
 

Zápisnica  zo zasadnutia 
 

VÝBORU   MESTSKEJ ČASTI SEVER TRENČÍN 
 

uskutočneného dňa 2. apríla 2015  v priestoroch Centra pre seniorov  v Trenčíne  
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Garant komisie : Soňa Baránková 

Ostatní prítomní : 

Mgr. Zdeno Marousek –  zástupca náčelníka MsP Trenčín  

Ing. Gabriela Vanková  –  vedúca útvaru majetku mesta (ďalej len „ÚMM“) 

Róbert Buchel – riaditeľ organizácie Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o.   

(ďalej MHSL) 

Ing. Benjamín Lisáček – vedúci útvaru interných služieb 

 

Program : (po schválení doplnenia) 

1. Úvod.  

2. Majetkové prevody. 

3. Detské ihriská – návrh opravy a údržby. 

4. Informácia o regulácii kúrenia v MŠ a ZŠ. 

5. Informácia o vybavení požiadaviek z predchádzajúceho VMČ. 

6. Rôzne. 

7. Záver. 

 

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU: 
 

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

a otvoril zasadnutie výboru. Uviedol, že pozvánka spolu s prílohami na zasadnutie VMČ bola 

zverejnená na webovej stránke Mesta Trenčín, pričom členom VMČ bola zaslaná v stanovenej 

lehote elektronicky – emailom spolu s prílohami. 

 Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ Sever je uznášaniaschopný, prítomní sú siedmi členovia. 

Ďalej konštatoval, že program zasadnutia po jeho doplnení bodu o majetkových prevodoch bol 

členmi VMČ Sever jednomyseľne schválený.  

Za zapisovateľku bola jednomyseľne schválená Soňa Baránková, za overovateľa Ladislav Matejka. 

 Ing. Miloš Mičega pre prítomných dodal, že materiály predkladané riaditeľom MHSL Róbertom 

Buchelom boli do prílohy pozvánky doplnené dodatočne a následne odovzdal slovo vedúcemu 

MHSL, aby ozrejmil predkladané materiály. 

 

2. Majetkové prevody:  
 MHSL žiada VMČ Sever o stanovisko k prenájmom nebytových priestorov v objekte Zimného 

štadióna Pavla Demitru v Trenčíne pre Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., IČO: 36324051. Ide 

o nebytové priestory slúžiace najmä na organizovanie a uskutočňovanie športových, kultúrnych, 

spoločenských podujatí, ďalej nebytové priestory za účelom poskytovania ľadovej plochy a s tým 

súvisiacich priestorov – striedačky, šatne, tribúny, sociálne zariadenia, hľadisko v objekte zimného 

štadióna, reklamné plochy umiestnené pod ľadovou plochou, na mantineloch, na stenách a nebytové 

priestory a to konkrétne : ● posilňovňa,  nachádzajúca sa na prízemí o výmere  71,55 m² ● 

Prítomní členovia VMČ SEVER : 

Predseda výboru:   

Ing. Miloš Mičega   

Členovia výboru: 

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

Mgr. Martin Petrík, JUDr. Martin Smolka 
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rozcvičovňa, nachádzajúca sa na poschodí o výmere 130 m² ● zasadacia miestnosť, nachádzajúca sa 

na  poschodí o výmere 68,89 m² ● miestnosť VIP tribúna „C“, nachádzajúca na poschodí o výmere 

55 m² ● miestnosť časomeračov o výmere 12,60 m² ● miestnosť rozhodcov o výmere 32,24 m² ● 

kopírovacia miestnosť o výmere 15,39 m² ● brusiareň o výmere 17,36 m² . 

Hokejový klub by uvedené priestory užíval na dobu určitú od 1.6.2015 do 31.3.2016.  

 

Hlasovalo sa o tom, kto je za prenájom na dobu určitú vyššie uvedeného na základe predloženej 

žiadosti.  

HLASOVANIE :  

Za : 7 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

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

 

 Ing. Miloš Mičega odovzdal slovo vedúcej útvaru majetku mesta Ing. Vankovej, aby ozrejmila 

nasledovné majetkové prevody : 

1/ ÚMM žiada VMČ Sever o vyjadrenie na majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností v k.ú. Opatová 

– pozemkov medzi Mestom Trenčín a REAL–K, s.r.o., Komárno pri čerpacej  stanici pohonných 

hmôt nasledovne :  

 nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín v k.ú. Opatová   

- pozemok - novovytvorená C-KN parc. č. 688/30 zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 

m
2 

odčlenená geometrickým plánom z C-KN parc. č. 688/26 zapísaná na LV č. 1 ako 

vlastník Mesto Trenčín vrátane príslušenstva – stavby spevnenej plochy nachádzajúcej sa na 

pozemku C-KN parc. č. 688/30  

za 

 nehnuteľnosti vo vlastníctve REAL-K, s.r.o., Komárno v k.ú. Opatová 

- pozemok - novovytvorená C-KN parc. č. 689/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m
2
 

odčlenená geometrickým plánom z C-KN parc. č. 689/2 

- pozemok - novovytvorená C-KN parc. č. 690/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m
2
 

odčlenená geometrickým plánom z C-KN parc. č. 690/1 

     oba zapísané na LV č. 246 ako vlastník REAL-K, s.r.o., Komárno vrátane príslušenstva – stavby 

spevnenej plochy nachádzajúcej sa na pozemku C-KN parc. č. 689/4 a C-KN parc. č. 690/5. 

Účelom navrhovanej zámeny nehnuteľností je vzájomné majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností 

– pozemkov a na nich sa nachádzajúcich spevnených plôch (komunikácií a chodníkov) nachádzajúcich 

sa pri novovybudovanej čerpacej stanici pohonných hmôt v k.ú. Opatová. 

 

2/ zámena nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a EUROWAN, s.r.o. Trenčín nasledovne : 

 nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín v k.ú. Záblatie  

- pozemok - novovytvorená C-KN parc. č. 804/1 ostatné plochy o výmere 5328 m
2
   

odčlenená geometrickým plánom z C-KN parc. č. 804/1 a C-KN parc. č. 803/1 zapísané na 

LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín  

za 

 nehnuteľnosti vo vlastníctve EUROWAN, s.r.o. Trenčín v k.ú. Opatová 

- pozemok - novovytvorená C-KN parc. č. 689/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 

m
2
 odčlenená geometrickým plánom z C-KN parc. č. 689/1 

- pozemok - novovytvorená C-KN parc. č. 689/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 532 

m
2
 odčlenená geometrickým plánom z C-KN parc. č. 689/3 

- pozemok - novovytvorená C-KN parc. č. 689/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m
2
 

odčlenená geometrickým plánom z C-KN parc. č. 689/3 

- pozemok - novovytvorená C-KN parc. č. 689/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m
2
 

odčlenená geometrickým plánom  z C-KN parc. č. 689/3 
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- pozemok - novovytvorená C-KN parc. č. 689/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m
2
 

odčlenená geometrickým plánom  z C-KN parc. č. 689/3 

všetky zapísané na LV č. 2241 ako vlastník EUROWAN, spol. s r.o., Trenčín vrátane 

príslušenstva – stavby spevnenej plochy nachádzajúcej sa na pozemku C-KN parc. č. 689/8, C-

KN parc. č. 689/3  a C-KN parc. č. 689/6. 

 

Účelom navrhovanej zámeny nehnuteľností je : 

pre Mesto Trenčín  majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností – pozemkov a na nich sa 

nachádzajúcich spevnených plôch (komunikácií a chodníkov) nachádzajúcich sa na Mníšnej ulici  

pri novovybudovanej čerpacej stanici pohonných hmôt v k.ú. Opatová. 

pre EUROWAN, s.r.o. Trenčín majetkovoprávne vysporiadanie pozemku v k.ú. Záblatie – v území 

priemyselnej zóny za účelom realizácie investičného zámeru v súlade s platným územným plánom 

mesta Trenčín. 

 

Predseda VMČ Sever Ing. Miloš Mičega privítal posledného poslanca p. Miloslav Bacu, ktorý sa 

ospravedlnil za neskorší príchod spôsobený zhustenou dopravou.  

 

Hlasovalo sa o tom, kto je za majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností na základe predloženej 

žiadosti.   

HLASOVANIE :  

Za : 8 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ Sever odporučil majetkovoprávne vysporiadanie uvedených 

pozemkov.    

 

3. Detské ihriská – návrh opravy a údržby: 
Ing. Miloš Mičega na úvod tohto bodu uviedol, že stavebnotechnický stav detských ihrísk v MČ Sever 

je neuspokojivý. Spolu s niektorými poslancami za MČ Sever a vedúcim MHSL sa zúčastnil obhliadky 

niektorých ihrísk. Skonštatoval, že je nevyhnutné vykonať opravu niektorých jestvujúcich prvkov 

ihrísk. Požiadal vedúceho MHSL o vypracovanie harmonogramu opráv a údržby tak, aby mohol byť 

tento zverejnený na výveskách MČ Sever. (Zodp. MHSL) 

 

Poslanci sa zhodli na tom, že sa nebudú osádzať nové prvky na ihriská, ale jestvujúce sa povrchovo 

upravia. Poškodené drevené časti prvkov, ako napr. sedátka sa vymenia. Súčasťou opravy a údržby 

detských ihrísk bude aj výmena poškodených častí lavičiek, na niektorých ihriskách (napr. Pred poľom) 

sa aj doplnia. Neopraviteľné lavičky sa už aj demontovali – napr. na Pádivého ulici. (Zodp. MHSL)  

 

Po spoločnej diskusii prevládol názor, že nákup nových prvkov na detské ihriská bez obnovenia 

jestvujúcich by bol nehospodárnym krokom. Róbert Buchel uviedol, že oprava a údržba sa bude robiť 

postupne podľa kapacitných možností pracovníkov MHSL, pričom nie všetky ihriská sa stihnú opraviť 

ešte tohto roku. Z dôvodu urýchlenia postupu opravy a údržby ihrísk poslanci ponúkli občanom 

možnosť obnoviť si prvky na lokálne umiestnených hracích plochách pri bytových domoch 

svojpomocnou formou. Ak bude z ich strany prejavený záujem, MHSL dodá potrebný materiál (farby, 

štetce, dosky a pod.) a občania si môžu svojpomocne vykonať základnú údržbu detských ihrísk.   

 

Poslanci VMČ Sever majú zriadenú novú emailovú adresu : vmcsever@trencin.sk, kde môžu 

občania napísať, ktoré z ihrísk by si dokázali opraviť svojpomocne. Podmienkou je, aby bola 

uvedená konkrétna lokalita a osoba s kontaktnými údajmi, ktorá bude komunikovať 

s poslancami, resp. s MHSL.  

mailto:vmcsever@trencin.sk
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Poslanci za VMČ Sever sa dohodli, že výzva na svojpomocne vykonanie opráv a údržby jestvujúcich 

ihrísk a ich prvkov bude zverejnená v mesačníku INFO, na web stránke Mesta Trenčín a vo výveskách 

VMČ Sever. (Zodp. MsÚ) 
 

Pán Koronczi v rámci tohto bodu požiadal o dokončenie výmeny lavičiek na Nábrežnej ulici, kde bola 

výmena zahájená ešte minulý rok, avšak nie všetky lavičky sa vymenili. Predseda Ing. Mičega mu 

odpovedal, že aj tieto ihriská boli predmetom ohliadky a sú zaradené medzi prioritné v rámci MČ Sever. 

Dodal, že vo výmene lavičiek sa tu bude pokračovať. (Zodp. MHSL) 

 

Na záver tohto bodu poslanci za MČ Sever spoločne deklarovali, že dobrý stav ihrísk a lavičiek na 

verejných priestranstvách v MČ Sever je jednou z ich priorít. Požadujú navrhnúť spôsob zabezpečenia 

opravy maximálneho počtu jestvujúcich ihrísk a lavičiek. Za tým účelom sú pripravení uvoľniť časť 

finančných prostriedkov určených pre MČ Sever. (Zodp. MsÚ) 

 

4. Informácia o regulácii kúrenia v MŠ a ZŠ: 
Predseda Ing. Miloš Mičega prečítal požiadavku poslancov v tejto veci z marcového zasadnutia VMČ 

Sever a odcitoval predloženú odpoveď z MsÚ. Vedúci útvaru interných služieb MsÚ Ing. Lisáček 

doplnil informáciu o nasledovné : Mesto má 31 kotolní, ktoré spravujú nepretržite 24 hodín dispečeri, 

ktorým zadávajú požiadavky priamo riaditelia škôl a škôlok, kedy treba kúrenie znížiť v prípade 

potreby. Veľmi často to riaditelia využívajú a oslovujú ich. Predseda Ing. Mičega poznamenal, že 

uvedenú informáciu berie na vedomie, avšak očakával, že materiál bude obsahovať konkrétnejšie 

informácie, napr. či je vykurovanie zabezpečené externe alebo vlastnou kotolňou, či sa regulujú 

priestory podľa jednotlivých objektov alebo podľa vyučovania (deň/noc), či sú zabudované 

termostatické ventily a pod. Poslanci sa zhodli na tom, že k tomu aby sa dala do budúcna riešiť 

energetická hospodárnosť budov, treba predložiť čo najviac vstupných informácií. Úspora peňazí 

v nákladoch na energie sa bude dať do budúcna využiť na iné účely.  

Poslanci zobrali túto informáciu na vedomie s tým, že nie je plne s ich požiadavkami z marcového 

zasadnutia VMČ Sever. Informácie požadujú doplniť a spracovať do prehľadnej tabuľky. (Zodp. MsÚ) 

 

Požiadavka poslancov z marcového zasadnutia VMČ Sever sa týkala aj predloženia systému kontroly 

spotreby vody v jednotlivých MŠ a ZŠ. Táto požiadavka je legitímna z toho dôvodu, aby sa zamedzilo 

prípadnému dlhodobému úniku vody pri vzniku havárie vodovodného potrubia za vodomerom. Ing. 

Lisáček skonštatoval, že daná vec podlieha správcovi školy, jednoducho  autonómnosť školy stojí na 

všetkých takýchto požiadavkách, mesto  im do tohto nevstupuje. Predseda Ing. Mičega k veci dodal, že 

náklady na vodu znáša samospráva, teda obyvatelia mesta a nie MŠ a ZŠ. Vyslovil nespokojnosť s tým, 

že neexistuje žiadna kontrola spotreby vody mimo odpočtového obdobia. Takáto kontrola má slúžiť na 

odhalenie prípadnej havárie na vodovodnom potrubí za vodomerom. Dodal, že najmä nepravidelná 

kontrola dokáže včas odhaliť únik vody (napr. odpočet vodomeru v piatok poobede pri neužívaní 

budovy počas soboty a nedele by sa mal zhodovať s odpočtom v pondelok ráno). Akýkoľvek 

neprimeraný rozdiel by signalizoval únik vody (napr. aj v sociálnych zariadeniach a pod.). Poslanci 

zobrali túto informáciu na vedomie s tým, že požadujú navrhnúť systém kontroly stavu vodomerov aj 

mimo fakturačného obdobia nepravidelnými kontrolami. (Zodp. MsÚ) 

 

5. Informácia o vybavení požiadaviek z predchádzajúceho VMČ : 
Poslanec Bystrický oznámil, že berie na vedomie vypracovaný passport vývesných tabúľ pre VMČ 

Sever a zároveň žiada osloviť aj iné mestské časti na vypracovanie takéhoto passportu, aby sa pri 

zadávaní nových kritérií postupovalo všade rovnako. Požaduje informáciu, koľko takýchto vývesných 

tabúľ sa nachádza na území mesta celkovo. (Zodp. MsÚ) 

 

Ing. Miloš Mičega sa vrátil k požiadavke úpravy plochy vľavo pred bránou pri vstupe do areálu MŠ 

Opatovská 39 od radových garáží, kde bolo treba túto vyčistiť a nanovo vyriešiť úpravu zelene. Keďže 

odpoveď znela, že realizáciu výrubu je možné uskutočniť až po 1.10.2015 podotkol, že sa tam nachádza 
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len burina, ktorá nevyžaduje povolenie. Požiadal túto vec vyriešiť bezodkladne. Ing. Lisáček prisľúbil 

nápravu, pozemok bude vyčistený do dvoch týždňov. (Zodp. MsÚ) 

 

Ing. Mičega sa ďalej vrátil k požiadavke úpravy plochy pred vstupom do areálu MŠ Opatovská 39 od 

Kraskovej ulice. Táto je nielen neestetická, ale aj vzhľadom na kolízne miesto nevyhovujúca, najmä 

v daždivom počasí. Podotkol, že je to prvé, čo deti vidia pri vstupe do areálu MŠ. Odpoveď znela, že 

treba postupovať formou ohlásenia stavebnému úradu, prípadne ako pri investičnej akcii. Za VMČ je 

požiadavka, danú vec doriešiť čo najskôr bez zbytočného odkladu. (Zodp. MsÚ) 

 

Poslanci za VMČ Sever sa ešte vrátili k priestorom užívaným MsP, ktoré sú v areáli MŠ na Opatovskej 

ulici. Mgr. Marousek sa ešte raz vyjadril, že priestory si policajti zrekonštruovali na vlastné náklady, 

predtým tam bolo kaderníctvo, upravili si plochu pred budovou, kde sa teraz nachádza dopravné ihrisko. 

Po dohode s poslancom Matejkom sa dohodli ísť spolu priestory pozrieť po skončení zasadania VMČ. 

Informácia bude podaná na ďalšom zasadnutí VMČ Sever. (Zodp. Ing. Matejka a MsP) 

 

Občan Koronczi upozornil na nedostatočnú odpoveď ohľadom  miesta na parc. 1627/323 pred bytovým 

domom s. č. 1635 ulica Komenského - Nábrežná, kde žiada mesto Trenčín, čo s tým mesto plánuje 

urobiť, návrh jej využitia, nie odpredaj. (Zodp. MsÚ) 

 

Pán Prekop sa vrátil k problému na Armádnej ulici v Trenčíne. Bytová agentúra rezortu ministerstva 

obrany - BARMO  v súčasnosti realizuje úpravu prečerpávacej stanice odpadových vôd a následne po 

skolaudovaní (pozn. stavebným úradom je Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné 

prostredie) Mesto Trenčín osloví správcu sietí – momentálne TVK, aby sa vyjadrili k zámeru prevziať 

túto stavbu do správy, resp. majetku. Pani Ing. Vanková podotkla, že Mesto Trenčín už oslovilo 

vtedajšieho správcu TVS listom zo dňa 7.10.2013 v tom zmysle, že stavbu „ev. zn. 55-87-529 Trenčín – 

Sihoť 120 b.j. obj. 14 vodovod, obj. 15 kanalizácia, obj. 03 obytný dom C zdravotechnika – zosilovacia 

stanica“ prevezmeme do majetku až po rekonštrukcii prečerpávacej stanice OV Barmo Trenčín – Sihoť 

tak, aby bolo vodohospodárske zariadenie prevádzkyschopné. Predmetné stanovisko bolo oznámené 

listom zo dňa 23.10.2013 BARMU. Predseda Ing. Mičega vyzval p. Prekopa, aby aj oni vo vlastnom 

záujme riešili túto záležitosť priamo na TVK, kým ešte prebiehajú rekonštrukčné práce a sami sa snažili 

uviesť nového správcu do problému, aby o problematike vedeli čo najviac a dohodli sa s nimi. Dodal, že 

v súčasnosti je stavba ešte v štádiu rozostavanosti a je jednoduchšie vykonať prípadné dodatočné 

technické úpravy na stavbe. Keď bude stavba už dokončená, tak to bude technicky náročnejšie.    

 

6. Rôzne: 
 Predseda Ing. Mičega ešte dodatočne požiadal poslancov o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy na 

Gagarinovej ulici pre spoločnosť INNO, s.r.o., M-Bar- materiál bol elektronicky doručený spolu 

s pozvánkou a dal o tejto veci hlasovať.  Pri hlasovaní sa zúčastnili už len 7 poslanci, nakoľko 

poslanec JUDr. Smolka sa ospravedlnil a musel predčasne odísť.   

 

Hlasovalo sa o tom, kto je za zriadenie letnej terasy na základe predloženej žiadosti.  

HLASOVANIE :  

Za : 7 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Ing. Miloš Mičega konštatoval, že VMČ Sever odporučil zriadenie letnej terasy na ulici Gagarinova 

v Trenčíne. 
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 požiadavky poslancov: 

Ing. Miloš Mičega  

- Konštatoval, že z fotografií vývesných tabúľ v MČ Sever priložených k passportu tabúľ možno 

zistiť, že prakticky ani jedna tabuľa nedisponovala rovnakým zverejneným materiálom. Taktiež je 

evidentné, že sú poškodené plochy na vyvesenie listín. Ako príklad uviedol tabuľu na objekte 

Zlatokovu na ul. Martina Rázusa, kde je poškodený samotný názov Mestskej časti Sever. Požaduje 

bezodkladne riešiť zlý stav vnútra výveskových tabúľ. Už na decembrovom zasadnutí VMČ Sever sa 

dohodlo, že poslanec Baco bude kontaktným poslancom, ktorý bude spolupracovať s MsÚ v tejto 

veci. (Zodp. MsÚ a poslanec Baco) 

- Na základe diskusie poslancov s prítomnými občanmi požaduje informáciu, či je možnosť doplniť 

bezpečnostný kamerový systém na ulici Žilinská s výhľadom na hrádzu (pohľad od zimného 

štadiónu až po cca Pádivého ul.) a na ul. Šoltésová pri školských zariadeniach a OD Rozkvetom. 

Zástupca MsP Mgr. Marousek odpovedal, že v súčasnosti majú osadených 48 kamier, osadenie 

ďalších by znamenalo investovať prostriedky aj do nového servera, ktorý by kapacitne vyhovoval. 

Dodal, že vedia zabezpečiť do budúcnosti aj v rámci rozpočtu takúto investíciu. Poslanci sa zhodli, 

že majú záujem posilniť kamerový systém vo vytypovaných oblastiach na Sihoti. Za tým účelom 

požadujú zabezpečiť podrobnejšiu informáciu aj s prípadnou technickou/finančnou požiadavkou. 

(Zodp. MsÚ a MsP) 

- Preveriť dokedy bude rozkopávka na ulici Hodžova v pravom jazdnom pruhu v smere jazdy ku 

futbalovému štadiónu za novým podchodom na stanicu (trvá už cca mesiac). (Zodp. MsÚ) 

- Zabezpečiť opravu výtlkov pred budovou OD Rozkvetu, najmä komunikačný priestor pred 

predajňou mäsa – viď príloha č. 1 zápisnice. (Zodp. MsÚ) 

 

JUDr. Martin Smolka  

- Požaduje odstrániť ostnaté pletivo na oplotení okolo tenisového kurtu na Považskej ul. (Zodp. MsÚ) 

 

Mgr. Juraj Bakoš 

- Požaduje informáciu, koľko mestských policajtov by bolo potrebné navýšiť pri obsluhe kamerového 

systému, resp. pri jeho rozšírení. Mgr. Marousek odpovedal, že momentálne je 40 mestských 

policajtov, čo je hlboko pod stav k súčasnému počtu obyvateľov.  

 

Mgr. Kamil Bystrický 

- Navrhol vyčleniť peniaze na nákup zvukovej techniky do KS Opatová. Poslanci požadujú 

vypracovať cenovú ponuku – požiadavku na tento nákup. (Zodp. MsÚ a poslanec Bystrický) 

 

Mgr. Martin Petrík 

- Požaduje informáciu, či sa obnoví vodorovné dopravné značenie na ulici Pádivého a parkovisku 

medzi Opatovskou a MŠ na Opatovskej ulici. (Zodp. MsÚ a MsP) 

 

Požiadavky občanov: 

- Ako je to s kontrolou psíčkarov na hrádzi? – Zástupca MsP Mgr. Marousek odpovedal, že sú 

pravidelne kontrolovaní, či je pes prihlásený. Psa možno púšťať na voľno bez košíka, v meste máme 

len dvoch nebezpečných psov (podľa zákona), ktorí musia byť na vôdzke aj s košom. 

- Pán Prekop požaduje orezať stromy pri lampe pri prechode pre chodcov v styku s Rázusovou ulicou 

pri odbočení na Hodžovu ulicu – bránia vo výhľade vodiča. Ing. Mičega doplnil túto požiadavku 

o posúdenie opodstatnenosti zrušenia jedného parkovacieho miesta hneď za týmto prechodom na 

Hodžovej ulici v smere jazdy od Rázusovej (od bývalého mliečneho baru). (Zodp. MsÚ) 

- Pán Prekop sa  spýtal, kto bude spravovať osvetlenie, keďže Mesto Trenčín dalo výpoveď doterajšej 

firme SIEMENS. Bolo mu odpovedané, že všetko bude zabezpečovať MHSL. 

- Pán Prekop sa ešte spýtal, či v rámci údržby a opráv detských ihrísk aj oni môžu zažiadať mesto 

o doplnenie piesku do pieskovísk na Armádnej ulici – bolo mu odpovedané, že sa to dorieši 

k spokojnosti občanov.  
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- Pán Prekop sa spýtal, ako sa budú riešiť nevysporiadané pozemky pod jediným vjazdom k Armádnej 

ulici. Poslanec Ing. Mičega odpovedal, že uvedené sa rieši v rámci zmien a doplnkov územného 

plánu v rámci obstarávania územnoplánovacej dokumentácie návrhom ďalšieho prístupu - príjazdu. 

Nakoľko sa vec dotýka cca 320 bytov, požaduje zabezpečiť k tomu stanovisko útvaru hlavného 

architekta mesta. (Zodp. MsÚ) 

- Pani Bibelková zo Šoltésovej ulice sa sťažuje na parkujúce autá, ktoré tam za chodu motorov často 

obťažujú hlukom a ak by sa dalo, túto ulicu častejšie kontrolovať MsP. Predseda odpovedal, že 

riešenie parkovania na tejto ulici je zahrnuté v pláne investičných akcií za MČ Sever.   

- Pani z Hodžovej ulice sa pýta, či bytový dom Hodžova 59 – 65 mali povolené parkovisko, ktoré 

zrealizovali po obnove bytového domu na mieste, kde bolo v minulosti vyhradené miesto pre 

kontajnery.(Zodp. MsÚ) 

- Pani Mišinová zo Sibírskej ulici sa pýta, prečo tam upratujú v dobe od 18.00 h do 6.00 h ráno, ľudia 

tam autá nepreparkujú, lebo nemajú kam. Ing. Lisáček odpovedal, že práce sú navrhnuté podľa 

harmonogramu a Sibírska ulica bude vyčistená aj ručne v rámci možností  aktivačnými pracovníkmi. 

- Pán Koronczi požaduje obnoviť nápis na pamätníku Ferdinanda Silbersteina v styku ulíc Hodžova 

a Martina Rázusa a zvýrazniť obsah textu. Ing. Lisáček odpovedal, že sa dopátrali k autorovi diela, 

ktorý s obnovou nápisu súhlasí, bude to spravené po zlepšení poveternostných podmienok. (Zodp. 

MsÚ) 

- Pán Koronczi upozornil na nedorobky po čistení na ulici Nábrežná a Komenského. Ing. Lisáček 

odpovedal, že stav po čistení chodíme pravidelne kontrolovať a na konci čistenia budú nedorobky 

odstránené. 

- Občianka sa pýta, či bude opravený povrch Opatovskej cesty po vybudovaní kruhového objazdu. 

Poslanec Mičega odpovedal, že časť povrchu Opatovskej ulice budú zabezpečovať železnice v rámci 

výstavby kruhového objazdu. Po jeho dokončení bude treba zvážiť, ako opraviť povrch celej 

Opatovskej ulice. Všetko bude záležať od finančných možností. Dodal, že oprava výtlkov sa môže 

pohybovať v závislosti od hrúbky asfaltu od 18 až 35 €. Aby bolo verejne známe koľko by stála 

veľkoplošná oprava Opatovskej ulice, požaduje zabezpečiť predpokladanú cenu na tieto práce. Cenu 

možno vypracovať – rozdeliť na ucelené časti. (Zodp. MsÚ) 

- Pani Matejková upozornila na chybu na web stránke mesta Trenčín – občan – podstránka vpravo 

dole „Mestská časť Opatová“. Poukázala na to, že správne by malo byť Mestská časť Sever. 

Požiadala, či by nebolo možné zriadiť takúto stránku aj na iné mestské časti – Zámostie, Kubrá, 

atď... (Zodp. MsÚ) 

- Pani Matejková z Centra pre seniorov podotkla, že jej bol zaslaný návrh zmluvy o výpožičke 

priestorov a zmluvy o spolupráci medzi KC Sihoť o.z. a Mestom Trenčín. Predmetom výpožičky sú 

priestory a hnuteľné veci v nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve požičiavateľa – v objekte Centra 

seniorov Trenčín. Vypožičiavateľ chce v uvedených priestoroch vykonávať svoje aktivity, najmä 

poriadanie kultúrnych, spoločenských a osvetových podujatí so zámerom spolupracovať pri 

organizovaní a poriadaní podujatí s Mestom. Uvedené pošle na vedomie  aj poslancom VMČ Sever 

elektronicky. Poslanci prisľúbili, že sa budú vecou zaoberať.  

 

5. Záver: 
Predseda Ing. Miloš Mičega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VMČ Sever. Ďalšie 

zasadnutie VMČ Sever sa má podľa harmonogramu konať dňa 7.5. 2015 v priestoroch SOŠ Pod 

Sokolice. 

 

Čas trvania zasadnutia od 16,00 hod do 18,30 hod. 

 

 

Zapísala : Soňa Baránková 

V Trenčíne, dňa 2.4. 2015 

 

Ing. Miloš Mičega 
                           Predseda VMČ SEVER  


