
 „Pri odpadoch sme ročne 
vyberali o 800 tisíc eur menej, 
ako nás reálne stoja. Paušálny 
poplatok za odpad sme preto 
tento rok valorizovali z 25,44 eur 
na 31,84 eur. No ak sa občania 
rozhodnú pre množstvový zber, 
napríklad v bytovom dome s 96 
bytmi a priemerom 1,8 obyvateľa 
na byt, každý za rok ušetrí 5,76 
eur,“ uviedla vedúca ekonomic-

kého útvaru Mária Capová s tým, 
že v prípade voľby množstvového 
zberu si podmienky rozdelenia 
platieb v bytových domoch mu-
sia určiť ich obyvatelia. 

Čo je to množstvový  
zber?
 Doteraz množstvový zber 
mali k dispozícii len podnika-
telia. Systém funguje tak, že 
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Využite možnosť prejsť na množstvový zber

Doposiaľ sa v Trenčíne mohli prihlásiť k tzv. množstvovému zberu 
za odpad len firmy alebo spoločnosti. Od Nového roka majú túto 
možnosť aj fyzické osoby, teda občania mesta. Množstvový zber 
v mnohých prípadoch môže obyvateľom ušetriť peniaze. Navyše 
znamená väčšiu spravodlivosť pri výbere poplatkov za komunálny 
odpad. Základný princíp je v tom, že podľa toho, koľko odpa-
du dom alebo bytovka vyprodukuje, takú veľkú nádobu si zvolí 
a podľa toho bude aj platiť. Prihlásiť sa na množstvový zber ešte 
v tomto roku je však možné len do konca februára!

V tomto čase mnohí hodnotia minulý rok. Snáď najkrajšiu bilanciu má trenčianska pôrodnica, 
kde sa v roku 2011 narodilo 1 650 detí, z toho 839 chlapcov a 811 dievčat. Prvým narodeným 
občanom mesta Trenčín v novom roku je Jaroslav Baláž. Jarko prišiel na svet 1. januára 2012 
o 22.38 hod. síce ako piate dieťa v tomto roku na Gynekologicko-pôrodníckej klinike FN Tren-
čín, ale je prvým Trenčanom. Narodil sa mame Jane Dúžekovej. Jaroslav Baláž je valibuk ako sa 
patrí. Veď pri narodení vážil 4 100 g a meral 53 cm. Nech teda i naďalej silnie a rastie pre radosť 
svojich rodičov a nech sa mu na tomto svete páči a žije šťastne a spokojne.

každý občan neplatí paušálny 
poplatok, ale platí podľa počtu 
a veľkosti odpadových nádob 
a kontajnerov a frekvencie ich 
vývozu. Obyvatelia rodinného 
domu alebo bytovky si podľa ta-
buľky vypočítajú poplatok za od-
padové nádoby, ktorý následne 
vydelia medzi seba. „Princíp 
spravodlivosti a adresnosti 
množstvového zberu je v tom, 
že rozdeľuje výšku poplatku 
v nadväznosti na množstvo vy-
produkovaného odpadu. Našou 
snahou je, aby poplatok platili 
aj osoby, ktoré nie sú prihláse-
né na trvalý alebo prechodný 
pobyt v meste a doteraz ne-
platili napriek tomu, že aj oni 
produkujú odpad,“ vysvetlila 
Capová. 

Obyvatelia rodinného domu alebo bytovky si podľa tabuľky vypočítajú 
poplatok za odpadové nádoby, ktorý následne vydelia medzi seba. Prečo mesto ponúka  

množstvový zber?
 V zahraničí je tento model 
bežný a zabehnutý, po konzul-
táciách na Útvare životného 
prostredia mesta a ekonomic-
kom útvare, sa mesto rozhodlo 
ponúknuť túto možnosť aj oby-
vateľom Trenčína. Pre mesto 
to znamená lepšiu výberovosť 
poplatkov, čo je dôvod, prečo 
množstvový zber bude pre mno-
hých výhodnejší ako platenie 
paušálnych poplatkov. V čase 
uzávierky novín INFO mesto evi-
dovalo už prvú bytovku, ktorá 
o množstvový zber požiadala, 
čo pre ich obyvateľov zname-
ná, že po prepočte zaplatia za 
odvoz odpadu ešte menej ako 
v roku 2011.

 Richard Nemec

Prvým Trenčanom narodeným v roku 2012 je Jarko Baláž
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 Vyplniť prílohu č. 3 VZN – 
Využívanie a vyúčtovanie množ-
stvového zberu, ktorú predkla-
dá za všetkých poplatníkov 
zástupca vlastníkov bytov ale-
bo zástupca, ktorého si zvolia, 
pričom musí predložiť správco-
vi poplatku do 28. 2. 2012: 

a) zápisnicu z domovej schôdze 
aj so zoznamom a podpismi 
vlastníkov bytov, ktorou si 
schválili platenie prostredníc-

tvom Využívania a vyúčtovania 
množstvového zberu na území 
mesta Trenčín, 
 
b) zoznam užívateľov predmet-
nej nehnuteľnosti, 

c) súhlas správcu alebo zá-
stupcu s tým, že poplatok za 
komunálny odpad (KO) a drob-
ný stavebný odpad (DSO) od 
poplatníka vyberá a za vybraný 
poplatok ručí.
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Čo musia urobiť občania v bytových 
domoch, ak chcú využiť množstvový 
zber?Milí čitatelia, 

začal sa nový rok, ktorý iste 
prinesie množstvo udalostí 
týkajúcich sa života v na-
šom meste. Budeme Vás 
o nich informovať pravidelne 
každý mesiac v mestských 
novinách Info. Chceme Vám 
prinášať aktuálne, presné 
a užitočné správy. 
 V januárovom čísle tie 
ostatné prevyšuje jedna aktu-
alita, a to systémová zmena 
v oblasti týkajúcej sa poplat-
kov za komunálny odpad.
 Mesto Trenčín s heslom: 
Koľko odpadu vyprodukujete, 
toľko platíte, zavádza mož-
nosť platby za množstvový 
zber. Systém prináša väčšiu 
spravodlivosť a zároveň in-
špiruje k tomu, aby sme pro-
dukovali menej odpadu. 
 Doposiaľ každý obyvateľ 
mesta platil jednotný popla-
tok. Mesto prichádza s al-
ternatívou, ktorá mnohým 
obyvateľom v konečnom 
dôsledku môže ušetriť penia-
ze. Nie pre každého je však 
výber množstvového zberu 
výhodný. Na ďalších stranách 
časopisu INFO prinášame ta-
buľku s poplatkami za jednot-
livé nádoby a kontajnery. Tiež 
niekoľko porovnaní výšky po-
platku pri doterajšom modeli 
a pri výbere množstvového 
zberu. 
 Prinášame návod pre spo-
ločenstvá vlastníkov bytov, 
ako si vypočítať výšku poplat-
ku pre ich bytovku a ako sa 
na množstvový zber prihlásiť. 
Zároveň Vám predstavíme 
prvú trenčiansku bytovku, 
ktorá sa na množstvový 
zber prihlásila. Podnikatelia 
v meste budú môcť využívať 
už len množstvový zber, pre-
to sa venujeme aj im.
 Milí Trenčania, redak-
cia Info Vám želá šťastný 
a úspešný celý rok 2012. 
Nech sa Vám v plnom zdraví 
dobre darí. A nech je pre Vás 
trenčianske Info plnohodnot-
ným a užitočným zdrojom 
informácií.

 Richard Nemec

EDITORIÁL Čo musia 
urobiť občania 
v rodinných 
domoch?

 Ak chce občan prejsť na 
množstvový zber, stačí mu 
vypísať tlačivo „Využívanie 
a vyúčtovanie množstvového 
zberu za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady“ 
a podať ho v Klientskom cen-
tre. Zvolená veľkosť nádoby 
ale musí byť v súlade s vše-
obecno záväzným nariadením 
o odpadoch.

Druh nádoby na 

počet obyvateľov

Druh 

nádoby

Periodicita 

vývozu

Stanove-

ný počet 

občanov

120 (110) l 1x za 2 týždne 1 – 2

120 (110) l 1 x týždenne 3 – 6

120 (110) l 2 x týždenne 7 – 12

240 l 1 x týždenne 7 – 12

240 l 2 x týždenne 13 – 23

1 100 l 1 x týždenne 24 – 30

1 100 l 2 x týždenne 31 – 60

1 100 l 3 x týždenne 61 – 90

Tabuľka množstvového zberu, podľa 

ktorej si môžete vypočítať poplatok

Objem zber-

nej nádoby 

v litroch

Frekvencia 

vývozu

Sadzba 

poplatku 

v €/liter

Popla-

tok 

v €/rok

120 1x za dva týždne 0,018256 56,96

120 1 x týždenne 0,018256 113,92

120 2 x týždenne 0,018256 227,84

240 1 x týždenne 0,017162 214,18

240 2 x týždenne 0,017162 428,36

1 100 1 x týždenne 0,009858 563,88

1 100 2 x týždenne 0,009858 1 127,77

1 100 3 x týždenne 0,009858 1 691,65

100 – vrecia 1 x týždenne 0,019351 100,62

100 – vrecia 1 x denne 0,019351 706,31

Množstvový zber sa zavádza 
aj pre občanov, ktorí chcú 
využívať nádoby na viacerých 
nehnuteľnostiach, a na 
nehnuteľnostiach kde nemajú 
trvalý ani prechodný pobyt.

 Občania môžu vypísať a podať tlačivo Využívanie a vyúčtovanie množstvového zbe-
ru v Klientskom centre Mestského úradu, resp. si ho môžu stiahnuť z webovej stránky 
www.trencin.sk/občan/tlaciva/dane a poplatky využívanie a vyúčtovanie množstvového zberu, 
musia ho vypísať dvojmo a zaslať na Mestský úrad, Mierové námestie 2, 911 64, Trenčín alebo 
priniesť osobne na Klientske centrum. rn

 Pri bytových domoch mesto navrhuje uviesť do zápisnice 
nasledovný text , ktorým by si vlastníci bytov schválili plate-
nie poplatku za KO a DSO množstvovým zberom:

Uznesenie č.             /2011:
Vlastníci bytov v bytovom dome so súp. č.              v Trenčíne

a) schvaľujú platenie poplatku za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad prostredníctvom využívania a vyúčtovania 
množstvového zberu,

b) súhlasia s tým, aby                                   vyberalo a ručilo za po-
platok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, 

c) splnomocňujú                                                  zodpovedného zástupcu 
vlastníkov bytov na všetky právne úkony potrebné k uvedeniu 
systému množstvového zberu do praxe,

(napr. na podpísanie prílohy č. 3 k VZN 11/2011 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady).
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Podnikatelia majú možnosť už len množstvového zberu

 Zmena pri komunálnych od-
padoch sa týka aj podnikateľov. 
Od 1. 1. 2012 majú možnosť už 
len množstvového zberu, kde si 
môžu zaplatiť nádobu, akú potre-
bujú. Doposiaľ mali aj možnosť 
prihlásenia sa k poplatku za 
komunálny odpad podľa počtu 
zamestnancov.
 „Od 1. januára 2012 je pre 
všetky podnikateľské subjekty 
a organizácie zavedený len sys-
tém množstvového zberu, ktorý 
je založený na princípe voľby 
veľkosti nádoby a frekvencie jej 
vývozu podľa skutočnej produk-
cie odpadu. Pri tomto systéme 
si subjekt zvolí počet, veľkosť 
nádob a frekvenciu vývozu pod-
ľa toho, ako reálne potrebuje. 
Každý podnikateľský subjekt je 

Podnikateľské subjekty sú povinné s mestom riešiť len komunál-
ny odpad, nie odpad, ktorý vzniká pri výkone ich podnikateľskej 
činnosti.

 V Trenčíne pôsobí 261 spo-
ločenstiev vlastníkov bytov, 
od menších až po veľké byto-
vé družstvá, ktoré spravujú aj 
tisíce bytov. Primátor Richard 
Rybníček ich 17. januára po-
zval na spoločné stretnutie, 
kde objasní dôvody mesta 
a výhody prechodu k množ-
stvovému zberu. Na stretnutí 
ich oboznámi so systémom 
a tiež s jednotlivými krokmi, 
ktoré sú nutné k prechodu na 
množstvový zber. rn

O množstvový zber požiadala prvá bytovka
Ľahkým prepočtom si obyvatelia vypočítali priemerné náklady na 
obyvateľa zhruba 22 eur. Paušálny poplatok je pritom 31,84 eur.

 Bytovka má 96 bytov, v kto-
rých žije vyše 150 ľudí. Bytovka 
navrhuje tri 1 100 litrové nádo-
by s vývozom 2x týždenne, po-
platok by teda predstavoval 3x 
1 127,77 eur, čo je 3 383,31 
eur za rok. Ľahkým prepočtom si 
podľa tabuľky vypočítali priemer-
né náklady na obyvateľa približne 
22 eur. Paušálny poplatok je pri-
tom 31,84 eur. 
 Obyvatelia sa však pýtali, ako 
sa zamedzí tomu, aby im do kon-

tajnerov nevyvážali odpady ľudia 
z vedľajších domov alebo prevá-
dzok, čo sa deje už v súčasnosti. 
Zástupca vlastníkov bytov uvie-
dol, že problém vyriešia uzamy-
kaním smetných nádob s tým, že 
do budúcna by si vybudovali k ná-
dobám uzatvárateľný prístrešok. 
 Obavu tiež vyvolalo to, že im 
budú nosiť odpady k smetným 
nádobám. V tomto smere mesto 
upozorňuje, že tak ako doteraz, 
občania sa týmto konaním do-

púšťajú priestupku, ktorý môžu 
obyvatelia bytovky ohlásiť na 
mestskej polícii a prípadne môžu 
protiprávne konanie odfotogra-
fovať alebo si zapísať evidenč-
né číslo vozidla páchateľa. To 
však neplatí o kontajneroch na 
separovaný odpad, ktoré slúžia 
všetkým. Držitelia preukazov ZŤP 
sa obávali toho, že pri množstvo-
vom zbere už nemajú nárok na 
zľavu z poplatku. Boli však uiste-
ný, že aj tak sa im množstvový 
zber vyplatí viac.
 Na domovej schôdzi napo-
kon obyvatelia bytového domu 
schválili.
  rn

O množstvový zber už požiadal prvý bytový dom. Nachádza sa na 
Soblahovskej ulici. Obyvatelia si na domovej schôdzi vypočítali, 
že za odpady budú platiť o takmer 10 eur na hlavu menej, ako 
keď by ostali pri paušálnom poplatku. Na schôdzi však vyvstalo 
viacero otázok.

povinný zvoliť si adekvátnu nádo-
bu na každú prevádzku, ktorú má 
v Trenčíne otvorenú,“ uviedla Zu-
zana Čachová z Útvaru životného 
prostredia, dopravy a územného 
plánovania.
 Mesto zároveň upozorňuje, že 
všetky subjekty musia vychádzať 
z reálnej produkcie odpadu a ob-
jednať si nádobu, ktorú naozaj 
potrebujú. Mesto má rozhodujú-
ce právo určiť zodpovedajúcu veľ-
kosť nádob. Žiadny odpad navyše 
okolo nádob nebude odvážaný 
a komunálny odpad môže každý 
hádzať len do vlastnej nádoby. 
„Je zakázané hádzať odpad do 

nádoby pridelenej niekomu iné-
mu. V takom prípade ide o po-
rušenie všeobecne záväzného 
nariadenia, čiže ide o priestupok 
alebo v prípade právnickej oso-
by o správny delikt, ktorý bude 
následne riešený,“ upozornila 
Čachová.
 Podnikateľské subjekty sú 
povinné s mestom riešiť len ko-
munálny odpad, nie odpad, ktorý 
vzniká pri výkone ich podnikateľ-
skej činnosti. „Ten si musia rie-
šiť s oprávnenou organizáciou. 
To znamená, že kartóny, obalové 
fólie a rôzny iný odpad, ktorý vzni-
kol z predmetu podnikateľskej 
činnosti nepatrí do nádoby na ko-
munálny odpad a každý podnika-
teľský subjekt je povinný vedieť 

preukázať, že odpad z podnika-
teľskej činnosti likviduje v súlade 
so zákonom o odpadoch,“ doda-
la s tým, že v oblasti kontroly pre-
vádzok má právomoc Obvodný 
úrad životného prostredia, ktorý 
môže kontrolovať doklady, ako 
prevádzka nakladá s odpadom 
z jej činnosti. Ak nenakladá v sú-
lade so zákonom, môže udeliť 
pokutu. 

V prípade, že subjekt nemá 
pridelenú adekvátnu nádobu 
alebo má akýkoľvek iný 
problém s vývozom, je 
potrebné, aby kontaktoval 
Mestský úrad – Klientske 
centrum a nahlásil tieto 
skutočnosti. rn

Mesto vynakladá na odpady 2,7 milióna eur ročne

 Náklady na odpadové hospo-
dárstvo predstavujú sumu cca 
2 700 000 eur ročne. Tvoria 
ich:
•  zber a odvoz odpadu (vráta-
ne zabezpečenia separovaného 
zberu, odvozu odpadu z poulič-
ných smetných nádob) vo výške 
2 300 000 eur ročne, 
• náklady na zberné dvory 
(vrátane odvozu odpadu z cin-
torínov, zberu nadrozmerného 
odpadu, odstraňovania nelegál-
nych skládok) vo výške 350 000 

eur ročne, 
• náklady na jesenné uprato-
vanie, ktoré boli v roku 2011 vo 
výške 17 000 eur, 
• náklady na zneškodnenie bi-
oodpadu v kompostárni 28 000 
eur ročne, 
• náklady na vývoz psích exkre-
mentov 5 000 eur ročne. 
Z toho:
• zabezpečenie separovaného 
odpadu (čiže vývozy skla, plas-
tov, papiera, bio) stoja mesto 
mesačne cca 35 000 eur, 

• zber nadrozmerného odpadu 
zo stanovíšť smetných nádob 
stojí mesačne cca 5 000 eur.

 To, aké vysoké sú náklady na 
likvidáciu odpadov ovplyvňuje aj 
fakt, že mesto nemá vlastnú 
skládku a odpad sa vozí najmä 
na skládku Luštek v Dubnici nad 
Váhom. Len na povinných po-
platkoch za uloženie odpadu na 
skládku odvedieme obci, v kto-
rej sa skládka nachádza, sumu 
cca 85 000 eur ročne, pričom 
budúci zákon o odpadoch sme-
ruje k tomu, aby tieto poplatky 
ešte vzrástli, aby skládkovanie 
ako spôsob zneškodňovania 
odpadov sa stal najnákladnej-

ším spôsobom jeho zneškod-
ňovania. Za uloženie odpadu 
na skládku mesto platí aj ďalšie 
poplatky, a to prevádzkovateľo-
vi skládky vo výške 31,83 eur 
za tonu odpadu a 15,924 eur 
za tonu drobného stavebného 
odpadu. 
 Mesto na poplatkoch za ko-
munálny odpad a drobný sta-
vebný odpad za rok 2011 vybra-
lo cca 1 900 000 eur. Sumou 
cca 800 000 eur musí mesto 
dotovať oblasť odpadového hos-
podárstva. Z tohto dôvodu bolo 
nevyhnutné pristúpiť k zvýšeniu 
poplatkov za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.
 zč

Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov 
predstavuje pre mesto Trenčín vysokú položku. Spôsobuje to 
najmä vývoz odpadu na jedinú funkčnú skládku v okolí, na 
Luštek v Dubnici nad Váhom.

Primátor Rybníček 
pozval jednotlivé 
spoločenstvá
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Hádzanie odpadu do cudzieho kontajnera je 
priestupok

 Komunálny odpad môže 
hádzať každý len do vlastnej 
nádoby, ktorú má pridelenú. 
Množstvový zber môže viesť 
i k špekuláciám, že si niekto 
zaplatí malú nádobu a odpad 
bude hádzať susedom. Prípad-
ne ho bude ukladať k vašim 
nádobám. „Dotyčný sa v do-
púšťa porušenia všeobecno 
záväzného nariadenia o odpa-
doch, kedy ide o priestupok. 
V tomto prípade treba volať 
mestskú políciu, opísať si 
značku vozidla, prípadne od-
fotiť dotyčného, ktorý odpad 

ukladá mimo nádoby,“ uviedla 
Čachová s tým, že vinníkovi 
hrozí pokuta. 
 Naopak, nádoby na separo-
vaný odpad sú k dispozícii pre 
všetkých občanov.
 „Ani žiadne prevádzky ne-
môžu hádzať odpad do nádob 
občanov. Podľa zákona o od-
padoch sú povinné likvidovať 
odpad z podnikateľskej činnos-
ti s oprávnenou organizáciou. 
S mestom sú povinní riešiť len 
komunálny odpad, ktorý vypro-
dukujú zamestnanci prevádz-
ky,“ dodala Čachová. rn

Pripravili sme pre vás niekoľko príkladov, aké úspory vám môže priniesť množstvový zber. Pre 
porovnanie uvádzame bytovku s 96-bytmi, bytovku s 25 bytmi a rodinný dom. 

Poplatok za KO a DSO – príklady výšky poplatku

1. príklad – Bytový dom s 96 bytmi a priemerom 1,8 obyvateľa/1 byt

počet ľudí v byt. 
dome počet bytov poplatok 

1 osoba /1 rok
počet kontajne-

rov/1 dom

poplatok 1 kon-
tajner/1 rok/1 

dom

poplatok spolu/1 
rok/1 dom

paušál 2012 173 ľudí 96 31,84 € 5 508,32 €

Výhodnejšia možnosť:

množstvový zber 2012 173 ľudí 96 26,08 € 4 1 127,77 € 4 511,08 €

ušetríte 5,76 €

pri využití množstvového zberu bude platiť 1 osoba v roku 2012 poplatok: 26,08 € na 1 rok, t. j. o 5,76 € menej ako pri paušálnom 

poplatku 

2. príklad – Bytový dom s 25 bytmi a priemerom 1,9 obyvateľa/1 byt

počet ľudí v byt. 
dome 

počet bytov
poplatok 1 oso-

ba/1 rok 
počet kontaj – 
nerov/1 dom

poplatok 
1 kontajner/1 

rok/1 dom

poplatok spolu/1 
rok/1 dom

paušál 2012 48 ľudí 25 31,84 € 1 528,32 €

Výhodnejšia možnosť:

množstvový zber 2012 48 ľudí 25 23,50 € 1 1 127,77 € 1 127,77 €

ušetríte 8,34 €

pri využití množstvového zberu bude platiť 1 osoba v roku 2012 poplatok: 23,50 € na 1 rok, t. j. o 8,34 € menej ako pri paušálnom 

poplatku

3. príklad – Rodinný dom 4-členná rodina

počet ľudí v ro-
dinnom dome

poplatok 
1 osoba/1 rok 

počet kontaj – 
nerov/1 dom

poplatok 1 kon-
tajner/1 rok/1 

dom

poplatok spolu/1 
rok/1 dom

paušál 2012 4 ľudia 31,84 € 127,36 €

Výhodnejšia možnosť:

množstvový zber 2012 4 ľudia 28,48 € 1 113,92 € 113,92 €

ušetríte 3,36 €

pri využití množstvového zberu bude platiť 1 osoba v roku 2012 poplatok: 28,48 € na 1 rok, t. j. o 3,36 € menej ako pri paušálnom 

poplatku

 „Mesto Trenčín malo pomer-
ne výrazne znížené náklady na 
prevádzku a najmä na opravy 
a poškodenia priestorov. Ná-
klady na prevádzku toaliet boli 
v roku 2010 55 tisíc eur, minulý 
rok sa znížili o 11 tisíc eur. Záro-
veň došlo k navýšeniu mestských 
príjmov, a tým sa mohla zlepšiť 
kvalita poskytovaných služieb,“ 
informoval riaditeľ Mestského 
hospodárstva a správy lesov, 
m. r. o. Robert Buchel. 

Od 11. apríla 2011 Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., 
Trenčín spoplatnilo prevádzku mestských toaliet na Sládkovičo-
vej ulici sumou 30 centov. Efekt tohto rozhodnutia sa prejavil vo 
viacerých ukazovateľoch.

Znížené náklady na opravy WC
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Mesto bude šetriť aj 
v roku 2012
Rok 2012 sa bude pre mesto Trenčín a jeho obyvateľov niesť 
v znamení ďalšieho šetrenia a znižovania dlhu. Pribudnú už však 
aj niektoré investície.

 Rok 2010 bol rokom dra-
matického nárastu dlhu Mesta 
Trenčín. Dlh sa len počas tohto 
roka zvýšil o 12 miliónov eur na 
takmer 40 miliónov eur. V sna-
he zabezpečiť finančnú stabilitu 
a odvrátiť hrozbu nútenej správy 
bolo v roku 2011 prijatých niekoľ-
ko náročných rozhodnutí v podo-
be reštriktívnych opatrení. Menej 
sa udržiavali komunikácie, me-
nej sa kosilo, bol posunutý čas 
prevádzky verejného osvetlenia, 
zmenili sa prevádzkovatelia via-
cerých športovísk, nefungovala 
mobilná ľadová plocha a pod.
 Nastali aj mnohé organizač-
né zmeny nielen na mestskom 
úrade, ale aj v jednotlivých or-
ganizáciách v správe mesta. 
Niektoré činnosti neboli v roku 
2011 zabezpečované dodávateľ-
sky, ako tomu bolo v roku 2010, 
ale aj vlastnými zamestnancami. 
Významnou mierou nám pomohli 
svojpomocne občania a spon-
zori, svojou podporou ušetrili 
Mestu Trenčín nemalé finančné 

prostriedky. 
 „Filozofiou rozpočtu na rok 
2012 je ponechať občanom po-
rovnateľný štandard, ako tomu 
bolo v roku 2011. Nechceme 
meniť rozsah základných posky-
tovaných služieb. Výnimkou bude 
mestská autobusová doprava, 
kde pripravujeme jej optimalizá-
ciu v podobe úpravy grafikonu 
pre zníženie výkonov, a teda aj 
výdavkov mesta na túto služ-
bu. Chceme financovať kultúru, 
šport, propagáciu mesta, rozvoj 
mesta a pod. Popritom však ešte 
stále musíme naďalej splácať 
záväzky mesta,“ uviedol primá-
tor Trenčína Richard Rybníček 
a upresnil, že „v tomto roku roz-
počtujeme splátky záväzkov, či 
už ide o úvery, splátkové kalen-
dáre alebo faktúry za služby vo 
výške 9,2 milióna Eur.“
 Napriek tomu, že rozpočet 
mesta na rok 2012 je svojím 
charakterom aj naďalej ochranný, 
počíta už s niekoľkými investičný-
mi akciami. Spomeňme aspoň 

Nezabudnite na daňové priznanie k dani 
z nehnuteľností

Do konca januára treba zaplatiť daň za psa

Rekonštrukcia podchodu Tatra bude pozostávať z re- >
konštrukcie pôvodných vstupných objektov, ktoré budú 
nahradené novými nadstavbami. Pribudne nové technické 
vybavenie pre občanov ŤZP, konkrétne výťah a eskalátory. 
Vstupy do podchodu budú presklené a architektonicky 
identické. 

Ak ste v roku 2011 nadobudli dom, pozemok, byt alebo inú 
nehnuteľnosť kúpou, darovaním, dedičstvom alebo ste mali inú 
zmenu skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, napr. 
vydanie stavebného či kolaudačného rozhodnutia, zmenu výmery 
pozemku, pričom povolenie vkladu do katastra nehnuteľností sa 
uskutočnilo do konca minulého roka, ste povinný podať daňové 
priznanie k dani z nehnuteľností do 31. 1. 2012.

Pre majiteľov psov sa blíži každoročná povinnosť. Do konca 
januára je splatná daň za psa, pričom sadzba dane sa zme-
nila. Niektorí vlastníci psov budú však od dane oslobodení, 
prípadne zaplatia menej.

 Daňové priznanie k dani 
z nehnuteľností je k dispozícií 
na stránke www.finance.gov.
sk alebo v klientskom centre 
MsÚ v Trenčíne. „K daňovému 
priznaniu je vhodné priložiť fo-
tokópie dokladov preukazujú-
cich vznik, zánik alebo zmenu 
skutočností. Dôležité je tiež 
uviesť aj telefónne číslo, na 
ktorom daňovníka môžeme 
zastihnúť v prípade riešenia 
niektorých nezrovnalostí,“ 
upresňuje špecialista pre 
dane a poplatky MsÚ Trenčín 
Ján Margetín.
 Sadzby dane z nehnuteľ-
ností na rok 2012 sú oproti 
roku 2011 zmenené a sú 
uvedené vo VZN č. 11/2011 

na stránke www.trencin.sk. 
Informácie Vám poskytnú za-
mestnanci Klientskeho cen-
tra MsÚ Trenčín (032/6504 
304, 6504 305).
 Daňové priznanie môžete 
podať osobne v Klientskom 
centre alebo poštou na ad-
resu Mestský úrad Trenčín, 
Mierové námestie 2, 911 64 
Trenčín. 
 „Zároveň chcem požiadať 
občanov, aby si vo vlastnom 
záujme skontrolovali úhrady 
dane z nehnuteľností za pred-
chádzajúce obdobia, vysporia-
dali nezrovnalosti a prípadný 
nedoplatok z dane z nehnu-
teľností zaplatili,“ dodal J. 
Margetín. r

 „Ak vlastníte psíka, daň za 
psa je splatná bez vyrubenia do 
31. 1. 2012 na variabilný sym-
bol prvýkrát vyrubenej dane za 
psa,“ upozorňuje špecialista 
pre dane a poplatky MsÚ Tren-
čín Ján Margetín.
 Sadzba dane sa na rok 
2012 zmenila. Za jedného psa 
chovaného alebo držaného na 
území celého mesta, okrem 
rodinných domov a iných ne-
hnuteľností s výbehom, je 
daná sadzba dane 30 eur. Za 
jedného psa chovaného alebo 
držaného nepretržite v rodin-
nom dome a iných nehnuteľ-
nostiach s výbehom zaplatíte 
daň vo výške 12 eur.
 „V prípade, že budete platiť 
daň za psa v hotovosti, odporú-
čame Vám zobrať si so sebou 
pôvodný platobný výmer alebo 
doklad o zaplatení dane za psa 
z predchádzajúceho roku alebo 
si poznačte variabilný symbol, 
na ktorý budete predmetnú 
daň za psa platiť. Ušetrí to Váš 
čas pri zisťovaní uvedeného va-
riabilného symbolu,“ vysvetľuje 
J. Margetín. 
 Daň za psa môžete uhradiť 
bezhotovostne na účet a varia-
bilný symbol uvedený v pôvod-
nom platobnom výmere alebo 

hotovostne v Klientskom cen-
tre MsÚ Trenčín.
 Pri platení si zároveň pre-
verte, či máte všetky platby 
za psa za predchádzajúce ob-
dobia zaplatené, prípadne si 
vysporiadajte prípadné nezrov-
nalosti a daň uhraďte. 
 „Ak ste si psíka zatiaľ ešte 
nezaevidovali, prípadne ste 
neoznámili zmenu alebo zánik 
daňovej povinnosti, ste povin-
ný si splniť túto oznamovaciu 
povinnosť do 30 dní, keď tie-
to zmeny nastali v klientskom 
centre mestského úradu, kde 
treba vyplniť evidenčný list psa. 
Len na základe uvedeného 
oznámenia Vám správca dane 
môže ustanoviť správnu výšku 
daňovej povinnosti,“ upresnil 
J. Margetín.

UPOZORNENIE
 Ak ste majiteľom psa 
a máte nad 70 rokov, budete 
platiť o 50 % nižšiu sumu z ak-
tuálnej sadzby dane. Správca 
dane toto zohľadní bez uplat-
nenia nároku.
 Ak ste si psíka zobrali ale-
bo zoberiete z trenčianskeho 
útulku v tomto roku, budete 
od dane za psa oslobodený.

5 000 Eur na vypracovanie pro-
jektovej dokumentácie potrebnej 
pre stavebné povolenie na vý-
stavbu kotolne pre Základnú ško-

lu Na dolinách. Mesto investuje 
aj do rekonštrukcie podchodu pri 
Hoteli Tatra, a to konkrétne su-
mou 100 000 eur.  es
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 „Rodičia si žiadosti o prija-
tie dieťaťa do materskej školy 
môžu vyzdvihnúť priamo v ma-
terských školách. Vyplnenú 
a lekárom potvrdenú žiadosť 
je potom potrebné priniesť na 
centrálny zápis, ktorý sa bude 
konať od 20. februára do 2. 
marca v budove Školských za-
riadení na Kubranskej ulici 20 

v Trenčíne,“ informuje riaditeľ-
ka Školských zariadení mesta 
Trenčín Danica Lorencová.
 Do predškolských zariade-
ní budú prednostne prijímané 
deti, ktoré dovŕšili päť rokov 
veku a deti s odloženou po-
vinnou školskou dochádzkou 
alebo dodatočne odloženou po-
vinnou školskou dochádzkou. 

Vo februári začína centrálny zápis detí do materských škôl
Mesto je zriaďovateľom 16 materských škôl, ktoré budú od sep-
tembra pripravené prijať ďalšie deti. Aj tento rok sa uskutoční 
centrálny zápis detí do predškolských zariadení.

Ďalšou dôležitou podmienkou 
je, aby mali deti trvalý pobyt 
v Trenčíne.
 „Ostatné podmienky sú 
v kompetencii riaditeliek jednot-
livých MŠ a budú spolu s termí-
nom zápisu vyvesené v každej 
materskej škole,“ upresňuje 
D. Lorencová. 
 O prijatí dieťaťa rozhodne ria-
diteľka MŠ do 15. júna 2012. 
Pri zápise sú rodičia povinní 
predložiť spolu so žiadosťou 
potvrdenie o zdravotnom stave 
dieťaťa a občiansky preukaz.
 „Výška príspevku na čiastoč-
nú úhradu výdavkov materskej 
školy na jedno dieťa je daná 

vo výške 12,99 eur mesačne. 
Príspevok sa uhrádza vopred, 
a to najneskôr do 10. dňa v ka-
lendárnom mesiaci. Výška prí-
spevku na stravovanie dieťaťa 
v materskej škole je uhrádzaná 
vo výške 1,12 eur na deň,“ in-
formuje D. Lorencová.
 Na webovej stránke mesta 
Trenčín (www.trencin.sk) pod 
sekciou občan – materské ško-
ly alebo Školské zariadenia, 
m. r. o. nájdete fotografie inte-
riéru a exteriéru materských 
škôl v Trenčíne, vrátane infor-
mácií o ich zameraní a záujmo-
vých činnostiach.
 es

POZVÁNK A

VEREJNÁ DISKUSIA

o stave modernizácie železnice a jej vplyve na

PREPOJENIE CENTRA MESTA S NÁBREŽÍM

25. januára 2012
Kino Hviezda, 17.00 hod.

Panelová verejná diskusia o tom, ako pripravovaná modernizácia 
železničnej trate zasiahne do vzhľadu nábrežia, ako aj o možných 
nových funkciách tohto územia. 

Stav mesta, možnosti jeho rozvoja a plán komunikácie mesta 
s verejnosťou predstavia primátor mesta Richard Rybníček, 
viceprimátorka mesta Renata Kaščáková a architekti mesta 
Martin Beďatš a Dušan Šimun.

K diskusii sú prizvaní panelisti:
architekt a medzinárodne uznávaný expert na urbanizmus Peter 

Gero, občiansky aktivista Richard Ščepko

Moderátor: Štefan Hríb

Vstup voľný.

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
Aktualita

 CTP mala pozemky podľa 
zmluvy o budúcej zmluve získať 
za 18 eur za meter štvorcový. 
Dlhšie sa nič nedialo a štát 
medzitým na nich vybudoval 
infraštruktúru. Cena pozemkov 
sa podľa znaleckého posudku 
vyšplhala na 43 eur za meter 
štvorcový. Tak ako v iných váž-
nych súdnych sporoch, mesto 
zastupovala advokátska kance-
lária GARANT PARTNER Legal. 
 Po nedávno právoplatne 
ukončenom spore s TV Tren-
čín je to ďalší vyhratý súd pre 
mesto, keď napadlo zmluvy 
podpísané za predchádzajú-

ceho vedenie mesta. Radosť 
z rozsudku neskrýval primátor 
mesta Richard Rybníček. „Súd 
dal za pravdu mestu, ktoré spo-
chybnilo platnosť zmluvy o bu-
dúcej zmluve, na základe ktorej 
si CTP robí nároky na pozemky 
v parku. Je to vynikajúca sprá-
va pre Trenčín. V priemyselnom 
parku teraz máme k dispozícii 
pozemky, ktoré môžeme pre-
dať potencionálnym investo-
rom, okrem nových investorov 
mesto môže získať aj príjmy do 
rozpočtu,“ uviedol Rybníček.
 
 rn

Mesto vyhralo súdny spor o pozemky 
v priemyselnom parku
Mesto Trenčín vyhralo ďalší vážny súdny spor. Okresný súd 
v Trenčíne v stredu 11. januára zamietol žalobu spoločnosti 
CTP Invest SK spol. s. r. o. Predmetom žaloby bolo určenie práv 
k pozemkom v priemyselnom parku v hodnote 4,5 milióna eur 
na základe zmlúv uzatvorených ešte v rokoch 2007 až 2009. 
Pozemky v parku tak naďalej ostávajú vo vlastníctve mesta 
Trenčín.
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 Deti, ktoré najneskôr k 31. augustu 
dovŕšia 6 rokov, sa tak prvýkrát zozná-
mia so školským prostredím.
 Je to dôležitý krok, ktorého sa budúci 
prváci nemusia obávať. Všetko sa udeje 
hravou formou, pričom deti ukážu, aké 
sú šikovné. „Rodičia, ktorí budú deti 

Zápis aj v základných školách
Od 16. januára bude v popoludňajších hodinách na trenčianskych základných školách 
rušnejšie ako inokedy. Začína sa totiž zápis detí do prvého ročníka povinnej školskej 
dochádzky. 

ARTKINO METRO
Mierové nám., 032/743 44 15, 
www.lampart.sk

15. 1. (16.00) Rio
17. a 18. 1. (19.00) Jar, leto, jeseň, 
zima… a jar
19. 1. (19.00) Dvojaký život Veroniky
20. 1. (15.30) Ozveny festivalu 
študentských filmov 
20. – 22. 1. (19.00) Nevinnosť
22. 1. (16.00) Soľ nad zlato
24. a 25. 1. (19.00) Lepší svet
26. 1. (19.00) Muži revolúcie
27. 1. (16.30) Filmový klub 
mladých: Anime play
27. – 29. 1. (19.00) Imaginárium 
Dr. Parnassa
29. 1. (16.00) Macko Pu
31. 1. (19.00) Dve tváre Very Drake

PIANO KLUB
Pod Sokolicami 16, 032/744 50 81, 
www.pianoclub.sk

20. 1. (20. 00) BijouTerrier
27. 1. (20.00) Oldies party live
4. 2. (20.00) Latino night
10. 2. (20.00) Vladimír Mišík a Ivan Hlas
18. 2. (20.00) Iné Kafe

POSÁDKOVÝ KLUB 
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

21. 1. (19.00) 2. Východniarsky ples
26. 1. (17.00) Hrajú nám pre radosť
26. 2. (16.00 a 19.00) RND – Len 
tak prišli

KLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2, tel.: 
0903 027 910, www.klubluc.sk

22. 1. (16.00) Detský divadelný 
klub: Žabí kráľ
24. 1. (19.00) Geniálne filmové 
scény – alebo prečo milujeme film
28. 1. (20.00) Feedback stream + 
Andrejground
30. 1. (19.00) Tri tvorivé tvory

GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 032/743 68 58, 
www.gmab.sk

1. 1. – 5. 2. Miloš Šimurda – maľba
1. 1. – 10. 2. Grafika v zbierkach 
Galérie M. A. Bazovského

VÝSTAVISKO EXPO CENTER A.S.
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

28. a 29. 1. Výstava psov 
15. – 17. 2. Stredoškolák 2012 
16. – 18. 2. Kamenár 2012 

ZŠ PAVLA DEMITRU
2. a 3. 3. Popoluška

Prenájom 
Mestské hospodárstvo a správa lesov, 
m. r. o., Trenčín oznamuje svoj zámer 
prenajať nebytové priestory v objekte 
Krytej plavárne na Mládežníckej ulici 
v Trenčíne za účelom prevádzkovania:
• reštauračných služieb
• kancelárskych, príp. obchodných
 priestorov
• služieb pre verejnosť (opravy, 
 kaderníctvo, relax...)
Bližšie informácie tel: 0902 911 040

Zníženie ceny parkovného 
Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. 
oznamuje občanom zníženie ceny par-
kovného na parkovisku na Mládežníckej 
ulici (pri kúpalisku). Aktuálna cena par-
kovného je 0,8 eura/hod. a bezplatné 
parkovanie počas pracovných dní je už 
od 15.00 h. Parkovanie v sobotu a ne-
deľu je zdarma. 

Prenájom 
Mestské hospodárstvo a správa le-
sov, m. r. o., Trenčín, Soblahovská 65, 
912 50 Trenčín oznamuje obyvateľom 
mesta Trenčín, že má voľné miesta 
na prenájom nebytových priestorov na 
parkovanie osobných motorových vozi-
diel na sídlisku JUH, Ul. gen. Svobodu 
a Saratovskej ul. v objektoch CO krytov 
o rozlohe cca 16 m2/box. Informácie: 
032/650 44 60 p. Vraždová.

Základná škola Dátum zápisu Čas zápisu Miesto zápisu

Bezručova 66 16. 1. – 17. 1. 2012 15.00 – 18.00 v priestoroch školy

Dlhé Hony 1 23. 1. – 24. 1. 2012 14.00 – 18.00 v priestoroch školy

Hodžova 37 23. 1. – 25. 1. 2012 13.30 – 18.00 v priestoroch školy

Kubranská 80 17. 1. – 19. 1. 2012 14.00 – 17.00 v priestoroch školy

Kubranská 80 – APROGEN, triedy pre 
intelektovo nadaných žiakov

24. 1. – 25. 1. 2012 14.00 – 17.00 v priestoroch školy

Na dolinách 27 6. 2. – 7. 2. 2012 14.00 – 17.00 v priestoroch školy

Ul. L. Novomeského 11 16. 1. – 18. 1. 2012 14.00 – 18.00 v priestoroch školy

Potočná 86 25. 1. 2012 10.00 – 17.00 v priestoroch školy

Veľkomoravská 12 6. 2. – 8. 2. 2012 14.00 – 17.30 v priestoroch školy

Východná 9 16. 1. – 18. 1. 2012 14.00 – 18.00 v priestoroch školy

sprevádzať, by nemali zabudnúť na rodný 
list dieťaťa a na svoj občiansky preukaz,“ 
pripomína Ľubica Kršáková z Útvaru škol-
stva MsÚ Trenčín.
 Mesto Trenčín má jeden školský ob-
vod, to znamená, že rodičia, resp. zákon-
ní zástupcovia môžu vybrať pre svoje die-

ťa základnú školu podľa svojho výberu, 
teda bez obmedzenia adresou bydliska. 
„Riaditelia základných škôl sú však po-
vinní prednostne prijímať deti s trvalým 
pobytom v meste Trenčín a v obciach, 
s ktorými mesto uzavrelo zmluvu o spo-
ločnom školskom obvode. Ide o obce 
Hrabovka a Zamarovce,“ upozorňuje 
Ľ. Kršáková.
 Pokiaľ chcú rodičia zapísať do školy 
dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní 
k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie 
centra pedagogicko-psychologického po-
radenstva a prevencie a tiež súhlasné 
vyjadrenie pediatra. 
 Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spô-
sobilosť, môže riaditeľ základnej školy 
rozhodnúť o odklade začiatku plnenia po-
vinnej školskej dochádzky o jeden škol-
ský rok. Potrebné je k tomu odporučenie 
centra pedagogicko-psychologického po-
radenstva a prevencie. 
 Ak má dieťa zdravotný problém alebo 
je nejakým spôsobom hendikepované, 
mal by sa rodič v záujme svojho dieťaťa 
informovať, či škola má pre tieto situá-
cie prispôsobené priestory a personálne 
zabezpečenie.
 Minuloročného zápisu sa zúčastnilo 
582 detí, z toho bolo prijatých 494, po-
čet odkladov bol 55. 
 K 1. 9. 2011 nastúpilo do prvých roč-
níkov základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta 512 prvákov.
 Erika Ságová

Oznamy

Pozvánky



Číslo 1/ročník XIVOTÁZKY A ODPOVEDE8 / INfO 

Bude v januári 2012 v Tren-
číne riešený zber a odvoz 
vianočných stromčekov? Ak 
áno, ako a kedy?
 Tibor Baďura

Zuzana Čachová – útvar sta-
vebný, životného prostredia, 
dopravy a investícií:

Odvoz vianočných stromče-
kov bude zabezpečovať MHSL, 
m. r. o. Zber stromčekov bude 
prebiehať od 9. 1. 2012 do pri-
bližne 6. 2. 2012, a to každý 
pondelok od stanovíšť smet-
ných nádob pri bytových do-
moch. Stromčeky je tiež možné 
bezplatne odovzdať v zberných 
dvoroch. 

Rada by som sa dozvedela 
ďalší termín rozdávania po-
travinovej pomoci v Trenčíne 
v mesiaci január 2012. 
 Jana Mináriková
Zdenka Tvrdá – poverená 
vedením útvaru sociálnych 
služieb:

Výdaj potravinovej pomoci pre-
biehal v dvoch termínoch od 21. 
11. 2011 – 25. 11. 2011 a od 5. 
12. 2011 – 9. 12. 2011. Obča-
nia boli o tejto pomoci včas infor-
movaní, ďalšie kolo už nebude. 

Dobrý deň, pýtam sa, či 
v meste začne niekto kompe-
tentný z verejných priestran-
stiev, parkovísk na sídliskách 
a komunikáciách, odstraňovať 
vraky vozidiel. Takéto akcie 
prebehli nedávno, napr. v Pre-
šove a Žiline, čím sa uvoľnil 
dosť veľký počet parkovacích 
miest pre občanov. Mám 
pocit, že mesto vôbec tento 
problém nerieši a napr. zelené 
vozidlo parkujúce pred želez-
ničnou stanicou už asi 3 roky 
nie je nikto schopný odtiah-
nuť s uvedením MsP TN, že 
už od r. 2009 sa zisťuje jeho 
majiteľ a nik ho za viac ako 
2 roky nemôže zistiť. To snáď 
nie je možné. Veď auto sa dá 
odpratať niekde, kde nebude 
nikomu zavadzať a zaberať 
parkovacie miesto. Potom 
sa môže po majiteľovi pátrať 
ďalších aj 10 rokov. Majo
Benjamín Lisáček – útvar 
interných služieb:

Mesto Trenčín má na odvoz 
„autovrakov“ uzavretú zmluvu 
so spoločnosťou KOVOD RE-
CYCLING, s. r. o., na základe 
ktorej má uvedená spoločnosť 
povinnosť zriadiť parkovisko 
určené na uskladnenie starých 

vozidiel a zabezpečiť ich odvoz 
na toto parkovisko. Vzhľadom 
k tomu, že ešte neprebehla ko-
laudácia spomínaného parko-
viska (ktoré musí spĺňať normy) 
je odvoz a uskladnenie vrakov 
v súčasnosti obmedzený. Podľa 
posledných informácií – by par-
kovisko malo byť skolaudované 
o 2 týždne. 

Chcel by som sa opýtať, či 
mesto Trenčín v spolupráci 
s SAD TN neplánuje nainšta-
lovať čítačky čip. kariet aj 
k tretím dverám. Urýchlilo by 
to jazdnú dobu, najmä počas 
špičky.  Ján Belák
Jarmila Maslová – útvar 
životného prostredia, dopravy 
a územného plánovania:

Nie, v súčasnej dobe neu-
važujeme o inštalácii ďalších 
čítacích zariadení vo vozidlách 
MHD Trenčín pre dopravné kar-
ty. Tretie, prípadne štvrté dvere 

vo vozidlách MHD zostanú aj 
naďalej určené len pre vystupo-
vanie cestujúcich.

 
Dobrý deň, zaujímalo by ma, 
kedy plánujete konečne 
opraviť chodník v parku, ktorý 
vedie z autobusovej a želez-
ničnej stanice popri trati a vy-
úsťuje k podjazdu na Sihoť. 
Chodím tadiaľ už roky a stále 
márne čakám, že s tým niečo 
urobíte. Ale chodník stále len 
chátra a už teraz je pomaly 
neschodný. Petra
Stanislav Mičko – útvar inter-
ných služieb:

Pozemok je vo vlastníctve 
štátu, resp. Železníc SR. Ale 
uvedený chodník je v našom 
pasporte mestských komuni-
kácií. V tomto roku chceme 
– v rámci finančných možnos-
tí – urobiť najnevyhnutnejšie 
opravy, aby sa zlepšil jeho 
povrch. 

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste

Všetky informácie 
a omnoho viac nájdete 

na mestskej webovej 
stránke

www.trencin.sk

Zomrel Štefan Hojsík
Trenčianska futbalová verejnosť smúti. Po dlhej chorobe 
zomrel vo veku nedožitých 75 rokov legendárny futbalista 
Štefan Hojsík. Skvelý obranca, ktorý bol nezanedbateľnou 
súčasťou trenčianskeho futbalu v časoch najväčšej slávy.

 Ako kapitán Jednoty Tren-
čín doviedol mužstvo do čes-
koslovenskej ligy, kde hneď 
v nasledujúcom ročníku 
1962/63 vybojovala Jednota 
2.miesto za Duklou Praha. 
 Štefan Hojsík nechýbal 
ani pri ďalších úspechoch 

Jednoty Trenčín, keď naprí-
klad porazila brazílske Fla-
mengo a keď sa trenčianske 
futbalové mužstvo v Stredo-
európskom pohári prebojova-
lo skvelou hrou až do finále.

Česť jeho pamiatke!

Pozývame vás na rokovania 
Výborov mestských častí mesta Trenčín

VMČ Stred
16. 1. 2012 o 15.30 hod., 
veľká zasadačka na 1. posch. mest-
ského úradu

VMČ Západ 25. 1. 2012 o 16.00 hod., 
ZŠ Veľkomoravská

VMČ Juh 6. 2. 2012 o 17.30 hod., 
KC Aktivity

VMČ Sever zasadal 11. 1. 2012


