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Posledné týždne na Slovensku udreli silné mrazy. Po niekoľkých rokoch zamrzol celý Váh. Mno
ho Trenčanov neváhalo, oprášilo korčule a vykročilo na prírodné klzisko s nezameniteľnou kuli
sou Trenčianskeho hradu.
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Peniaze Trenčanov má zhltnúť štát
Za sumu 560 tisíc eur by mohlo mesto opraviť strechy na všet
kých materských školách a vybudovať tri viacúčelové ihriská pri
základných školách. Tieto peniaze však musí zaplatiť štátu ako
daň za predaj svojho majetku. Mesto sa bráni a vyzýva politikov
v Bratislave, aby chybu napravili.
Zmena zákona o dani z príj
mov ochudobní Trenčín o státisíce eur. Štát vlani rozhodol,
že mestá a obce budú platiť
daň za predaj svojho majetku.
Mesto tak príde zhruba o 560
tisíc eur, ktoré by inak putovali
do rozvojových projektov.

 Potrestaní za
šetrenie
„Je to demotivujúce pre tých,
čo sa snažia ozdravovať mest
ské financie. V štátnom roz
počte sa tieto peniaze stratia
ako kvapka v mori. Prečo majú
Trenčania látať diery a trpieť za
zlé hospodárenie štátu,“ od

kázal „do Bratislavy“ primátor
Trenčína Richard Rybníček.
Trenčínu sa za jeden rok
podarilo znížiť dlh 39,7 milió
na eur o takmer 11,5 milióna.
Dokázalo to prísnym šetrením,
dohodami s veriteľmi, ale aj
predajom majetku. Prostriedky,
ktoré štát pýta, musí vyčleniť
z bežných výdavkov, vyúčtovať
a do konca marca by ju malo
odviesť. Ako povedal primátor,
Trenčín bude žiadať o odklad.

 Výhodná kúpa
„Predali sme majetok, ktorý
štát potreboval pre výstavbu
novej železničnej trate a nové

ho cestného mosta. Ak by štát
nerealizoval tieto investície, do
teraz by boli majetkom mesta,
napriek tomu z týchto predajov
máme zaplatiť daň. Štát od
nás majetok na jednej strane
vykúpil, na druhej strane mu
obratom vrátime 379 116 eur,“
hovorí vedúca ekonomického
útvaru Mária Capová. „Podľa
nás má byť oslobodený od dane
z príjmu, nakoľko celý predaj
má verejnoprospešný účel a ide
o verejnoprospešnú službu.“

 Priznať si chybu je
veľkorysé
Primátor Rybníček pripomí
na, že mestá a obce, na rozdiel
od štátu, nemôžu ostať v stra
te. „Vďaka predaju majetku sme
dokázali skončiť s vyrovnaným
rozpočtom, dokonca sme skon
čili v pluse. Získané peniaze

Servis pre občanov
str. 8
musia mestá zo zákona použiť
na investície. Zdanením sa na
miesto toho prelievajú z jedné
ho verejného rozpočtu do druhé
ho bez konkrétneho prospechu
pre občana. Dúfam, že si politici
v Bratislave uvedomia, akú chy
bu prijatím tohto zákona urobi
li.“ pokračoval Rybníček s tým,
že mesto čaká ďalšie veľké zda
nenie za prípadný predaj pozem
kov v priemyselnom parku.
V piatok 27. januára bol
z mesta Trenčín odoslaný list
adresovaný prezidentovi SR, pre
miérke, predsedovi parlamentu
a predsedom všetkých politic
kých strán zastúpených v NR
SR. V liste trenčiansky primátor
Rybníček dôrazne upozorňuje
všetkých zodpovedných predsta
viteľov štátu, aby zvážili a pre
hodnotili novelu zákona o dani
z príjmov, ktorá je podľa neho
nesprávna, nesystémová a pre
zodpovedne hospodáriace mes
tá a obce nespravodlivá.
(r)
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Milí čitatelia,
ani tuhá zima a silné mrazy
neovplyvnili dianie v našom
meste. A tak Vám prinášame
ďalšie vydanie Infa, v ktorom
nájdete kompletný servis
praktických informácií k par
lamentným voľbám. Asi by
sme mali byť radi, že máme
právo voliť a možnosť vybrať
si. Aj keď máme možno 100
dôvodov byť znechutení, urči
te sa nájde aspoň jedna prí
čina, prečo prísť k volebným
urnám. Takto to cítia aj Tren
čania, ktorí budú voliť, hoci aj
z Hongkongu alebo Číny.
Témou, ktorou žije naše
mesto už dlhší čas, je bu
dúcnosť nábrežia. Mesto
má v rieke Váh veľkú devízu.
Žiaľ, nevyužitú. To, čo by sme
mohli pri rieke mať, akým
spôsobom by sme mohli
oživiť doteraz viac menej
mŕtve územie, to je na nás
všetkých. Poďme teda všetci
spoločne, odborníci i laici,
diskutovať a hľadať možnos
ti, ako sa na brehoch rieky
cítiť čo najpríjemnejšie.
Minimálne zlý úmysel mal
ten, kto informoval, že Cen
trum seniorov je zrušené. Kto
niečo také necitlivé voči tren
čianskym seniorom urobil,
môžeme tipovať. A nie je to
ťažké. Ten človek nie je dôle
žitý, dôležité je, že Centrum
seniorov funguje ďalej a do
konca v ňom pribudnú nové
aktivity.
Hovorí sa, že za úspech
sa platí. Účet, ktorý vystavili
poslanci NR SR mestu Tren
čín (ale aj ostatným samo
správam) za úspešné hospo
dárenie v minulom roku, je
úderom pod pás. Zákon má
byť spravodlivý, no v tomto
prípade Trenčanom ublíži.
Mesto sa rozhodlo brániť. Pri
znajú si kompetentní chybu?
Alebo peniaze, ktoré patria
občanom tohto mesta, popu
tujú nevedno kam?
Uvarte si silný nápoj
a v pohodlí si prečítajte aktu
álne vydanie Infa.
Vaša redakcia
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva: o čom hlasovali poslanci

Majiteľ hotela Tatra daruje na rekonštrukciu
Slovakia. Zanikla tým povinnosť
podchodu 100 tisíc eur
z kúpnej zmluvy ponechať ne
Poslanci mestského zastupiteľstva na zasadnutí 16. februára
schválili predaj pozemku pred hotelom Tatra. Jeho majiteľ za to
navyše mestu daruje 100 tisíc eur na opravu podchodu Tatra
Passage. Rímsky nápis by obyvatelia mohli opäť vidieť už na
jeseň tohto roka.
Poslanci schválili predaj pozemku o rozlohe takmer 500
metrov štvorcových spoločnosti
Synot Gastro Slovakia, ktorá rekonštruuje hotel Tatra pod hradnou skalou. Firma za pozemok
zaplatí 56 125 eur, čo tvorí 116
eur za meter štvorcový. Spoloč
nosť sa zároveň zaviazala, že
mestu daruje 100 tisíc eur na
rekonštrukciu podchodu pri ho
teli. Ďalších sto tisíc investuje
mesto. Súčasťou rekonštrukcie
bude aj vybudovanie výťahov pre
imobilných, či matky s deťmi.
Hotel by mal byť otvorený na
jeseň tohto roka, investor do re
konštrukcie secesnej pamiatky
investoval zhruba 15 miliónov
eur a ide o jednu z najväčších
investícii v meste. Poslanci
v uplynulých mesiacoch predaj
viac ráz odložili. Návrh schválili
po tom, čo boli uistení, že maji

teľ hotela po otvorení ponechá
sprístupnený známy Rímsky ná
pis na hradnej skale.
Hotel od mesta kúpila spo
ločnosť Slovakia Investment
and Development a tá ju previedla na firmu Synot Gastro

Trenčín mení banku

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili prefinancovanie
dvoch úverov z Prima banky jedným novým úverom z Česko-slo
venskej obchodnej banky (ČSOB). Trenčín si ešte v roku 2007
vzal dva úvery v celkovej výške 6 851 865 eur, splatné do rokov
2017 a 2022.
Do dnešného dňa bolo potrebné splatiť ešte 4 475 465 eur.
V tejto výške si mesto zoberie nový úver v ČSOB, ktorý splatí v 39
splátkach do konca mája 2015. Zmena banky nemá dopad na
dlhovú službu mesta. „K tomu kroku nás viedli lepšie úrokové
podmienky,“ uviedol primátor mesta Richard Rybníček.
(rn)

V lete minulého roka závod Leoni zachvátil požiar. Ochromil
výrobu a ohrozil stovky pracovných miest. Škody dosiahli osem
miliónov eur. Spoločnosť Leoni presunula výrobu do Meriny
a mesto požiadala o súčinnosť pri vybavovaní potrebných povole
ní. Minulý týždeň firma slávnostne otvorila znovuobnovený závod.

obmedzený prístup k pamiatke
pre verejnosť aj po rekonštruk
cii. Rozhodnutie bezplatne
sprístupniť Rímsky nápis vydal
Krajský pamiatkový úrad. Po
rušenie tohto nariadenia môže
vyústiť až do sankcie vo výške
jeden milión eur. Primátor Ri
chard Rybníček však uviedol, že
aj samotný majiteľ hotela má
záujem, aby Národnú kultúrnu
pamiatku videlo čo najviac ľudí.
Richard Nemec

Kompletný program
a materiály z februárového
zastupiteľstva nájdete na
webovej stránke mesta
www.trencin.sk

Zber obnoseného
a nepotrebného
šatstva
Dámske, pánske a detské
oblečenie, posteľné oblieč
ky, uteráky, záclony, závesy,
prestieradlá, metrový textil,
deky, tkané koberce, periny
treba priniesť od 27. 2 do 2.
3. 2012 v čase od 15.00 do
17.00 hod. do areálu MHaSL,
Soblahovská ul. č. 65 (oproti
LEONI). Veci je potrebné za
baliť do igelitového vreca, ale
bo iného vhodného obalu tak,
aby nedošlo k znehodnoteniu
pri prevoze. Posteľné prádlo,
uteráky a utierky treba zabaliť
osobitne a označiť. Zbierku
organizuje nezisková organi
zácia Pomocný anjel so síd
lom v Nižnej na Orave v spo
lupráci s mestom Trenčín.
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Trenčania budú tri roky
diskutovať o nábreží
Trenčín má priamo vo svojom srdci rieku Váh. V centre ale ne
máte ten pocit, pretože sa k vode nedostanete. Modernizácia
železničnej trate otvorila tému o budúcnosti tohto priestoru.
Ide o citlivé územie pre obyvateľov a veľkú výzvu pre urbanistov
a architektov.
Verejné debaty by mali určiť,
ako ľudia chcú, aby nábrežie
vyzeralo. Mesto potom plánuje
vyhlásiť medzinárodnú urba
nisticko-architektonickú súťaž.
„V navrhovanom územnom plá
ne mesta sme pre nábrežie vy
tvorili špeciálny regulatív. Podľa
neho sa tam nemôže čokoľvek
stavať až do ukončenia diskusií
a vyhlásenia súťaže. Diskusie
potrvajú až tri roky,“ uvádza
hlavný architekt mesta Martin
Beďatš.

 Ako vznikla diskusia
o nábreží?
Iniciatíva prišla pred dvoma
rokmi od verejnosti. Základom
bola štúdia z minulých rokov,
ktorá súvisela s modernizáciou
železnice. Nábrežie ukazovala
zastavané obytnými blokmi.
Ľudí pobúrila. Našťastie, nikdy
nebola schválená ako záväzný
dokument mesta. „Táto štúdia
nám ukázala, ako sa to robiť
nemá, ani po odbornej strán-

ke, ani po stránke komunikácie
s verejnosťou,“ uviedol Beďatš.
Preto sa mesto rozhodlo na
štartovať niekoľkoročný proces
diskusií.
S účasťou približne dvoch
stoviek občanov sa úvodná dis
kusia uskutočnila 25. januára
v kine Hviezda. Mala síce názov
„O stave modernizácie železnice
a jej vplyve na prepojenie centra
mesta s nábrežím,“ no k samot
nej téme nábrežia sa diskutu
júci nedostali. Nosnou témou
bola železnica. Celá diskusia
zastala v bode, či je, alebo nie
je ešte možné preložiť ju mimo
mesta. Stavebný úrad však upo
zorňuje, že o trasovaní železnice
sa už rozhodlo. „Rozhodnutie
o umiestnení železnice je podľa
správneho poriadku už niekoľko
rokov nepreskúmateľné a zme
niteľné len, ak o to požiadajú sa
motné železnice,“ vysvetlil pove
rený vedúci Útvaru stavebného,
životného prostredia, dopravy
a investícií Ján Forgáč.

Dlžníci sa nájdu na webe
V závere januára mesto Trenčín zverejnilo na svojej interneto
vej stránke zoznam dlžníkov. Využilo svoju zákonnú možnosť. Aj
takýmto spôsobom ich upozorňuje a dôrazne vyzýva, aby nedo
platky vyrovnali.
Mesto evidovalo k 31. de
cembru minulého roka celkový
nedoplatok na dani z nehnuteľ
ností 481 381,07 eur. Exekútori
už z toho vymáhajú 421 702,61
eur. Za komunálny odpad a drob
né stavebné odpady to bol dlh vo
výške 976 956,07 eur.
Každá právnická a fyzická oso
ba má na svojom platobnom vý
mere uvedený dátum, do ktorého
je povinná splniť si daňovú povin
nosť voči mestu a daň zaplatiť.
Ak tak neurobí, samospráva vy
užíva postupne všetky možnosti,
aby vyzvala dlžníka k úhrade.
Po lehote splatnosti ho pí
somne alebo telefonicky vyzve
na zaplatenie nedoplatku. Na
väčšie pohľadávky určuje záložné
práva. Vyvrcholiť to môže až po-

stúpením pohľadávky súdnemu
exekútorovi na vymáhanie. Kon
kurzy a vymáhanie exekútormi
trvá väčšinou viac rokov. Počas
nich nemôže mesto ako správca
dane vo veci konať, ani odpísať
pohľadávku.
Vo zverejnenom zozname sú
zatiaľ na internete uvedené len
právnické osoby, ktoré mestu
dlžia na daniach viac ako 1 600
eur. Môže ísť o nedoplatok za
daň z nehnuteľností, poplatok
za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady alebo daň za
užívanie verejného priestranstva.
Veľkú časť dlžníkov zo zoznamu
už riešia exekútori. Po preverení
dlhov fyzických osôb k 31. de
cembru mesto zverejní aj týchto
neplatičov.
(r)

 Prečo diskutovať
o nábreží?
Obmedzený prístup k vode
a plánované posunutie želez
ničnej trate sú dva hlavné dô
vody, prečo sa začalo diskuto
vať o premene nábrežia, ktoré
by sa malo stať mestotvorným
prvkom. „Plánované zmeny
v meste nám dávajú príležitosť
a povinnosť sa nad týmto úze
mím zamýšľať. V súčasnosti
nevieme, či sa železnica bude
modernizovať dnes alebo až za
niekoľko rokov. Bez ohľadu na
to, pokladám diskusiu o nábre
ží za jednu z kľúčových tém
mesta,“ dodal Beďatš.
Ako by teda mohlo vyzerať
nábrežie v budúcnosti? Budú
tam domy, športoviská, kul
túrna infraštruktúra alebo di

voká príroda? „Na tieto otázky
si vedenie mesta nemá právo
odpovedať samo,“ hovorí vi
ceprimátorka mesta Renata
Kaščáková. „Preto propaguje
me projekt Trenčín si TY. Bu
deme sa pýtať verejnosti, čo
by podľa nich bolo v tomto úze
mí z dlhodobého hľadiska pre
Trenčín najlepšie. Chceme, aby
sa o tom rozprávali odborníci,
ale aby si o tom kreslili aj deti
v škôlkach.“ Cez projekt chce
radnica získať čo najviac názo
rov od občanov. Zapojiť ich do
spoločných stretnutí, tvorivých
dielní, súťaží, prieskumov, do
tazníkov, pritiahnuť ľudí k spo
ločnému plánovaniu a rozhodo
vaniu o nábreží a bezprostredne
priľahlých zónach.
Richard Nemec

PO Z VÁNK A
Trenčín si TY

VEREJNÝ PRIESTOR, MESTO, RIEKA
Verejná rozprava k možným návrhom riešenia trenčianskeho
nábrežia.

Miesto: Kino Hviezda
Čas: 28. február 2012 (utorok) od cca 16.30
Moderuje: Zora Paulíniová, konzultantka pre verejné priestory
Program:
od 16:30 možnosť pre návštevníkov prezrieť si vystavené návrhy,
o ktorých sa bude diskutovať
Príspevok k téme Trenčín si TY študentov partnerských škôl
´s-Hertogenbosch-Rosmalen, Uden (Holandsko) a Piaristické
gymnázium J. Braneckého Trenčín.
MOŽNOSTI RIEŠENIA TRENČIANSKEHO NÁBREŽIA – príspe
vok hlavného architekta mesta Trenčín Ing. arch. Martina Beďat
ša a Ing. arch. Dušana Šimuna
PARTICIPÁCIA OBYVATEĽSTVA V ÚZEMNOPLÁNOVACOM
PROCESE – príspevok Ing. arch. Martina Balogu – člena rady
Združenia pre urbanizmus a územné plánovanie pri Spolku ar
chitektov Slovenska
Rozprava k téme – zber námetov k riešeniu nábrežia, disku
sia nad mapami.

VOĽBY 2012
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Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Volebné miestnosti sa pre
voličov otvoria v sobotu 10.
marca 2012 o 7.00 hodine
a zostanú otvorené do 22.00
hodiny. Na organizačno-tech
nické zabezpečenie volieb do
Národnej rady Slovenskej re
publiky primátor mesta Trenčín

určil volebné okrsky a volebné
miestnosti v každom voleb
nom okrsku. V našom meste
je vytvorených 50 volebných
okrskov. Oproti minulosti je
niekoľko zmien vo volebných
miestnostiach. Vo volebnom
okrsku č. 2 – Sociálne služ

by mesta Trenčín, Piaristická
271/42 (predtým Gymnázium
Ľ. Štúra, 1. mája 167/7), vo
volebnom okrsku č. 41 Stred
ná odborná škola, Pod Soko
lice 519/14 (predtým Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny,
Gen. M. R. Štefánika 394/20)

a vo volebnom okrsku č. 46
KD ISTEBNÍK, Medňanského
360/34 (predtým KD ISTEB
NÍK, Medňanského 104/27).
Vymedzenie území voleb
ných okrskov a volebných
miestností:

Vymedzenie volebných okrskov, miestností a územia je nasledovné:
Číslo
Volebná miestnosť
okrsku

1.

Veliteľstvo síl výcviku
a podpory OS SR (ODA)
Hviezdoslavova 205/16

Vymedzenie územia volebného okrsku
Nám. sv. Anny, Hasičská, Farská, Hviezdoslavova, Horný Šianec, Nám. SNP,
J. Braneckého, Marka Aurélia, Matúšova, Mierové nám., M. Nešporu, Palackého,
Kniežaťa Pribinu, Rozmarínova, Sládkovičova, Jaselská, Štúrovo nám., Vajanského,
1. mája, Mariánske námestie, Hviezdová, Vojtecha Zamarovského
Bernolákova, Električná, Kmeťova, Kollárova, Kuzmányho, K dolnej stanici, Súdna, Jesenského,
Jilemnického, I. Olbrachta, Kúty, Moyzesova, Pod Brezinou, Nad tehelňou, Pod lesoparkom,
J. B. Magina, MUDr. A.Churu, Daniela Krmana, Jána Lipského, Rybárska, Piaristická, Šťastná

5.

SOCIÁLNE SLUŽBY
MESTA TRENČÍN
Piaristická 271/42
Kultúrne stredisko
DLHÉ HONY
28. októbra 1169/7
Kultúrne stredisko
DLHÉ HONY
28. októbra 1169/7
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bezručova 1228/66

6.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bezručova 1228/66

Soblahovská nepárne č. 41 – 61, párne č. 4 – 26 a č. 34 – 38,
Strojárenská, Pod Juhom, Pod Komárky, Na Zongorke

7.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dlhé Hony 1155/1

Inovecká nepárne č. 1 –3, párne č. 2 – 10, 28. októbra nepárne č. 1 – 29, párne č. 4 – 16

8.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dlhé Hony 1155/1

28. októbra nepárne č. 31 – 45, párne 18 – 38, Dlhé Hony

9.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dlhé Hony 1155/1

Beckovská, Nemocničná, Panenská, Legionárska nepárne č. 39 – 63, párne č. 32 – 92

10.

MATERSKÁ ŠKOLA
Stromová 2538/3

Karpatská, Poľná, Stromová, Narcisová, Nové Prúdy, Palárikova,
Puškinova, Riznerova, Sasinkova, Jána Zemana

11.

MATERSKÁ ŠKOLA
Stromová 2538/3

Belá, Biskupická, Bottova, Javorinská, Nozdrkovce, Úzka, Záhumenská,
Legionárska nepárne č. 65 – 127, párne č. 100 – 162

12.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského 2692/11

Západná, Saratovská 2 a 4

13.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského 2692/11

Jána Halašu

14.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského 2692/11

L. Novomeského, Saratovská nepárne 1 – 9, párne č. 8 a 10

15.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
L. Novomeského 2692/11

K. Šmidkeho

16.

Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183

Šafárikova

17.

Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183

Bazovského, Liptovská, Južná

18.

Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183

Gen. Svobodu, Vansovej, Nám. Svätej Rodiny

19.

Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183

Kyjevská, Mateja Bela nepárne č. 37 – 55

20.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9

Mateja Bela nepárne čísla 1 – 35

21.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9

Mateja Bela všetky párne čísla

2.
3.
4.

Cintorínska, Dolný Šianec, J. Kráľa, Krátka, Nová, Partizánska, Zelená,
Tatranská, Záhradnícka, Legionárska nepárne č. 1 – 37, párne č. 2 – 30
Soblahovská nepárne č. 1 – 39
Bezručova, Kalinčiakova, Lidická, Družstevná, Kpt. Jaroša, Ovocná, S. Chalupku, Slnečné
nám., Veterná, Osloboditeľov, Inovecká nepárne č. 7 – 15, 65, párne č. 12 – 74, Ku štvrtiam
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22.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9

Halalovka č. 1 – 20

23.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9

Halalovka č. 21 – 40

24.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Východná 2435/9

Halalovka č. 41 – 71

25.

28.

PENZIÓN DÔCHODCOV
Lavičková 2383/10
TRENČIANSKA UNIVERZITA
A. DUBČEKA
Študentská 1638/3
TRENČIANSKA UNIVERZITA
A. DUBČEKA
Študentská 1638/3
MATERSKÁ ŠKOLA
Švermova 1631/24

29.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Hodžova 1487/37

Hodžova nepárne č. 1 – 39, párne č. 2 – 44, Holubyho nám., Vodárenská,
Kpt. Nálepku nepárne č. 1 – 35, párne č. 2 – 8, 17. novembra

30.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Hodžova 1487/37

Hodžova nepárne č. 41 – 69, párne č. 46 – 94, Gagarinova, Šoltésovej

31.

CENTRUM SENIOROV,
Osvienčimská 1720/3

Považská nepárne č. 35 – 91, párne č. 36 – 90, Osvienčimská

32.

CENTRUM SENIOROV,
Osvienčimská 1720/3

Brigádnická, Hodžova nepárne 71 – 81, Považská nepárne č. 1 – 33,
párne č. 2 – 34, M. Turkovej, Pod Skalkou, Opatovská nepárne č. 1 – 13,
párne č. 2 – 18, Pri Tepličke, Jasná, Pod čerešňami, Tichá

33.

MATERSKÁ ŠKOLA
Opatovská 654/39

Žilinská, Clementisova,

34.

MATERSKÁ ŠKOLA
Opatovská 654/39

35.

MATERSKÁ ŠKOLA
Opatovská 654/39

Pádivého, Sibírska

36.

Kultúrne stredisko OPATOVÁ
Opatovská 96/220

10. apríla, Horeblatie, Mlynská, Niva, Pod driením, Potočná,
Opatovská nepárne č. 55 – 267, párne č. 98 – 228, Mníšna

37.

Kultúrne stredisko KUBRA
Kubranská 63/94

Jána Derku, Jána Fabu, Pod horou, Pod lipami, Pod hájikom, Záhrady,
Zelnica, Za humnami, Dubová, M. Hricku, Kubranská, Volavé

38.

Pred poľom, Gen. M. R. Štefánika párne č. 118 – 130, nepárne č. 83 a 85, Súvoz, K zábraniu

40.

Kultúrne stredisko KUBRA
Kubranská 63/94
Kultúrne stredisko
KUBRICA
Kubrická 56/60
Stredná odborná škola
Pod Sokolice 519/14

41.

Stredná odborná škola
Pod Sokolice 519/14

Kukučínova, Kragujevackých hrdinov, Železničná, Gen. M. R.
Štefánika nepárne č. 5 – 17, párne č. 10 – 84, Sadová

42.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Veľkomoravská 2160/12

Veľkomoravská, Zlatovská, Brančíková, Vl. Roya, Rastislavova,
Svätoplukova, Bratislavská nepárne č. 1 – 119, párne č. 10 – 84

43.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Veľkomoravská 2160/12

Jána Hollého , Ľ. Stárka , Piešťanská

44.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Veľkomoravská 2160/12

Duklianskych hrdinov

45.

MATERSKÁ ŠKOLA
Medňanského 360/34

Istebnícka, Jahodová, Jánošíkova, Kasárenská, Slivková, Šafránová, Majerská, Medňanského,
Matice Slovenskej, Orechovská, Podjavorinskej, Ružová, Záhradná, Vlárska

46.

KD ISTEBNÍK
Medňanského 360/34

Hrádzová, Hrabovská, Chotárna, Horné Orechové, Kvetinová, Lesnícka,
M. Kišša, Na záhumní, Radlinského, Súhrady, Široká, Žabinská

47.

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
Kožušnícka 72/4

Jedľová, Lipová, Javorová, Prúdy, Brezová, Orgovánová, Višňová, Obchodná,
Kožušnícka, Brnianska, Bratislavská nepárne č. 121 – 141, Vážska

48.

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
Kožušnícka 72/4

Staničná, Súťažná, Budovateľská, Kvetná, Bavlnárska, Školská, Továrenská

49.

Kultúrne stredisko ZLATOVCE
Hlavná 495/10

Malozáblatská, Hanzlíkovská, Hlavná, Jarná, J. Psotného, Na dolinách, Na kamenci,
Na vinohrady, Na záhrade, Poľovnícka, Severná, Detská, Okružná, K mlyniskám

50.

Kultúrne stredisko ZÁBLATIE
Záblatská 2/27

Dolné Pažite, Ku kyselke, Pri parku, Poľnohospodárska, Rybáre,
Sigôtky, Bratislavská párne č. 52 – 116, Záblatská, Kňažské

26.
27.

39.

Lavičková, Východná
Nábrežná, Švermova, Študentská, Komenského, Smetanova
Hurbanova, Gen. Goliana nepárne č. 37 – 43, párne č. 10 – 14,
Jiráskova, Gen. Viesta párne č. 32 – 46
Gen. Viesta nepárne č. 1 – 7, párne č. 2 – 30, Kpt. Nálepku 37 a 39,
Martina Rázusa, Gen. Goliana nepárne č. 1 – 35, párne č. 2 – 8

I. Krasku, Odbojárov, Armádna, Opatovská nepárne č. 15 – 53, párne č. 20 – 96

Kubrická
Pod Sokolice, Gen. M. R. Štefánika nepárne č. 21 – 69, párne č. 86 – 116, K výstavisku
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S voličským preukazom možno voliť kdekoľvek
Ak chcú ľudia voliť inde ako v mieste, kde sú podľa trvalého
bydliska zapísaní v zozname voličov, budú 10. marca potrebo
vať voličský preukaz. Požiadať oň treba najneskôr 8. marca. Na
otázky odpovedá Iveta Plešová z právneho útvaru MsÚ Trenčín.
Kto môže voliť?
Právo voliť do Národnej rady
Slovenskej republiky majú obča
nia Slovenskej republiky, ktorí
najneskôr v deň konania volieb
dovŕšili 18 rokov veku. Hlasova
nia sa môže zúčastniť:
1. volič, ktorý je zapísaný v zo
zname voličov príslušného voleb
ného okrsku a predloží občiansky
preukaz,
2. volič, ktorý predloží voličský
preukaz spolu s občianskym
preukazom,
3. volič, ktorý sa v deň volieb
dostaví do príslušnej volebnej
miestnosti podľa miesta trvalého
pobytu a nie je zapísaný v zozna
me voličov,
4. volič, ktorý predloží rozhod
nutie súdu o vykonaní opravy
alebo doplnení zoznamu voličov
príslušného volebného okrsku.

V čase volieb nebudem doma,
ale voliť chcem. Ako získam
voličský preukaz?
Voličovi, ktorý nebude môcť
voliť vo volebnom okrsku, v kto
rého zozname je zapísaný, vydá
mesto na jeho žiadosť voličský
preukaz a zo zoznamu voličov ho
vyčiarkne s poznámkou o vydaní
voličského preukazu. Voličský
preukaz oprávňuje voliča na zá
pis do zoznamu voličov v ktorom
koľvek inom volebnom okrsku.
Žiadosť o vydanie voličského pre
ukazu podáva volič osobne alebo
prostredníctvom ním splnomoc
nenej osoby. Volič môže požia
dať o vydanie voličského preuka
zu najskôr 30 dní (t. j. najskôr 9.
2. 2012), najneskôr však dva dni
(t. j. najneskôr 8. 3. 2012) pre
do dňom volieb v úradných hodi
nách. Voličské preukazy v takto
stanovenom čase sa vydávajú

v Klientskom centre (evidencia
obyvateľstva) MsÚ v Trenčíne.

Čo nesmiem doma zabudnúť,
ak chcem voliť?
Volič hlasuje osobne. Zastú
penie nie je prípustné. Po prícho
de do volebnej miestnosti je po
vinný preukázať svoju totožnosť
predložením občianskeho preu
kazu. Ak tak neurobí, hlasovať
nemôže.
Koľko kandidátov môžem
zakrúžkovať?
Vo volebnej miestnosti dosta
ne volič od okrskovej volebnej ko
misie hlasovacie lístky a prázd
nu obálku s úradnou pečiatkou
obce. Každý volič sa musí pred
hlasovaním odobrať do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích
lístkov. Tam vloží do obálky jeden
hlasovací lístok. Na ňom môže
zakrúžkovaním poradového čís
la najviac u štyroch kandidátov
vyznačiť, ktorému z kandidátov
dáva prednostný hlas.

Kto môže ísť so mnou za
plentu, ak potrebujem pomoc?
Volič, ktorý nemôže sám upra
viť hlasovací lístok pre zdravotné
postihnutie alebo preto, že ne
môže čítať alebo písať, má prá
vo vziať so sebou do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích
lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie,
aby zaňho hlasovací lístok podľa
jeho pokynov upravil a vložil do
obálky.
Chcem voliť, ale nemôžem
prísť do volebnej miestnosti.
Ak ide o závažné, najmä zdra
votné dôvody, volič má právo po
žiadať okrskovú volebnú komisiu
o vykonanie hlasovania mimo
volebnej miestnosti do prenos
nej volebnej schránky. Svoju
požiadavku by mal nahlásiť do
9. marca na Mestskom úrade
v Trenčíne na telefónnom čís
le 6504 244, v deň volieb 10.
marca na čísle 6504 309 alebo
príslušnej okrskovej volebnej ko
misii.
(ev)

Bola to poplašná správa.
Centrum seniorov nezrušili
Centrum seniorov na sídlisku Sihoť spravuje od 1. februára
mesto Trenčín. Všetky aktivity v ňom pokračujú ďalej. Dôchod
covia si vydýchli.
Internetová stránka Centra
seniorov na Osvienčimskej uli
ci stále hlási, že z rozhodnutia
primátora Richarda Rybníčka je
centrum a jeho aktivity dňom
1. februára zrušené. Oznamy
s rovnakým obsahom viseli aj na
sídlisku, kde väčšina seniorov,
ktorí centrum navštevujú, býva.

 Rozladilo ich to
„Bola som prekvapená tou
informáciou,“ hovorí Kvetosla
va Adamová. „Ako seniorky tam
chodíme cvičiť už tri roky a veľmi
by nám to chýbalo. Hneď som sa
bola informovať, aká je pravda
a zistila som, že išlo len o jeden
veľký poplach. Cvičíme ďalej. Vy
menil sa iba správca. Mrzí nás
len to, že sme prišli o niektoré
veci. Celá telocvičňa bola pokry
tá vrstvou, na ktorej sme ležali,
boli tu fitlopty, činky. Ale časom
si ich snáď nejako spoločne
dokúpime.“
Pani Adamová chodí do cen
tra nielen za cvičením. Učí svo

jich rovesníkov hru na klavíri. „Si
hoť je veľká a žije tu veľmi veľa
dôchodcov. Centrum potrebujú.“
Za pravdu jej dávajú aj dvaja
šachisti, ktorých slová o zrušení
nahnevali. „Boli sme veľmi proti
tomu, že tí, ktorí centrum pred
tým riadili, dostali výpoveď. Boli
sme s nimi spokojní. Teraz, za
tiaľ ešte neviem, kto to tu bude
riadiť, otvárať, zatvárať. Možno to
budú tiež dobrí ľudia, uvidíme,“
hovorí Pavel Petrovský (82), kto
rý do centra dochádza takmer
denne mestskou dopravou z inej
časti mesta.

 Angličtina, šachy
a najmä kamaráti
Jeho šachový partner Anton
Sluka (69) to má bližšie, býva na
Sihoti. Centrum navštevuje druhý
rok, prečíta si noviny, stretne sa
tam s kamarátmi, zahrá šachy
a každú stredu má angličtinu.
„Učí ju jeden dôchodca, väčši
na z nás má deti vonku, tak sa
snažíme aspoň niečo naučiť.

Centra by bola veľká škoda. Kaž
dý raz bude starý a je dobre sa
takto stretať, keď vás doma nik
nečaká, aj keď tu mám vnúčatá
a syna. Idem sem rád medzi se
berovných. Istotne by mi to veľmi
chýbalo.“
Od 1. februára prevádzkuje
centrum Útvar sociálnych vecí
MsÚ Trenčín. Bývalému prevádz
kovateľovi spoločnosti Fitness
Gabrhel, s. r. o. uplynula 31. ja
nuára šesťmesačná výpovedná
lehota. „Dôvodom vypovedania
zmluvy zo strany mesta Trenčín
bola strata dôvery voči spoloč
nosti, ktorá mala Centrum senio
rov v bezplatnej výpožičke,“ infor
movala hovorkyňa mesta Erika
Ságová.

 Plánujú zriadiť tvorivé
dielne
Seniori sa i naďalej môžu
stretávať v priestoroch bývalej
materskej školy, do ktorej mesto
v roku 2007 investovalo necelých
16 miliónov korún. Ako povedala
Iveta Matejková z útvaru sociál
nych vecí, všetky aktivity v centre
pokračujú. Biliard, stolný tenis,
cvičenia, bezplatné využívanie
masážneho lôžka, prednášky ale
bo besedy. „Chceli by sme otvo
riť navyše kreatívne dielne, aby
mali možnosť vo voľnom čase
aj tvoriť.“ Okrem dielní plánujú
zriadiť videoklub s premietaním
dokumentárnych filmov. Prevádz
ková doba je od 9. do 18. hod.
text a foto: (ev)
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Pozvánky
ARTKINO METRO
Mierové námestie 4, 032/743 44 15,
slnkoslnko@seznam.cz, www.lampart.sk

foto: J. V.
Zápis detí do prvého ročníka povinnej
školskej dochádzky sa v základných ško
lách skončil 8. februára. Detí v niektorých
školách bude viac.
Podľa priebežných výsledkov zápisu by
malo v septembri 2012 do prvého ročníka
mestských základných škôl v Trenčíne na
stúpiť 468 žiakov. Ako informovala Ľubica
Kršáková z Útvaru školstva MsÚ Trenčín, za
písať sa prišlo celkom 525 detí. Odloženie
začiatku povinnej školskej dochádzky odpo
ručili 52 z nich. K odkladom sa ešte vyjad
ruje centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie. Presný počet detí,
ktoré zasadnú do prváckych lavíc, bude teda
známy až na začiatku školského roka.
Otvorených by malo byť celkom 21 prvác-

kych tried. Najviac v Základnej škole na Ho
džovej ulici (štyri triedy), na Bezručovej, na
Dlhých Honoch, Novomeského a Veľkomo
ravskej ulici po tri triedy a na ostatných ZŠ
by mali mať po jednej triede prvákov. V cel
kovom počte žiakov základných škôl v zriaďo
vateľskej pôsobnosti mesta Trenčín by malo
byť v porovnaní so súčasnosťou v budúcom
školskom roku o 27 školopovinných detí
viac. Ide o rozdiel medzi odchádzajúcimi de
viatakmi a prichádzajúcimi prvákmi, pričom
v piatich školách budú mať detí viac, v ostat
ných menej ako v tomto školskom roku.
Rodičia, ktorí sa so svojimi deťmi nemohli
zápisu v stanovených termínoch zúčastniť,
majú do začatia nového školského roka mož
nosť dieťa zapísať po dohovore s riaditeľom
školy.
(ev)

Za minulý rok vybavili takmer 24 tisíc požiadaviek
Informácie o kultúre a voľnočasových ak
tivitách, predpredaj vstupeniek na kultúrne
podujatia, predaj cestovných lístkov na diaľ
kové vnútroštátne a medzinárodné autobuso
vé spoje – to sú hlavné dôvody prečo ľudia
navštevujú Kultúrno-informačné centrum
(KIC) na Mierovom námestí. V budove bývalej
lekárne sídli od októbra minulého roku. Ako
informovala jeho riaditeľka Janka Sedláčko
vá, za celý rok 2011 v KIC vybavili viac ako
23 500 požiadaviek. Osobne sa v centre
zastavilo s nejakou prosbou alebo želaním
16 130 ľudí, z toho zahraničných návštev
níkov bolo 2 390, telefonicky vybavili 4 110
požiadaviek, prostredníctvom mailu ich bolo
2 691. Do centra si ľudia už zvykli chodiť po

Oznam

 Prenájom
Mestské hospodárstvo a správa lesov,
m. r. o., Trenčín, Soblahovská 65, 912 50
Trenčín oznamuje obyvateľom mesta Tren
čín, že má voľné miesta na prenájom neby
tových priestorov na parkovanie osobných
motorových vozidiel na sídlisku JUH, Ul.
gen. Svobodu a Saratovskej ul. v objek
toch CO krytov o rozlohe cca 16 m2/box.
Informácie: 032/650 44 60 p. Vraždová.

vstupenky na kultúrne a spoločenské poduja
tia. „Cez náš systém, v ktorom sú vstupenky
na podujatia prevažne v Trenčíne, sme pre
dali okolo 15 tisíc kusov vstupeniek. Cez Tic
ketportal na podujatia mimo mesta to bolo
asi 11 tisíc vstupeniek. V KIC predávame aj
vstupenky na koncerty a divadelné predsta
venia mimo Trenčína, takže pohodlne, naprí
klad cestou z práce, si môžu Trenčania u nás
kúpiť lístok napríklad na koncert Cranberries
v Bratislave, alebo vystúpenie Lord of the
Dance v Žiline. Cestovné lístky na diaľkové
autobusy si u nás prostredníctvom systému
AMS kúpilo približne dvetisíc cestujúcich,“
informoval Samuel Kuník z KIC. V centre
pracujú dvaja ľudia, ktorí popri poskytovaní
informácií a predaji vstupeniek a cestovných
lístkov spravujú a aktualizujú aj webstránku
www.visittrencin.sk, pričom za rok pripravia
viac ako 1 500 nových článkov a overia a ak
tualizujú ďalších 800 existujúcich.
(ev)
KIC oznamuje svojim klientom, že od
20. 2. do 29. 2. 2012 bude predaj
z technických príčin prerušený. Infor
mácie KIC naďalej poskytuje. Bežná
prevádzka bude obnovená 1. marca
v nezmenenom čase denne od 8.00 do
17.00 hod. (okrem víkendu).

16. 2. (19.00) Czech made men
17. – 19. 2. (19.00) Viditeľný svet
18. 2. (11.00) Filmový klub
mladých: Anime play
19. 2. (19.00) Autá 2
21. – 22. (19.00) Druhý svet
23. a 24. 2. (19.00) Fish tank
25. a 26. 2. (19.00) Druhá strana
mince
26. 2. (16.00) Planet 51
28. 2. (19.00) Prorok
29. 2. a 1. 3. (19.00) Banksy – Exit
Through The Gift Shop
POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
26. 2. (16.00) a (19.00) RND – Len
tak prišli
18. 3. (18.00) Divadlo Astorka
Korzo 90: Na koho to slovo padne
ZIMNÝ ŠTADIÓN PAVLA DEMITRU
2. 3. (17.00), 3. 3. (14.00) a (18.00)
Popoluška na ľade
PIANO KLUB
Ulica pod Sokolicami 16, 032/744 50 81
18. 2. (20.00) Iné Kafe
25. 2. (20.00) Oldies party live
2. 3. (20.00) Trenchtow Rock
3. 3. (20.00) Latino
9. 3. (20.00) Revival night
16. 3. (20.00) Kapely starnú
KLUB LÚČ
Ul. Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910
16. 2. (20.00) Father Murphy + Les
Rhinoceros
17. 2. (20.00) Breaking soundz 47
21. 2. (19.00) Keď vám padne
sánka – najsilnejšie jednozáberové
scény
24. 2. (21.00) Retro párty
25. 2. (20.00) Načo názov
GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 032/743 68 58
10. 2. – 25. 3 Igor Cvacho –
Labyrint života
10. 2. – 25. 3 Robert Szittay –
Anatómia ľudskosti
MESTSKÁ VEŽA
Sladkovičova ul., 032/650 42 10
1. 2. – 15. 3. Portréty vo veži
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
Dokedy bude blokovať par
kovacie miesto na platenom
parkovisku pri stanici ŽSR
vrak vozidla Renault Clio bez
EČV, iba s nalepenou MPZ
Slovinska? Ak by som ja stál
so svojim vozidlom čo i len
hodinu na platenom parko
visku, okamžite dostanem
papuču. Toto vozidlo stojí na
uvedenom parkovisku už vyše
roka.
Martin
Benjamín Lisáček – útvar
interných služieb:
Vozidlo bude po vydaní roz
hodnutia odtiahnuté na určené
parkovisko
prostredníctvom
spoločnosti Kovod recycling
s.r.o.
Na Juhu 1 (ul. Saratovská),
kde sú podzemné garáže
je pred vchodom označenie
zákaz státia – vjazd do garáží.

Napriek tomu tam každý deň
stoja autá z jednej aj z dru
hej strany tak, že pri vjazde
a výjazde nemá vodič žiaden
prehľad. Je to treba nahlásiť
alebo čo s tým?
Paľo
Petr Vojtěch – mestská
polícia:
Problém bol v poslednej
dobe riešený na základe ozná
menia od občanov. Aj anonymné
oznámenie je jedna z možností,
ako sa s týmto problémom vy
rovnať. Hliadky MsP sa ním tiež
budú zaoberať a budú ho prie
bežne riešiť. Nie vždy je však
v tejto lokalite hliadka MsP,
a preto je podľa nášho názoru
operatívnejšie, ak budú opätov
ne v tomto úseku zaparkované
vozidlá, skutočnosť oznámiť na
telefónne číslo 159 a problém
budeme okamžite riešiť.

Pozývame vás na rokovania
Výborov mestských častí mesta Trenčín
VMČ Stred

20. 2. 2012 o 15.30 hod.,
v sobášnej sieni mestského úradu

VMČ Západ

29. 2. 2012 o 16.00 hod.,
v KS Záblatie

VMČ Juh

5. 3. 2012 o 18.00 hod.,
KC Aktivity

VMČ Sever

14. 3. 2012 o 15.30 hod.,
v SOŠ Pod Sokolicami 14

Kto je zodpovedný za rozbitie
chodníka, resp.trávnika v par
ku nad Južankou za domami
na ul.Šmidkeho? Sú tam vyhĺ
bené koľaje v trávniku, zrejme
od traktora. Ak zaparkujem
auto čo i len jedným kole
som na trávniku, dostanem
pokutu.
Albín Janiš
Benjamín Lisáček – útvar
interných služieb:
Veľmi nás mrzí poškodenie
pozemku, ku ktorému došlo
vinou zamestnancov nášho

sponzora, ktorí odvážajú zbytky
po orezoch a výruboch. Okam
žite sme ho kontaktovali, aby
vyvodil zodpovednosť voči svo
jim zamestnancom a za vhod
ných klimatických podmienok
uviedol poškodené pozemky
do pôvodného stavu, vrátane
prípadného výsevu trávnika. Je
neprípustné, aby sa podobná
situácia v budúcnosti zopako
vala. Útvar interných služieb
odkontroluje odstránenie danej
škody.

Deň otvorených dverí u primátora mesta
Richarda Rybníčka
V pondelok 27. februára v čase od 14.00 do 18.00 hod.
na Mestskom úrade, Mierové námestie 2, 1. poschodie.
Primátor mesta otvára dvere svojej kancelárie všetkým, ktorí majú
záujem aktívne komunikovať, vyjadriť svoje názory, pripomienky,
sťažnosti a námety. Príďte a povedzte nám, čo vám v našom meste
chýba a čo by ste zmenili.

Všetky informácie
a omnoho viac nájdete na
mestskej webovej stránke

www.trencin.sk

Termíny centrálneho zápisu detí do materských škôl
Pč. Materská škola

1. termín
zápisu

od – do

2. termín
zápisu

od – do

1. MŠ Opatovská

20. 2. 2012 9.00–17.00 27. 2. 2012 13.00–17.00

2. MŠ Kubranská

20. 2. 2012 9.00–17.00 27. 2. 2012 13.00–17.00

3. MŠ Niva

20. 2. 2012 9.00–17.00 27. 2. 2012 13.00–17.00

4. MŠ Šafárikova

21. 2. 2012 9.00–17.00 28. 2. 2012 13.00–17.00

5. MŠ Šmidkeho

21. 2. 2012 9.00–17.00 28. 2. 2012 13.00–17.00

6. MŠ Halašu

21. 2. 2012 9.00–17.00 28. 2. 2012 13.00–17.00

7. MŠ Soblahovská

22. 2. 2012 9.00–17.00 29. 2. 2012 13.00–17.00

8. MŠ 28. októbra

22. 2. 2012 9.00–17.00 29. 2. 2012 13.00–17.00

9. MŠ Legionárska

22. 2. 2012 9.00–17.00 29. 2. 2012 13.00–17.00

10. MŠ Stromová

22. 2. 2012 9.00–17.00 29. 2. 2012 13.00–17.00

11. MŠ Švermova

23. 2. 2012 9.00–17.00

1. 3. 2012 13.00–17.00

12. MŠ Turkovej

23. 2. 2012 9.00–17.00

1. 3. 2012 13.00–17.00

13. MŠ Považská

23. 2. 2012 9.00–17.00

1. 3. 2012 13.00–17.00

14. MŠ Na dolinách

24. 2. 2012 9.00–17.00

2. 3. 2012

9.00–13.00

15. MŠ Medňanského 24. 2. 2012 9.00–17.00

2. 3. 2012

9.00–13.00

16. MŠ Pri parku

2. 3. 2012

9.00–13.00

24. 2. 2012 9.00–17.00
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