otázku už čiastočne odpovedal. Na ďalšom zasadnutí výboru v Opatovej podá bližšie informácie.  

- Občan požaduje riešiť odstavenie autobusov na ceste pri otoči pri bývalom areáli Výskumného 
ústavu Ovčiarskeho. (Zodp. MsÚ) 

- Občan požaduje uviesť, kde je konečná zastávka autobusu linka č. 21 (nie je stanovená) – 
Poslanec Horný odpovedal, že to bude doriešené a vyžiada sa stanovisko MsÚ. (Zodp. MsÚ) 
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- Občania požadujú, aby diaľkové linky autobusov smerujúcich do/z Trenčína zastavovali 
v Opatovej a či by nemohli poslanci vyvinúť aktivitu pri hľadaní riešenia s Trenčianskym 
samosprávnym krajom a SADkou. (Zodp. MsÚ) 

- Občania požadujú odhŕňať mestské chodníky a konkrétne riešiť poriadok s dodávateľmi pri 
výstavbe železníc, ktorí špinia mesto svojimi stavebnými mechanizmami – Predseda Mičega 
prítomným uviedol, že na zasadnutí MsZ dňa 20. januára 2015 bolo schválené uznesenie, kde 
poslanci vyslovili nespokojnosť s procesom výstavby a predlžovaním termínu pre dokončenie 
stavby na niektorých úsekoch modernizácie železničnej trate.  Na ďalšom zasadnutí MsZ bude 
navrhovať zriadenie komisie pri MsÚ, ktorá by „dosledovala“ dokončenie výstavby. Jej úlohou 
by bolo mimo iného komunikovať smerom k občanom a naopak. Zberať a vyhodnocovať aj 
banálne podnety od ľudí a tieto prenášať na príslušné štátne orgány, aby napr. dotknutý stavebný 
objekt bol skolaudovaný, až keď budú odstránené všetky relevantné a identifikované problémy. 
Poslanec Smolka ešte dodal, že Mesto Trenčín si nemôže dovoliť svojvoľne diktovať podmienky. 
Stavba je štátna zákazka z európskych fondov. Mesto naozaj robí, čo je v jeho silách, ale 
kompetencie sú jednoznačne určené.  

- Požiadavka občana – Prečo nie je zfunkčnená prečerpávacia stanica smerom na družstvo Opatová 
– Prítomní občania uviedli, že je to ukončené, nemôžu to skolaudovať vzhľadom na 
nevysporiadané pozemky, ktoré sú v súkromnom vlastníctve. Poslanci budú o skutkovom stave 
informovať po získaní informácií od MsÚ. (Zodp. MsÚ) 

- Občan požaduje odstrániť „čiernu skládku“za bytovým domom č. 264/139 v správe SBD. (Zodp. 
MsÚ) 

- Občan sa spýtal na výšku zľavy pri množstevnom zbere odpadu, že je nepatrná a veľkosť nádob 
im nevyhovuje a pri separovanom odpade zas chýbajú kontajneri na sklo a papier. (Zodp. MsÚ) 

- Pán Ševčík sa pýta na situáciu okolo sporu medzi TVS a TVK , čo majú robiť, ak už podpísali 
zmluvy s TVK a kto vlastne bude fakturovať vodné a stočné, keď zas všetko má pod správou 
TVS. – Poslanec Smolka vysvetlil, že je to spor dvoch súkromných spoločností. Podľa neho 
občania nech platia faktúru tomu, kto je vlastníkom rozvodov vody – čiže TVK a.s., ak ju predloží. 
Dodal, že tým nemôžu nič pokaziť. Predseda Mičega dodal, že teraz by sa mali podľa rozhodnutia 
súdu obe spoločnosti zdržať všetkých úkonov, teda pravdepodobne aj vystavovania faktúr.   

- Občan z Potočnej ulice žiada vyčistiť hrádzu za chatou Radosť v Opatovskej doline, lebo 
v prípade veľkej vody hrozí zatopenie. – Predseda Mičega k veci uviedol, že túto časť pozná, 
osobne tam bol naposledy v septembri 2014. Bude požadovať, aby Mesto Trenčín zistilo vlastníka 
protipovodňových zábran, resp. dotknutých pozemkov a aby v súčinnosti so správcom vodného 
toku a orgánmi štátnej vodnej správy boli vykonané preventívne opatrenia. Odporúča aj 
preverenie, či na tieto opatrenia nie je možné čerpať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 
alebo nejakých fondov.  (Zodp. MsÚ) 

- Občan žiada umiestniť tabuľu Trenčín – časť Opatová, bola tam aj v minulosti. (Zodp. MsÚ) 
- Pán Dzindzík – písomne predložil viac požiadaviek; budú predložené na MsÚ. (Zodp. MsÚ) 

 
5. Záver: 
Predseda Ing. Mičega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ. Čas trvania 
zasadnutia od 16,00 hod do 17,45 hod. 

 
Zapísala : Soňa Baránková 
V Trenčíne, dňa 3.2. 2015 
 
 
        Predseda komisie : Ing. Miloš Mi čega 
 


