
Zápisnica  zo zasadnutia 
 

VÝBORU   MESTSKEJ   ČASTI   SEVER  TRENČÍN 
 

uskutočneného dňa 10. decembra 2014  vo veľkej zasadacej  miestnosti na 
Mestskom úrade v Trenčíne  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garant komisie : – neprítomný (ku dňu konania VMČ neurčený) 
 
Ostatní prítomní : 

Mgr. Ján Forgáč   – viceprimátor Mesta Trenčín 
Mgr. Zdeno Marousek  – MsP Trenčín  
Ing. Benjamín Lisáček  – MsÚ v Trenčíne, vedúci útvaru interných služieb (ÚIS) 
Mgr. Jozef Baláž   – MsÚ v Trenčíne, vedúci útvaru školstva 
 

Program : 
1. Úvod – otvorenie. 
2. Schválenie programu, zapisovateľa a overovateľa.  
3. Voľba predsedu výboru mestskej časti. 
4.  Oboznámenie sa s rokovacím poriadkom výboru mestskej časti 
5. Schválenie členov školských rád.  
6. Rôzne  
7. Záver 

 
 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU : 
 
1. Úvod - otvorenie. 
Mgr. Ján Forgáč, ako viceprimátor Mesta Trenčín privítal prítomných. Uviedol, že zasadnutie 
prvého VMČ SEVER (ďalej len „VMČ“) od ostatných volieb zvolal z titulu funkcie 
viceprimátora, nakoľko nie je ešte zvolený predseda VMČ. Konštatoval, že VMČ je 
uznášaniaschopný, prítomní sú siedmi členovia, jeden je ospravedlnený, teda neprítomný. 
Ospravedlnil neúčasť garanta VMČ, nakoľko ešte nebol nominovaný. Odovzdal slovo členom 
VMČ s tým, že oslovil Ing. Miloša Mičegu, aby prevzal vedenie VMČ.      

 

Prítomní členovia VMČ SEVER :  
 

Predseda výboru     
Ing. Miloš Mičega   

 
Členovia výboru : 

Ing. Ladislav Matejka 
Ľubomír Horný 
Kamil Bystrický 
Mgr. Martin Petrík 
Miloslav Baco 
Mgr. Juraj Bakoš 
 

Neprítomní členovia VMČ SEVER :  

JUDr. Martin Smolka – ospravedlnený 
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2. Schválenie programu, zapisovateľa a overovateľa.  
Ing. Miloš Mičega oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý navrhol doplniť o bod 
č. 4. Ďalej uviedol, že program bol známy z pozvánky zverejnenej na internetovej stránke Mesta 
Trenčín a členom aj z emailovej správy.  

 
HLASOVANIE :  

Za : 7 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
Ing. Miloš Mičega konštatoval, že program bol schválený jednomyseľne. Ako zapisovateľ bol 
schválený Ing. Miloš Mičega, overovateľ Ing. Ladislav Matejka.   

 
 

3. Voľba predsedu výboru mestskej časti. 
Ing. Miloš Mičega uviedol tento bod programu s tým, že predsedu VMČ si volia jeho členovia 
(poslanci MsZ) spomedzi seba. Prítomní členovia sa zhodli na tom, že za predsedu VMČ by 
mal byť navrhnutý poslanec s najväčším počtom získaných hlasov vo voľbách na MČ Sever. 
Navrhnutý bol Ing. Miloš Mičega, ktorý získal 1426 hlasov. Hlasovalo sa za tento návrh.    
 

HLASOVANIE :  
Za : 6 
Proti : 0 
Zdržal sa : 1 

 
Ing. Miloš Mičega konštatoval, že za predsedu VMČ bol schválený navrhnutý kandidát – Ing. 
Miloš Mičega (ďalej len „Predseda VMČ“). Poďakoval prítomným za prejavený dôveru 
a schôdzu už viedol ako predseda VMČ.  
 
 
4. Oboznámenie sa s rokovacím poriadkom výboru mestskej časti 
Predseda prítomným oznámil, že rokovací poriadok výborov mestských častí je zverejnený na 
internetovej stránke mesta. Prítomní konštatovali, že sú oboznámení s rokovacím poriadkom, 
resp. že nie je treba k tomuto bodu viac nič dodať.  
 

 
5. Schválenie členov školských rád.  
Členovia VMČ prerokovali návrh zloženia školských rád, ktorý im bol predložený elektronicky 
pred rokovaním VMČ. Hlasovalo sa o nasledovnom zložení školských rád :  
 
 
ZÁKLADNÉ ŠKOLY :  
ZŠ Hodžova:     Ing. Miloš Mičega, Ľubomír Horný, JUDr. Martin Smolka, Mgr. Juraj 

Bakoš, 
ZŠ Kubrnaská:  Ing. Ladislav Matejka, Miroslav Baco, Kamil Bystrický, Mgr. Martin 

Petrík, 
ZŠ Potočná:        Ľubomír Horný, Ing. Miroslav Mičega, 
  
MATERSKÉ ŠKOLY : 
MŠ Švermova 24 :   Mgr. Juraj Bakoš, Kamil Bystrický, 
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MŠ M. Turkovej 5 :    Ing. Ladislav Matejka, Mgr. Martin Petrík, 
MŠ Považská 5:          JUDr. Martin Smolka, , Mgr. Martin Petrík, 
MŠ Opatovská 39 :    Ing. Miloš Mičega, Ing. Ladislav Matejka, 
MŠ Kubranská 20 :    Miroslav Baco, Ľubomír Horný, 
MŠ Niva 9:                  Ľubomír Horný, Miroslav Baco 
  
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA : 
ZUŠ:  Kamil Bystrický 

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

 
 

6. Rôzne :  
• Kreovanie rozpočtu mesta  
Poslanec Bystrický navrhol, aby sa finančné prostriedky na kapitálové výdavky 
neprerozdeľovali medzi 4 mestské časti (MČ) rovnakým dielom, ale aby sa prihliadalo na počet 
obyvateľov jednotlivých častí. K návrhu sa pripojil poslanec Horný. Poslanec Petrík ako ďalší 
argument na prehodnotenie prerozdelenia finančných prostriedkov navrhol aj posudzovanie 
veľkosti VMČ z hľadiska rozlohy. Viceprimátor Forgáč poznamenal, že kritérií by mohlo byť 
určite viac. Dodal, že jednotlivé kapitálové výdavky treba posudzovať najmä podľa ich potreby 
z hľadiska záujmov mesta. Predseda VMČ sa opýtal Ing. Benjamína Lisáčka, či Mesto Trenčín 
disponuje takým passportom miestnych komunikácií, z ktorých by bolo možné zistiť nejaké 
relevantné merateľné a porovnateľné údaje medzi jednotlivými MČ. Ing. Lisáček odpovedal, 
že nie. Poslanec Matejka uviedol, že by stálo za zváženie do budúcna zaviesť prerozdelenie 
finančných prostriedkov napr. na princípe fixnej časti rovnakým dielom na 4 MČ a časť 
finančných prostriedkov prerozdeliť percentuálne podľa počtu obyvateľov. V diskusii zaznelo 
viac návrhov, ktoré bude treba zvážiť. Navrhnuté bolo nasledovné uznesenie :  
VMČ ku dňu 8.1. 2015 pripraví stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2015.       
 

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

 
 
• Podchod popod železnicu medzi Sihoťou a Pred poľom    
Občan p. Fiala navrhol, aby sa zvážilo, či by nemali ŽSR platiť prenájom za záber verejného 
priestranstva pri zriadení zariadenia staveniska. Viceprimátor mesta vysvetlil, že pri stavbách 
vo verejnom záujme sa neuplatňuje tento inštitút platby.  
Občan p. Fiala ďalej požadoval podanie stanoviska od Ing. Mičegu vo veci opätovného 
predĺženia termínu výstavby podjazdu medzi Sihoťou a Pred poľom. Poukázal na to, že ešte 
keď nebol poslancov túto vec kritizoval.  
Predseda sa vyjadril k požiadavke p. Fialu. Uviedol, že ešte ako občan na zasadnutí VMČ 
SEVER dňa 12.2.2014 upozornil prítomných poslancov za túto mestskú časť na tú skutočnosť, 
že ŽSR požiadali o predĺženie termínu výstavby o 22 mesiacov, pričom túto informáciu zachytil 
na internete. Poslancov sa pýtal, či o tom vedia. Odpovedali, že nie. Požiadal ich, aby takto 
zásadnú vec, ako je predĺženie termínu výstavby a dosah negatívnych vplyvov na občanov 
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a mesto riešili. K tejto veci aj uviedol, že v prípade uzatvorenia prejazdu pri Bille, by bola Sihoť 
z hľadiska dopravy paralyzovaná. Predseda ďalej uviedol, že na druhý deň, teda 13.2.2014 sa 
na meste na stavebnom úrade pýtal, či boli o tomto zámere ŽSR informovaný, resp. či im túto 
informáciu poskytli poslanci, ktorých informoval na VMČ dňa 12.2.2014. Mgr. Forgáč, t.č. 
zodpovedný za stavebný úrad o zmene termínu pre dokončenie stavby nevedel a ani nebol zo 
strany poslancov informovaný. Predseda uviedol, že až na základe týchto skutočností  sa 
rozhodol postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom na špeciálnom stavebnom úrade 
(Okresný úrad Trenčín) podať podnet, ktorým sa domáhal postavenia účastníka konania. 
Taktiež sa rozhodol o tejto veci všetkými možnými prostriedkami informovať nielen vedenie 
mesta, ale aj občanov. Dodal, že ako občan viac konať nemohol. Vedeniu mesta, teda 
primátorovi sa podarila dosiahnuť dohoda v tom, že pokiaľ nebude spojazdnený podjazd medzi 
Sihoťou a Pred poľom, prejazd pri Bille zostane otvorený. Predseda dodal, že v tomto videl 
svoj občiansky prínos a dosiahnutý hlavný cieľ. Či bude stavba v termíne už nemôže ovplyvniť, 
najmä vtedy, ak nebude stavby finančne krytá. 
Predseda na záver dodal, že v piatok 19.12.2014 sa uskutoční konanie o ďalšom predĺžení 
termínu pre dokončenie stavby. Za tým účelom si v zamestnaní zoberie riadnu dovolenku a 
tohto konania sa ako súkromná osoba zúčastní. O priebehu konania bude VMČ informovať.   
Na základe uvedeného Predseda navrhol nasledovné deklaratórne uznesenie poslancov za 
VMČ, o ktorom sa hlasovalo :     

„VM Č SEVER požaduje, aby nebol uzatvorený prejazd železničnej trate pri Bille 
v rámci uskutočňovania modernizácie železničnej trate bez toho, aby bol spojazdnený 

podjazd železničnej trate medzi Pred poľom a Sihoťou.“ 

 
HLASOVANIE :  

Za : 7 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
• Termíny na zasadnutia VMČ 
VMČ sa zaoberal termínmi a miestami pre zasadnutia VMČ. Predseda uviedol, že zasadnutia 
bývali doteraz v druhú stredu v mesiaci. Miesta rotovali v poradí Centrum Seniorov Sihoť, SOŠ 
- Pod Sokolice 14,Trenčín, KS Kubra v Trenčíne,  KS Opatová Trenčín, KS Kubrica Trenčín 
a nepravidelne MsÚ v Trenčíne. Navrhol, aby sa rokovania uskutočňovali s prihliadnutím na 
počet obyvateľov v jednotlivých častiach MČ Sever, pričom na Sihoti je najviac obyvateľov, 
teda malo by tu byť aj najviac zasadnutí VMČ. Viceprimátora požiadal, aby zistil, či je možnosť 
uskutočniť zasadnutia aj v priestoroch MŠ na Opatovskej ulici (bývalé priestory MP Trenčín). 
Téma miest na rokovania VMČ v roku 2015 bola presunutá na prvé rokovanie VMČ v roku 
2015, ktoré sa po spoločnej dohode uskutoční dňa 8.1. 2015 v priestoroch  Centra Seniorov 
Sihoť. 
Predseda po spoločnej diskusii a dohode navrhol hlasovať o tom, či sa budú VMČ uskutočňovať 
vždy v prvý štvrtok v mesiaci o 16,00 hod.   
 

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

 
 
• Vývesky Mesta Trenčín na území MČ SEVER 
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VMČ konštatoval, že bude potrebné vykonať fyzickú obhliadku vývesiek a vykonať niektoré 
opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré boli námatkovo zistené. Napr. vo výveske na 
objekte Zlatokovu na ul. Martina Rázusa je poškodený panel pre vývesky, pri OD Rozkvet je 
zažltnutý podklad. Na tejto výveske je požiadavka na jej doplnenie o obojstrannú vývesku 
a pod.  
Zodpovedný : Mestské hospodárstvo a správa lesov (MHaSL). Za poslancov bude s MHaSL   
komunikovať poslanec Baco.    
 
• Požiadavky občanov: 
- Križovatka Považská – Gagarinova vyčistiť vpusť. (Zodpovedný : ÚIS) 
- Na Gagarinovej ulici pri OD Rozkvet hnije na ceste lístie, čo je nebezpečné z hľadiska 

možného pošmyknutia. (Zodpovedný : ÚIS) 
- ZO strechy OD Rozkvet steká pri prevádzkarni Čarodej voda na chodník. (Zodpovedný : 

ÚIS) 
- Do Komisie mládeže a športu delegovať ako odborníka zástupcu za šport – tenis. (Zobrané 

na vedomie) 
- Pán Fiala požiadal, aby Mesto Trenčín odkúpilo od ŽSR pozemok v mestskom parku 

o výmere cca 16 000 m2. Viceprimátor mesta sa vyjadril, že vec preverí. (Zodpovedný : 
Mgr. Forgáč 

 
7. Záver.  

Predseda poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ.   
 

 
 
Príloha : Prezenčná listina 

 
 

 
 
 
 
V Trenčíne, dňa 10.12. 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Predseda komisie : Ing. Miloš Mičega   
 
 
 
 


