
Obhajoba Petície za výstavbu chodníka pri Opatovskej ceste v Trenčíne za účelom zvýšenia 

bezpečnosti chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky 

 

PODKLADY K PREUKÁZANIU TVRDENÍ UVEDENÝCH NA ROKOVANÍ MSZ 

V TRENČÍNE DŇA 20.5. 2014 
 

 

To čo je tu uvedené ako podklady je čerpané z verejne dostupných zdrojov. Ako podklady som 

použil len oficiálne „výstupy“  z rôznych rokovaní a pod., ktoré sú overiteľné. Text v poli s fialovým 

podfarbením je môj osobný názor.   

 

 

PODKLAD 1 : 

 

 

MsZ zriaďuje VMČ z poslancov. Členmi VMČ sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva 

zvolení v príslušnej mestskej časti. Poslanci VMČ reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú 

sa na samospráve mesta. Hlavným poslaním VMČ je spoločné prerokovanie dôležitých otázok a úloh 

týkajúcich sa mestskej  časti a vzájomný kontakt s obyvateľmi príslušnej mestskej časti. 0F
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Prikladám výňatky zo zápisníc zo zasadnutia VMČ Sever od roku 2011 do 9.4. 2014. Uvádzam 

iba tie, ktoré sa týkajú Opatovskej ulice – chodníku ako pozemnej komunikácie. Nezaoberám sa 

slovom Opatovská pri jeho použití v slovných spojeniach so zastávkami MHD, predajmi a prenájmami 

pozemkov, čistením ulíc, orezaním stromov a pod.    

 

 

CHODNÍK OPATOVSKÁ ULICA – výňatky – citácie zo zápisníc VMČ Sever od r. 2011 vrátane 

 

VMČ 9/2011 

„p.Gavenda: 

 zaradiť do investičných akcií - KM Zelnica –Kubrá 

 rekonštrukcia ul. 10. Apríla – Opatová 

 vybudovanie jednostranný chodník ul. Opatovská UŽPD“. 1F
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VMČ 6/2012 

„Požiadavky občanov: 

 ................ 

 Chodník v Opatovej chýba - Opatovská ul. 

 .............“ .2F
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VMČ 1/2014 

„Občania žiadajú: 

 ................ 

 Preložka Opatovskej cesty - chýba chodník, osvetlenie, dopravné značenie, 

 .............“ .3F
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1 Mesto Trenčín. Rokovací poriadok výborov mestských častí mesta Trenčín. schválený Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 

27.10.2003 uznesením č. 155 bod d) v znení jeho zmien a doplnkov.Dostupné na internete :   

<http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000200782/rokpor_vm%E8_uplne%20znenie.pdf>. [18.05.2014].  
2 Mesto Trenčín. Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej dňa 14. septembra 2011 v KS Opatová v Trenčíne. Strana 4. 

Dostupné na internete :  <http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000194162/sever_14092011_1.pdf>. [18.05.2014].  
3
Mesto Trenčín. Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej dňa 13. júna 2012 v KS Opatová v Trenčíne. Strana 3.Dostupné na 

internete :  <http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000217164/sever_13062012.pdf>. [18.05.2014].  

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000200782/rokpor_vm%E8_uplne%20znenie.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000194162/sever_14092011_1.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000217164/sever_13062012.pdf


 

VMČ 3/2014 

„Občania  žiadajú : 

 Či sa zrealizuje chodník medzi Sihoťou IV a Opatovou, popri novej preložke Opatovskej 

cesty. Občania sa nemajú ako dostať zo Sihote do Opatovej, chodník je nezmyselne 

ukončený. V rozpočte je vyčlenených 50.000 Eur na realizáciu a 7.000 Eur na projektovú 

dokumentáciu na chodník na Opatovskej ceste, ale nie je zrejmé o aký úsek sa jedná.  

Mgr. Rybníček uviedol, že pri preštudovaní projektovej dokumentácie sa zistilo, že chýba chodník a 

osvetlenie. Mesto chcelo, aby sa tento chodník zrealizovali v rámci vyvolaných investícií. Železnice ako 

investor, to však zamietli. Mesto to musí zrealizovať na vlastné náklady. Tento rok to nie je, ale do 

budúceho roku by sa to zaradilo do investičných akcií.  

 Občania začali zbierať podpisy (petícia) na dobudovanie predmetného chodníka  

 .............“ .4F
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4
Mesto Trenčín. Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej dňa 8.1.2014 v Centre seniorov na Sihoti  v Trenčíne. Strana 

3.Dostupné na internete :  <http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000248932/sever_08012014.pdf>. [18.05.2014]. /Požiadavku 

uplatnil  Ing. Miloš Mičega/ 
5
Mesto Trenčín. Zápisnica z Výboru mestskej časti SEVER konanej dňa 9. apríla 2014 v KS Opatová v Trenčíne. Strana 3. Dostupné na 

internete :  <http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000217164/sever_13062012.pdf>. [18.05.2014].  

ZÁVER (môj názor) : 

Poslanci sa na VMČ Sever zaoberali chodníkom na Opatovskej ulici len 1x (na zasadnutí 9/2011 - p. 

Gavenda).  

 

Občania sa k potrebe chodníka vyjadrili 3x, z toho 1x o potrebe vybudovania v Opatovej (6/2012) 

a 2x o potrebe vybudovania medzi Opatovou a Sihoťou (1/2014 a 2/2014) prostredníctvom Ing. 

Miloša Mičegu.    

 

Pre objektívnosť musím uviesť, že p. Gavenda sa vyjadroval v mojej prítomnosti na VMČ 

o chodníku v zastavanej časti Opatovej. Na VMČ v marci uviedol na môj dotaz či sa bude robiť 

chodník požadovaný petíciou, cit. „nie, sú iné priority, ulica má viac ako 2 km a treba chodník 

v Opatovej“. Zabudol to však dať do zápisu z VMČ.  

 

Zápisnicu zo zasadnutí podpisuje predseda VMČ, teda má jednoznačné právo túto nielen kreovať, ale aj 

opraviť, doplniť a pod. Za ostatné necelé 4 roky chodník v Opatovej prioritou nebol.  

 

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000248932/sever_08012014.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000217164/sever_13062012.pdf


PODKLAD 2 : 

 

Výňatok z prvej strany (hlavička záznamu) a začiatku tretej strany záznamu, cit. :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Strana č. 1> 

 

„ Z Á Z N A M   Z O   Z A S A D N U T I A  

Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania pri MsZ v Trenčíne, 

konaného dňa 15.04.2014 o 15,00 h 

zasadacej miestnosti na 2. poschodí Centra rozvoja mesta, Farská 10, Trenčín 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 
<Strana č. 3> 

 

Uznesenie: Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania odporúča, aby sa v roku 

2014 vypracovala projektová dokumentácia na realizáciu chodníka na Opatovskej ulici v časti medzi 

Sihoťou IV. a zastavanou časťou Opatovej. Realizáciu chodníka navrhuje zaradiť do investičných akcií pre 

rok 2015. 

Hlasovanie: 
  Za  ........................................ 5 hlasov 

  Proti  .................................... 0 hlasov 

  Zdržal sa hlasovania  ........... 0 hlasov 

 

Ing. Emil Košút– privítal Ing. Miloša Mičegu, ktorý prišiel členom komisie predniesť požiadavky petície občanov za 

vybudovanie chodníka na Opatovskej ulici medzi sídliskom Sihoť IV. a Opatovou. Dal mu možnosť vystúpiť 

so svojimi požiadavkami, pričom ho upozornil na tú skutočnosť, že svoje argumenty môže obmedziť o tie, 

ktoré už prezentoval na zasadnutí MsZ dňa 24.3. 2014, nakoľko tie sú členom komisie známe.  

Ing. Miloš Mičega – Prítomným poslancom poďakoval za možnosť prezentovať zámer a účel petície, poznamenal však, 

že očakával, že mu bude umožnené byť prítomný od začiatku rokovania komisie o tomto bode programu a nie až po cca 

30 min. Ocenil by možnosť účasti aj keď len pasívnej, teda bez možnosti vstupovania do debaty komisie. Následne 

pokračoval k bodu programu. Uviedol, že inicioval petíciu za dobudovanie chodníka na Opatovskej ulici medzi 

sídliskom Sihoť IV. a Opatovou. V tejto časti sa zrealizovala prekládka miestnej komunikácie...................................“ 

 
 

 

ZÁVER (môj názor) : 

Poslanci komisie ma nechali v ich prítomnosti vyjadriť sa k účelu petície. Bolo to však vzápätí po 

tom, ako petíciu a jej cieľ už prerokovali a hlasovaním „presunuli“ na rok 2015.  Takýmto 

hlasovaním ju de facto zamietli.  

 

Vôbec mi nepovedali o predchádzajúcom hlasovaní. Úplne inak by som sa bol zariadil a k veci 

vyjadril. Keby aspoň z najzákladnejšej elementárnej slušnosti hlasovali až po mojom vyjadrení sa 

k petícii, obhajobe jej účelu a po mojom odchode z komisie. Mohli tak urobiť, aj keď už vopred 

vedeli ako budú hlasovať. Neučinili tak.  

 

AKO ZÁSTUPCOVI 1507 OBČANOV MI POVEDALI, ŽE NÁZOR OBČANOV ICH 

NEZAUJÍMA, ALE VYPOČUŤ SI MA MUSIA ASPOŇ PRO FORMA.  
 



PODKLAD   3 : 

 

Tvrdenie poslancov o tom, že prerokovali a schválili finančné prostriedky na chodník 

na OPATOVSKEJ ulici v časti Opatovej by mali preukázať ich tvrdenia. Uvádzam VŠETKY, 

podotýkam všetky   výňatky zo zápisníc z verejných zasadnutí - rokovaní Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne, ktoré sa týkajú Opatovskej ulice ako stavby, teda v spojení s pozemnou komunikáciou 

a nie Opatovskej ako adresy, sídla, zastávky MHD a pod.  

 

 

 

 Výňatok zo zápisnice z 22.7. 20135F

6
(video záznam, čas 2:13:07) 6F

7
:  

p. Gavenda povedal, že „v apríli sme sedeli na mimoriadnom stretnutí s občanmi v Opatovej, kde som 

mal dotazy na dopravákov, na stavebný úrad a mal som dotazy aj na pána Sedláka projektanta. Pred 

týždňom údajne bolo preberanie prác na nadjazde a ceste Opatovská. Vtedy som napadol, že nie sú 

naprojektované chodníky. Vo vyjadrovačkách sa nikto nevyjadril. Podľa zákona 135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách – ten zákon nikto nezmenil, musia tam byť tie chodníky. Citujem zo zákona: 

„Chodníky musia byť aspoň jednostranné.“ Chcem sa opýtať, ako bude skolaudovaná táto stavba? 

Medzi iným som napadol aj osvetlenie. Je zaujímavosťou, že osvetlenie dodatkom je urobené, ale 

chodníky nie. Druhá vec: pred chvíľou sme schvaľovali súťaže. Chcem sa opýtať, kedy bude vyhlásená 

súťaž na Zelnicu? Máme za chvíľu august. Keď to dobre pôjde 3 mesiace, budeme mať pomaly 

november, kedy to chceme robiť – neviem. Detto, chýba mi tam, boli tam odsúhlasené veci na škôlku 

Opatovská a na školu Opatová. Kedy sa začne s prácami? Ešte jednu vec, ktorú som chcel. Boli tu 

občania zo záhradkárskej osady Bočkove sady, kde ide cintorín. Je tam nejaká veľká 

čierna skládka, treba ju dať odstrániť.“ 

 

 

 

 Výňatok zo zápisnice z 12.12. 20137F

8
 (video záznam, čas 3:06:03)8F

9
 :  

Ing. Kubečka člen MsR povedal, že „dovolil by som si skôr ako prednesiem pozmeňujúce návrhy 

takisto pripojiť komentár ako predseda komisie, ktorej prináleží kontrolovať rozpočet, či už bol 

zostavovaný…………………………………………………..Kmeťova podľa naliehavosti 15.000 do plusu 

bola tam nula, riešiť mestskú komunikáciu z Trenčína námestie plus 20.000, sídlisko Noviny, kde 

máme absolútne v dezolátnom stave cesty plus 20.000. Nozdrkovce, ktoré sa cítia veľmi ukrivdené 

chodia na výbory mestských častí plus 20.000, dokončiť mestskú komunikáciu Zelnica to už je Výbor 

mestskej časti Sever 20.000. Doriešiť chodníky rekonštrukcia chodníkov Pod Sokolice plus 15.000, 

vybudovanie chodníka ulica Opatovská projekt 7.000, realizácia 50.000, riešiť mestské komunikácie 

Mníšna, 10. apríla, Mlynská, Opatovská na projekt 6.000 na realizáciu 60.000 bude na investičnej 

komisie a odborných útvarov, aby tento objem peňazí riešili tak, aby sa vyriešili tie najpálčivejšie 

problémy v spolupráci s Výborom mestskej časti Sever. Výbor mestskej časti Juh križovatka ulica 

Mateja Bela, Gen. Svobodu v oblasti rázscestie dobudovať na projekt  3.000 na realizáciu 60.000. 

Rekonštrukcia ulice Šafárikova dobudovanie statickej dopravy na projekt 3.000, na realizáciu 80.000. 

Ulica Halalovka dobudovanie statickej dopravy na projekt 3.000, na realizáciu 40.000. Vzdelávanie 

materské školy, podprogram materské školy, materská škola Opatovská projektová dokumentácie 

rekonštrukcia strechy 2.000. Realizácia rekonštrukcia strechy 23.000. Materská škola Kubranská 

rekonštrukcia ……………………………………“ 

 

 

                                                           
6 Mesto Trenčín. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 22. júla 2013 na Mestskom 

úrade v Trenčíne. Strana 37. Dostupné na internete : 

<http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000238674/zapisnica_MsZ_22072013.pdf>. [17.05.2014]. 
7YouTube.sk. Mimoriadne MsZ v Trenčíne 22.7.2013 časť. <https://www.youtube.com/watch?v=13trHKh5vnI>. [17.05.2014]. 
8 Mesto Trenčín. Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 12. decembra 2013 na Mestskom úrade 

v Trenčíne. Strana 59. Dostupné na internete : 

<http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000250942/zapisnica_MsZ_12122013.pdf>. [17.05.2014]. 
9YouTube.sk. MsZ v Trenčíne 12.12.2013 časť ½. <http://youtu.be/1utelsfuQjY?t=3h5m45s>. [17.05.2014]. 

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000238674/zapisnica_MsZ_22072013.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=13trHKh5vnI
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000250942/zapisnica_MsZ_12122013.pdf
http://youtu.be/1utelsfuQjY?t=3h5m45s


 Výňatok zo zápisnice z 19.09. 20139F

10
 (video záznam, čas 1:03:00 /1:06:12/)10F

11
 :  

p. Gavenda interpeloval Mgr. Rybníčka na žiadosť občanov: 

„……………………………. 

4. Dostal som odpovede na pripomienky z mestskej časti ohľadne výtlkov, čo sa týka Sihote. Je to 

opakované tri, štyri krát Sibírska, Pádivého, Clementisova, Kraskova, Opatovská, Nábrežná, žiadam 

riešiť. Detto tam bola dosť veľká žiadosť, poprosil som, aby Mesto zaslalo list na TSK ohľadom ulice 

Derku. 

.............................................“ 

 

 

 

 Na rokovaní MsZ v Trenčíne konanom dňa 24.3. 2014 po vystúpení Ing. Miloša Mičegu 

k petícii sa slovo „Opatovská“ vyskytlo spolu: 18x 11F
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1x Mgr. Rybníček 

3x Ing. Mičega 

9x Mgr. Rybníček 

1x Mgr. Forgáč 

4x Mgr. Rybníček 

 

 

Použitie slova „OPATOVSKÁ“ v akomkoľvek vetnom spojení na rokovaní poslancov MsZ Trenčín od 

roku 2011, teda od zloženia sľubu poslancov – stav k 24.3. 2014 

Tabuľka č. 1                                                                                   Použitie slova „OPATOVSKÁ“ 

 

                                       Rok 

Opatovská v spojení s 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

  

SPOLU 

       

Chodník, komunikácia    3 18  21 

Cesta (výtlk)   1   1 

Nehnuteľnosti 11 12 4   9 

Ostatné 5 1 3   27 

           SPOLU 16 13 11 18  58 

Zdroj. : vlastná12F

13
     Poznámka : 

Nehnuteľnosti : predaj, prenájom, majetkoprávne vyrovnanie a pod. 
Ostatné : napr. materská škola, bilboardy, živý plot, zástavby a pod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Mesto Trenčín. Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 19. septembra 2013 na Mestskom úrade 

v Trenčíne. Strana 92. Dostupné na internete : 

<http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000242272/zapisnica_MsZ_19092013.pdf>. [17.05.2014]. 
11YouTube.sk.  MsZ v Trenčíne 19.09.2013 časť 3/3. http://youtu.be/e1LPWYJO7ys?t=1h2m45s [17.05.2014]. 
12 Mesto Trenčín. Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 24. marca 2014 na Mestskom úrade 

v Trenčíne. Dostupné na internete : 

<http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000254292/zapisnica_MsZ_24032014_1.pdf>. [17.05.2014]. 
13 Spracovaná z údajov z Mesta Trenčín. Zápisnice z verejných zasadnutí.  

Dostupné na internete :  <http://www.trencin.sk/12313>. [01.05. až 17.05.2014]. 

ZÁVER (môj názor) : 

Slovo (názov) Opatovská v spojení s chodníkom bolo na zasadnutí MsZ spomenuté 3x. Dvakrát pri 

schvaľovaní rozpočtu na rok 2014 Ing. Kubečkom a jedenkrát p. Gavendom pri kolaudácii cesty 

medzi Sihoťou a Opatovou (22.7.2013). Ani raz sa nespomenulo v spojení s výstavbou v zastavanej 

časti Opatovej alebo požiadavke jej obyvateľov.  

Rok 2014 nekomentujem, lebo to už bola diskusia na základe petície.  
 

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000242272/zapisnica_MsZ_19092013.pdf
http://youtu.be/e1LPWYJO7ys?t=1h2m45s
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000254292/zapisnica_MsZ_24032014_1.pdf
http://www.trencin.sk/12313


PODKLAD    4 : 

 

Tvrdenie poslancov o tom, že prerokovali a schválili finančné prostriedky na chodník 

na Opatovskej ulici v časti Opatovej by mali preukázať ich tvrdenia. Uvádzam VŠETKY, podotýkam 

všetky výňatky zo zápisníc z verejných zasadnutí - rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 

ktoré sa týkajú OPATOVEJ ako časti mesta v spojení s chodníkom. Neuvádzam tie, kde je slovo 

Opatová použité (povedané) v spojení futbalom, materskou a základnou školou, predajom majetku 

a pod.   

 

Výňatok zo zápisnice z 22.7. 201313F

14
 (video záznam, čas 2:13:07) 14F

15
 : 

p. Gavenda povedal, že „v apríli sme sedeli na mimoriadnom stretnutí s občanmi v Opatovej, kde som 

mal dotazy na dopravákov, na stavebný úrad a mal som dotazy aj na pána Sedláka projektanta. Pred 

týždňom údajne bolo preberanie prác na nadjazde a ceste Opatovská. Vtedy som napadol, že nie sú 

naprojektované chodníky. Vo vyjadrovačkách sa nikto nevyjadril. Podľa zákona 135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách – ten zákon nikto nezmenil, musia tam byť tie chodníky. Citujem zo zákona: 

„Chodníky musia byť aspoň jednostranné.“ Chcem sa opýtať, ako bude skolaudovaná táto stavba? 

Medzi iným som napadol aj osvetlenie. Je zaujímavosťou, že osvetlenie dodatkom je urobené, ale 

chodníky nie. Druhá vec: pred chvíľou sme schvaľovali súťaže. Chcem sa opýtať, kedy bude vyhlásená 

súťaž na Zelnicu? Máme za chvíľu august. Keď to dobre pôjde 3 mesiace, budeme mať pomaly 

november, kedy to chceme robiť – neviem. Detto, chýba mi tam, boli tam odsúhlasené veci na škôlku 

Opatovská a na školu Opatová. Kedy sa začne s prácami? Ešte jednu vec, ktorú som chcel. Boli tu 

občania zo záhradkárskej osady Bočkove sady, kde ide cintorín. Je tam nejaká veľká 

čierna skládka, treba ju dať odstrániť.“ 

 

Použitie slova „OPATOVÁ“ v akomkoľvek vetnom spojení na rokovaní poslancov MsZ Trenčín od 

roku 2011, teda od zloženia sľubu poslancov – stav k 24.3. 2014 

Tabuľka č. 2 Použitie slova „OPATOVÁ“ 

 

                                       Rok 

Opatová v spojení s 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

  

SPOLU 

       

Opatovská ul. chodník – – 1 –  1 

Petícia –  – 31  31 

Kultúrne stredisko 2 1 12 –  15 

Nehnuteľnosti 1 4 6 3  14 

ŽSR – 4 7 –  11 

MHD – – 6 –  6 

MŠ + ZŠ 1 – 1 –  2 

Ostatné 5 6 7 4  22 

           SPOLU 9 15 40 38  74 

Zdroj. : vlastná15F

16
 Poznámka : 

Nehnuteľnosti : predaj, prenájom, majetkoprávne vyrovnanie, prijatie daru a pod. 

Ostatné : napr. futbal, billboardy, označenie obce, osvetlenie Sibírskej a pod. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Mesto Trenčín. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 22. júla 2013 na Mestskom 

úrade v Trenčíne. Strana 37. Dostupné na internete : 

<http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000238674/zapisnica_MsZ_22072013.pdf>. [17.05.2014]. 
15YouTube.sk. Mimoriadne MsZ v Trenčíne 22.7.2013 časť. <http://youtu.be/13trHKh5vnI?t=2h12m50s>. [17.05.2014]. 
16 Spracovaná z údajov z Mesta Trenčín. Zápisnice z verejných zasadnutí. Dostupné na internete : <http://www.trencin.sk/12400>.   

[01.05. až 17.05.2014]. 

ZÁVER (môj názor) : 

Slovo (názov) Opatovská v spojení s chodníkom bolo na zasadnutí MsZ spomenuté 3x. Dvakrát pri 

schvaľovaní rozpočtu na rok 2014 Ing. Kubečkom a jedenkrát p. Gavendom pri kolaudácii cesty 

medzi Sihoťou a Opatovou (22.7.2013). Ani raz sa nespomenulo v spojení s výstavbou v zastavanej 

časti Opatovej. Ani jeden poslanec necítil potrebu o chodníku v Opatovej čokoľvek povedať. 

Rok 2014 nekomentujem, lebo to už bola diskusia na základe petície.  
 

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000238674/zapisnica_MsZ_22072013.pdf
http://youtu.be/13trHKh5vnI?t=2h12m50s
http://www.trencin.sk/12400


PODKLAD   5 : 

 

Vo výdavkovej časti programového rozpočtu mesta na rok 2014, pre programom č. 6 - 

Doprava, Podprogram č. 3 : Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií  sú vyčlenené 2 položky 

ukazovateľa chodník : Ul. Opatovská.16F

17
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Mesto Trenčín. Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2014 - 2016, schválený uznesením č. 1050 MsZ dňa 12.12.2013. Strana 

49. <http://www.trencin.sk/91187>. [18.05.2014]. 

 

ZÁVER (môj názor) : 

Poslanci MsZ schválili peniaze na chodník bez presnej špecifikácie. Na túto skutočnosť som 

od začiatku roku poukazoval na všetkých úrovniach MsZ. Vec by bola vyriešená jednoduchým 

vsunutím min. 3 slovíčok pri položke MK Opatovskej a to doplnením „v časti Opatová“ a vec by 

bola jednoznačná. A najmä bez zbytočných debát. Je to vada v definovaný položky v rozpočte.  
 

http://www.trencin.sk/91187


PODKLAD   6 : 

 

Na rok 2014 je plánované použitie finančných prostriedkov v rozpočte mesta, pre programom 

č. 6 - Doprava, Podprogram č. 3 : Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií  pre časť MČ 

Sever nasledovné .  

 

 

 

 

POLOŽKA SUMA 

 

% % 

Dokončenie MK Zelnica 
 

 

20 000,00 €  

 

12,66 

 

 

               22,15 % 

Pod Sokolice - rekonštrukcia chodníkov 
 

 

15 000,00 € 

 

9,49 

PD - Ul. Opatovská - vybudovanie chodníka 

 

7 000,00 € 

 

4,43 

 

       Pre časť Opatová 

 

 

 

77,85 % 

Ul. Opatovská - vybudovanie chodníka 

 

50 000,00 € 

 

31,65 

PD - MK Mníšna, 10. apríla, Mlynská, 

Opatovská 

 

6 000,00 € 

 

3,80 

MK Mníšna, 10. apríla, Mlynská, Opatovská 

 

60 000,00 € 

 

37,97 

 

SPOLU 

 

158 000,00 € 

 

100,00 

 

100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVER (môj názor) : 

Je plne v kompetencii poslancov MsZ schvaľovať finančné prostriedky pre jednotlivé položky. 

Poukazujúc na paritné rozdelenie by chodník požadovaný petíciou prerozdelil financie na územia MČ 

Sever rovnomernejšie. Ak sa bude realizovať Opatovský chodník v časti Opatová, tak do Opatovej 

pôjde celkovo 77,85 % finančných prostriedkov na MČ Sever v programe 6.3.  

 
 


