
Zápisnica  zo zasadnutia 
 

VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVERTRENČÍN 
 

uskutočneného dňa 8. januára 2015  v priestoroch Centra seniorov  
na Sihoti  v Trenčíne  
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Garant komisie : Soňa Baránková 
 
Ostatní prítomní : 

Mgr. Zdeno Marousek  – MsP Trenčín  
 

 
 
Program : (už po schválení doplnenia) 

1. Úvod.  
2. Vyhodnotenie splnenia požiadaviek občanov uvedených v zápisniciach z VMČ SEVER z 

roku 2014. 
3. Schválenie harmonogramu zasadnutí VMČ SEVER pre rok 2015.   
4. Stanovisko VMČ Sever k návrhu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2015, 

k časti Program 3 : Manažment a plánovanie, Podprogram 3 : Strategické plánovanie mesta, 
štyri položky v sume 4 x 75 000,- na každý príslušný VMČ.  

5. Rôzne.  
6. Záver.  
 
 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU : 
 
1. Úvod  
Predseda VMČ Sever Ing. Miloš Mičega privítal všetkých prítomných hostí, poprial im v mene 
poslancov za VMČ Sever všetko najlepšie v začatom roku 2015 a otvoril zasadnutie výboru. 
Uviedol, že pozvánka na zasadnutie VMČ bola zverejnená na webovej stránke Mesta Trenčín. 
Členom VMČ bola zaslaná emailom. Konštatoval, že VMČ je uznášaniaschopný, prítomní sú 
šiesti členovia, dvaja sú ospravedlnení, teda neprítomní. Doplnil, že poslanec Baco je 

Prítomní členovia VMČ SEVER : 
 

Predseda výboru     
Ing. Miloš Mičega   
 

Členovia výboru : 
Ing. Ladislav Matejka 
Ľubomír Horný 
Kamil Bystrický 
Mgr. Martin Petrík 
JUDr. Martin Smolka 
 
 

Neprítomní členovia VMČ SEVER : 

Miloslav Baco  – ospravedlnený 

Mgr. Juraj Bakoš – ospravedlnený 
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odcestovaný a poslanec Bakoš je na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ 
v Trenčíne. Vyzval prítomných o prípadné doplnenie bodu do programu. Poslanec Bystrický 
navrhol doplniť program o bod č. 4 v nasledovnom znení : 
 
„Stanovisko VMČ Sever k návrhu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2015, k časti 
Program 3 : Manažment a plánovanie, Podprogram 3 : Strategické plánovanie mesta, štyri 
položky v sume 4 x 75 000,- na každý príslušný VMČ“.  

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

 
Ing. Miloš Mičega konštatoval, že program bol schválený jednomyseľne. Ako zapisovateľka 
bola schválená Soňa Baránková. 
 
 
2. Vyhodnotenie splnenia požiadaviek občanov uvedených v zápisniciach z VMČ 

SEVER v roku 2014. 
Ing. Miloš Mičega na úvod tohto bodu uviedol, že chce vyhodnotiť zápisnice z roku 2014, aby 
bola zachovaná kontinuita práce poslancov a plnenia jednotlivých požiadaviek občanov. 
Postupne prečítal požiadavky občanov z každej vyhotovenej zápisnice za predchádzajúci rok 
2014 a spolu s prítomnými odkontroloval, či jednotlivé požiadavky boli už splnené alebo nie, 
resp. aký je skutkový stav. Využil pri tom prítomnosť bývalých poslancov za mestskú časť 
Sever (Gavenda, Koronczi, Kudla). Podotkol, že terajšie zistenie stavu nič nemení na 
prípadnom opomenutí niektorej požiadavky alebo jej zlom vyhodnotení. Ak sa tak preukáže, 
takáto požiadavka bude predmetom prerokovania na ďalšom VMČ a poslanci sa s ňou budú 
zaoberať. Z jednotlivých zápisníc vystali tieto otvorené požiadavky (v zátvorke je k niektorým 
požiadavkám stanovisko VMČ Sever):  
Január 2014: 

- prepojenie dolnej Kukučínovej ulice na Železničnú, TVK prisľúbila len kanalizáciu, 
komunikácie a chodníky sa budú riešiť až pri výstavbe plánovaného Terminálu 

- Chodník Šoltésovej, Hurbanova - po vyrezaní stromov, poškodený chodník, treba 
opraviť,  

- Hurbanova, Golianova, Smetanova - vyhradiť parkovanie na jednej strane, vodorovne 
dopravné značenie, vyznačiť vjazdy do dvorov  

Február 2014: 
- Výveska na ul. K výstavisku - opraviť a natrieť je hrdzavá, pred výveskou urobiť 

dopravné značenie na zamedzenie parkovania áut a zabezpečenia lepšieho prístupu 
k výveske – (bude sa riešiť naraz spolu s inými výveskami, tak ako bolo dohodnuté na 
VMČ Sever v 12/2014) 

- lavičky na Nábrežnej ulici – (bola vymenená len časť)  
- ihriská sú v zlom stave, treba zabezpečiť výmenu alebo opravu vybavenia detských 

ihrísk –(pre rok 2015 sa bude tento problém riešiť komplexnejšie formou navýšenia pre 
Program 8 : Šport a mládež, Podprogram 4 : Mobiliár mesta a detské ihriská)  

- Stará cesta cez ul. Kukučínova a cez Brezinu - je možné využiť pre cyklistov,  
Marec 2014: 

- Či sa zrealizuje chodník medzi Sihoťou IV a Opatovou, popri novej preložke 
Opatovskej cesty. Občania sa nemajú ako dostať zo Sihote do Opatovej – (realizácia 
chodníka bude predložená ako zmena rozpočtu pre rok 2015 na najbližšom MsZ  
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s predpokladom výstavby v roku 2015, je predpoklad variantného riešenia aj so 
zastávkou MHD) 

- Na ceste do Zábrania dať dopravné značenie zákaz vjazdu nákladným a osobným 
automobilov – (odbočka k prevádzke Daffu smerom k Zábraniu na Kubranskej ulici nie 
je vyznačený tvar križovatky, treba tam doriešiť dopravné značenie komplexne; pri 
odbáčaní zo Zábrania na Kubranskú smerom k Bille nie je značenie Pozor, daj prednosť 
v jazde!) 

Apríl 2014: 
- Riešiť chalupu p. Šupku (križovatka Potočná - Opatovská), neporiadok, zlý stav domu, 

ohrozuje bezpečnosť, skládka vo dvore – (podľa informácie garantky VMČ stavebný 
úrad tam už v minulosti viackrát vykonal štátny stavebný dohľad, vec ešte nie je 
z pohľadu stavebného úradu doriešená, bude zvolaný opakovaný štátny stavebný dohľad 
a vec postúpená na priestupkové konanie) 

- Riešiť kontajnery na bioodpad v Opatovej – (bolo prejednané, z finančného hľadiska sa 
zatiaľ umiestňovať nebudú, máme zberné dvory, ktoré sú otvorené aj v sobotu; riešenie 
odpadu a počtu smetných nádob a pod. rieši VZN mesta č. 15/2013 o odpadoch) 

- žiadajú zaslať žiadosť na TSK, na akú premávku je ul. J.Derku navrhnutá, na aké 
zaťaženie – (bola na predmetnej ulici osadená doplnková tabuľa zákazu vjazdu vozidiel 
do 3,5 t; touto témou sa budú poslanci za VMČ Sever zaoberať komplexne) 

- Oprava ul. Žilinská 9 – (požiadavka z roku 2014; bolo poukázané aj na to, že 
v súčasnosti táto časť pozemných komunikácia slúži ako prepojenie Žilinskej 
a Opatovskej z dôvodu výstavby kruhového prejazdu – po zimnom období treba 
prehodnotiť technický stav a prípadne čo najskôr zaradená do „poradovníka“ opráv 
komunikácií) 

Máj 2014 : 
- chodník na ul. Gen. Viesta je po výruboch neupravený, sú tam nerovnosti s prevýšením 

aj cca 300 mm a výtlky do 1,00 m2 
Jún 2014: 

- Prechod pre chodcov z Gagarinovej ul. k Rozkvetu, nevyznačené prechody aj ku škole,  
- Vyznačiť vjazdy do dvorov bytoviek na ul. Hurbanova, Golianova, Smetanova  
- Zlý prístup k bytovým domom – autom, problematické parkovanie, nová bytovka 

vlastní komunikáciu - je tam kvetináč, nedá sa tam odbočiť, nie je tam dopravné 
značenie –(momentálne sa pracuje na dopátraní všetkých povolení a projektovej  
dokumentácie pri výstavbe bytovky pri Maxe, ako to bolo v minulosti povolené a 
skolaudované, keďže sa celá dokumentácia nenachádza v centrálnom archíve Mesta 
Trenčín, vec sa bude riešiť) 

- Centrum seniorov na Osvienčimskej ul. – má tam sídlo aj kultúrne stredisko Sihoť, 
doriešiť zmluvu medzi Mestom Trenčín a KS Sihoť, aby mohli oficiálne sídliť v Centre 
seniorov – (návrh zmluvy skončil zatiaľ bez doriešenia na útvare právnom, vec sa bude 
ďalej riešiť) 

Júl 2014: 
- Doplniť osvetlenie na roh SOŠ Pod sokolice, chodník nie je vôbec osvetlený, boli 

odsúhlasené dve svetlá, ale urobili iba jedno – (vzhľadom na to, že je to senzorové 
osvetlenie, malo by byť postačujúce) 

- Rozkopaný pozemok - oproti obchodu na ul. K výstavisku, vykonať ŠSD - či majú 
povolenie – štátny stavebný dohľad bol vykonaný v auguste 2014, vlastník bol vyzvaný 
na predloženie stavebného povolenia na podklade ktorého sa stavba uskutočňuje – (bude 
opätovne prekontrolované)  

- Doplniť kontajner na kovový odpad Pod Sokolice – (nie je možné zabezpečiť 
samostatne, máme na to zberné dvory a vec rieši VZN mesta č. 15/2013 o odpadoch) 
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- Ul. K výstavisku po ľavej strane či je tam plánovaný chodník (Slobodáreň oproti 
Konštrukte) – (vzhľadom na vydané územné rozhodnutie na polyfunkčný objekt hneď 
vedľa slobodárne sa parkoviská a spevnené plochy budú riešiť v stavebnom povolení 
pri výstavbe tohto objektu –stavebníkom je firma FERRO Veľké Bierovce) 

- Zrezať suchý strom pri Slobodárni - ul. Na výstavisku – (realizované dňa 8.1.2015 
firmou Marius Pedersen) 

- Preveriť umiestnenie pobočky pošty v časti Pod Sokolice, alebo v Maxe – (bol zaslaný 
list Slovenskej pošte, ale neplánujú v najbližšom období rozširovať prevádzky) 

- Neschváliť výstavbu Terminálu – (zatiaľ len prebieha proces zmeny a doplnku 
územného plánu, čo je verejný proces riadený postupom podľa stavebného zákona) 

- Realizovať opravu a preložku vývesky K výstavisku pri obchode – (bude sa riešiť naraz 
spolu s inými výveskami, tak ako bolo dohodnuté na VMČ Sever v 12/2014) 

September 2014: 
- Ul. Tichá - voľné pozemky, ktoré zostali po zbúraní domov pre MŽT - návrh občanov 

o vytvorenie oddychovej zóny, ihrisko pre deti – (bude sa riešiť až po ukončení výstavby 
železnice) 

- Kto bude udržovať novovybudovaný podchod pre peších pod železnicou do Kubrej pri 
Fiate – (podchod bol koncom decembra skolaudovaný, po prevzatí do majetku mesta 
bude túto činnosť vykonávať útvar interných služieb) 

- ZŠ Kubra - chodníky v areáli ZŠ - sú v zlom stave - chýba asfalt, diery – (táto úloha je 
trvalá, bude sa riešiť podľa výsledkov finančného hospodárenia po zimných mesiacoch)  

- Kubra bude budúci rok oslavovať 750. výročie založenia - aby mesto dalo grant – 
(prijímateľ - žiadateľ musí podať žiadosť na podateľňu Mesta Trenčín, aby mohlo byť 
predmetnej žiadosti vyhovené po jej posúdení s príslušnými predpismi Mesta Trenčín) 

- Čarodej na Sihoti - odkvap z terasy je do chodníka a voda odteká na chodník – bol 
vykonaný štátny stavebný dohľad, majiteľ prisľúbil nápravu – bola orgánom štátneho 
stavebného dohľadu zaslaná výzva na vykonanie nápravy, bude skontrolované 

- Pri Unicentre - náhradná výsadba - stromy, ktoré sa neujali treba zasadiť nové – 
(predmetnú výsadbu výsadbu treba čo najskôr vyreklamovať, inak skončí záruka) 

Október 2014: 
- kedy sa bude opravovať Opatovský most I/61 – (je to pod správou štátu - SSC, zatiaľ 

nemajú určený presný termín, niekoľkokrát ho už presúvali) 
- križovatka ul. Opatovská a Sibírska - cesta sa prepadáva  

 
 
3. Schválenie harmonogramu zasadnutí VMČ SEVER pre rok 2015 
Ing. Miloš Mičega informoval prítomných, že harmonogram zasadnutí VMČ Sever bude 
nastavený tak, aby nevznikala kolízia s inými zasadnutiami VMČ, komisiami pri MsÚ a pod. 
Harmonogram zasadnutí sa momentálne spracováva a bude doplnený do tejto zápisnice. Ak 
nebude žiadna väčšia kolízia s inými rokovaniami, zostáva v platnosti výsledok hlasovania zo 
zasadnutia VMČ z decembra 2014, na ktorom bol všetkými siedmimi prítomnými poslancami 
schválený termín zasadnutia VMČ - vždy v prvý štvrtok v mesiaci o 16,00 hod. Kompletný 
rozvrh zasadnutí pre rok 2015 je na samostatnej prílohe k tejto zápisnici.  
 
 
4. Stanovisko VMČ k návrhu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2015, k časti 

Program 3 : Manažment a plánovanie, Podprogram 3 : Strategické plánovanie mesta, 
štyri položky v sume 4 x 75 000,- na každý príslušný VMČ.  

Poslanec MsZ v Trenčíne, člen VMČ Sever Bystrický upozornil na podľa neho nesprávne 
prerozdelenie financií - na každý VMČ v sume 75 000,- EUR rovnako, malo by to byť 
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zhodnotené percentuálne podľa počtu voličov v danej mestskej časti, čo by sa malo aj 
zohľadniť. Uviedol, že za VMČ Sever máme zvolaných 8 poslancov, reálne viac ľudí aj 
zastupujeme. Poslanec Smolka zhodnotil, že by sa to už nemalo riešiť teraz, tesne pred 
schválením v mestskom zastupiteľstve, ktoré je naplánované na 20. január 2015, je už neskoro, 
nech sa to rieši až budúci rok, resp. pre ďalší rozpočet. Poslanec Horný skonštatoval, že je to 
správne prerozdelené. Predseda VMČ uviedol, že nemôže byť len jeden mechanizmus na 
hľadanie paritného prerozdelenia. Sú rôzne kritéria, ktoré by sa mohli posudzovať a nie len 
počet obyvateľov, napr. veľkosť katastrálnych území, plošnosť, resp. dĺžka miestnych 
komunikácií a pod. Nedá sa nájsť jednoduchý mechanizmus a určiť to len podľa počtu 
obyvateľov. Ako príklad uviedol centrum mesta (mestská časť Stred), ktoré navštevuje väčšina 
obyvateľov mesta, ale Stred je v počte obyvateľov až na 3 mieste z pomedzi mestských častí. 
Po diskusii členov VMČ dal predseda hlasovať o nasledovnom návrhu poslanca Bystrického :  
 
Kto je za prerozdelenie finančných prostriedkov 300 000,- EUR (4 x 75 000,- pre každú 
mestskú časť) v programovom rozpočte mesta Trenčín na rok 2015, v časti Program 3 : 
Manažment a plánovanie, Podprogram 3 : Strategické plánovanie mesta podľa počtu 
obyvateľov, teda nie rovnakým dielom v sume 4 x 75 000,- ?  
 

HLASOVANIE :  
Za : 1 
Proti : 5 
Zdržal sa : 0 

 
Ing. Miloš Mičega konštatoval, že návrh poslanca Bystrického nebol schválený.  
 
 
5. Rôzne  

• požiadavky poslancov 
Mgr. Bystrický  
- Požaduje, aby na tieto zasadnutia chodil aj vedúci interných služieb Ing. Lisáček– vedúci 

útvaru interných služieb na MsÚ (ÚIS) z dôvodu zodpovedania väčšej časti otázok priamo 
pri diskusii.  

Mgr. Petrík  
- Zabezpečiť včasné posypanie zľadovatených chodníkov. 
Ing. Mi čega  
- Vykonať kontrolu technického stavu odpadkových košov, ktoré sú často prevrátené tak, aby 

boli všetky takéto miesta prekontrolované priamo mestom. Taktiež vykonať kontrolu 
odpadkových košov pre psie exkrementy – rozbitý na hrádzi pri zastávke na Považskej ulici 
alebo poškodený na Pádivého ul. – (Zodpovedný : ÚSŽPDI) – viď foto v prílohe zápisnice 
– príloha č. 1  

- Dopravným značením zákazu zastavenia riešiť parkovanie motorových vozidiel na 
Hurbanovej ulici medzi ul. Generála Viesta a Jiráskova po celej dĺžke z dôvodu dvoch 
vjazdov do dvornej časti pozemkov a vjazdov do garáži – (Zodpovedný : ÚSŽPDI doprava) 
– viď foto v prílohe zápisnice – príloha č. 2 

- Na chodníku križovatky ulíc Golianova a Smetanova odstrániť prenosné dopravné značenie 
po oprave poklopu. – (Zodpovedný : ÚIS) 

- Riešiť plochu pre odstavenie osobných automobilov na Sihoti na ulici Považská 1710 podľa 
požiadavky pani Kadlecovej uvedenej v poslednej odrážke v časti požiadaviek občanov.  – 
(Zodpovedný : ÚIS) 
• požiadavky občanov 
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- Pán Gavenda poukázal na to, že oznámenie o rokovaní VMČ nebolo zverejnené na výveske. 
Predseda Ing. Mičega uviedol, že tento rok nastala po prvýkrát situácia, že sa kreovali nové 
výbory VMČ a komisie počas Vianočných sviatkov, teda v čase dovoleniek. Zvyčajne to 
býva až po novom roku. Napr. v roku 2010 boli voľby 27. novembra. Z uvedených dôvodov 
nastal posun vo viacerých informačných tokoch na MsÚ. Prisľúbil, že vec sa nebude 
opakovať a predíde sa tomu tým, že VMČ Sever trvalo oznámi na výveskách termíny 
zasadnutí pre celý kalendárny rok.    

- Pán Gavenda oznámil, že ešte keď bol poslanec MsZ v Trenčíne sa nepreinvestovalo 30 000 
EUR a tieto sa „ponechali“ pre súčasných poslancov. Informoval sa, ako sa použili tieto 
finančné prostriedky. Predseda Ing. Mičega k tomu uviedol, že informáciu 
o nepreinvestovaných peniazoch pán Gavenda poskytol už na VMČ Sever dňa 10.12.2014 
a vtedy sa k tomu ako novozvolený predseda nechcel vyjadrovať. Pokračoval s tým, že 
nakoľko sa táto téma zo strany bývalého poslanca MsZ opätovne otvorila, musí zareagovať. 
K veci uviedol, že súčasní poslanci skladali sľub 28.11.2014 a vzhľadom k ročnému 
obdobiu, už nebolo možné z ich strany zabezpečiť zmysluplné preinvestovanie peňazí. 
Vyslovil poľutovanie nad tým, že tieto peniaze sa nevyužili za činnosti poslancov 
v predchádzajúcom volebnom období, a že pán Gavenda ako predseda VMČ Sever za 
obdobie 2011 až 2014 nezabezpečil ich zmysluplné využitie v časti Opatová, kde ich 
pôvodne chcel preinvestovať. Takto to totiž verejne deklaroval na zasadnutiach MsZ aj 
VMČ. Ing. Mičega podotkol, že peniaze boli určené v rozpočte pre Program 6 : Doprava, 
Podprogram 3 : Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií. Vysvetlil, že primátor 
mesta nemal za ostatné volebné obdobie možnosť využiť rozpočtové opatrenie v takom 
rozsahu, aby tieto peniaze „narýchlo“ využil v našej mestskej časti bez súhlasu MsZ, lebo 
mal tieto kompetencie zo strany MsZ oklieštené. Napriek tomu sa podarilo zabezpečiť 
vybudovanie aspoň časti chodníku na Opatovskej ulici na Sihoti IV. medzi otočom 
autobusov a bývalým areálom Výskumného ústavu Ovčiarskeho, nakoľko jeho výstavba 
nevyžadovala „mokrý“ proces ani asfaltovanie. Na záver uviedol, že pre mestskú časť Sever 
sa podarilo na zasadnutí MsZ dňa 18.12. 2014 ešte pre Program 7. Vzdelávanie, 
podprogram 1. Materské školy - Rekonštrukcia strechy MŠ Opatovská zvýšiť finančné 
náklady o plus + 7.000 €, t.j. na 30.000 € a táto bola ešte v roku 2014 dorobená.  

- Občan požaduje v prípade poľadovice posýpať aj chodníky tretej triedy, zástupca vedúceho 
mestskej polície vysvetlil, že majú presný harmonogram údržby ciest I. , II. a III. triedy 
a chodníky III. triedy sa neposýpajú, lebo toto riešenie si vyžaduje navýšenie ďalších 
finančných prostriedkov. 

- Občania požadujú spraviť prechod z podjazdu do Kubrej smerom na sídlisko Na Kameni, 
prečo tam napríklad nie je osvetlený prechod pre chodcov, alebo tlačiť na investorov, aby 
začali riešiť výstavbu ďalšieho podchodu, lebo prejsť cez štátnu cestu na druhú stranu je 
momentálne zložité pre hustú premávku a vlastne skolaudovaný podchod v tomto štádiu 
vyústenia nemá význam 

- Pani Matejková požaduje doriešiť zmluvnú situáciu medzi Centrom seniorov Sihoť 
a občianskym združením KC Sihoť. 

- Pán Martiška sa pýta, koľko mesto bude stáť oprava futbalového štadióna, na ktorom sa 
teraz vybúrala časť tribún – p. poslanec Smolka odpovedá, že ešte nie je zmluva medzi 
investorom a mestom, teda nevieme. 

- Pán Fiala sa pýta, ako je možné zabrániť vandalom v braní inventáru z Rotundy a dávaniu 
na priľahlú cestu, keď sú tam kamery – zástupca mestskej polície vysvetlil, že treba danú 
vec ihneď nahlásiť na mestskú políciu, 7 dní sa nahraté video uchováva a v zmysle zákona 
o ochrane osobných údajov sa potom vymaže. 
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- Pán Fiala sa pýta, či budú mať poslanci záujem o odprezentovanie výstavby Terminálu aj 
z  druhého pohľadu – všetkých dopadov na obyvateľov  - hlavne bytovky zadnej časti 
Meriny, keď sa to bude prezentovať, poslanci vyslovili súhlas, že áno. 

- Pán Fiala sa vrátil ešte k rozpočtu mesta na rok 2015, konkrétne k ZŠ Hodžova - vyčlenené 
finančné prostriedky sú vysoko nadsadené a pritom ide len o výmenu umývačky riadu 
v kuchyni. Predseda VMČ odpovedal, že Mesto Trenčín garantuje priestory aj so 
zariadením, ostatní poslanci ho doplnili, že keď sa kúpi umývačka, ušetrí sa podstatná časť 
nákladov na energie a vodu, a že čerpanie a použitie prostriedkov budú riadne sledovať. 
Poslanec Horný dodal, že nejde len o samotnú výmenu umývačky, ale sú v tom 
pravdepodobne zahrnuté aj nové rozvody, elektroinštalácia, prípadne vzduchotechnika, atď. 

- Pán Fiala sa spýtal poslancov, prečo schválili primátorovi Mesta kompetencie presúvať 
financie v rozpočte na investičné akcie vo väčšom rozsahu ako doteraz. Predseda VMČ 
odpovedal, že o návrhu sa bude ešte len hlasovať. Dodal, že obyvatelia mesta mu dali cca 
70 % dôveru pri voľbách.  

- Pani Kadlecová žiada poslancov riešiť parkovanie na Sihoti na ulici Považská 1710. 
Predseda Ing. Mičega k jej požiadavke uviedol, že o nej vie, nakoľko bol v tejto veci už 
kontaktovaný. Súčasne parkovisko je v nevyhovujúcom stave nakoľko štrkový podklad nie 
je udržiavaný a celoročne sa na parkovisku drží dažďová voda. Podľa jemu dostupnej 
informácie vec sa rieši už od roku 2007, kedy bola podaná prvá žiadosť o riešenie situácie 
na mestskom úrade v Trenčíne. Pre vyriešenie nepriaznivého stavu navrhuje, aby sa plocha 
pre odstavenie osobných automobilov upravila nanovo štrkom. Sľúbil, že poslanci aj on 
osobne vecou sa bude zaoberať. 
 

 
6. Záver.  

Predseda Ing. Mičega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ. Čas 
trvania zasadnutia od 16,00 hod do 19,30 hod. 

 
 

Prílohy  
- fotografie 2 x A4 – príloha č. 1 a č. 2 
- harmonogram zasadnutí VMČ pre rok 2015 
 
 
Zapísala : Soňa Baránková  
V Trenčíne, dňa 8.1. 2015 
 
 
 
 
 
       Predseda komisie : Ing. Miloš Mi čega 


