
 

 

1 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 10.10.2016   

Prítomní poslanci:                                                                                                                                                       
Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko, JUDr. Danica Birošová, Eva Struhárová, JUDr. Ján Kanaba 

Ospravedlnení poslanci: Ing. Michal Urbánek,  

Prítomná:                                                                                                               
Mgr. Ivana Suliková – garant VMČ Stred 

Hostia:                                                                                                                                                                           
Ing. Gabriela Vanková – ÚMM, Ing. Benjamín Lisáček – ÚIS, Mgr. Milan Sláviček - MsP,  

PROGRAM 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie žiadostí  
3. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého obdobia  
4. Nové požiadavky občanov a poslancov 
5. Rôzne 
6. Záver 
 
1. OTVORENIE 
Zasadnutie VMČ Stred otvoril predseda VMČ Stred JUDr. Ján Kanaba. Poslanci v počte 4 za, odsúhlasili program 
zasadnutia VMČ STRED.  

 
2. PREROKOVANIE ŽIADOSTÍ 
Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín, 
novovytvorená C-KN parc.č. 621/55 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 218 m2 odčlenená geometrickým 
plánom č. 36335924-132-16 z pôvodnej C-KN parc.č. 621/1, pre Mgr. Miroslava Jašku, za účelom rozšírenia záhrady 
a scelenia pozemku. Ide o pozemok – zeleň nachádzajúci sa medzi nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa 
a Strednou odbornou školou obchodu a služieb na Jilemnického ulici v Trenčíne.   
     Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín a Útvar 
dopravy MsÚ v Trenčíne dňa 22.09.2016 odporučil odpredaj pozemku. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti.  

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Trenčín: 
1/ C-KN parc. č. 1725/160 vo výmere 41m2 a C-KN parc. č. 1725/165 vo výmere 13m2 nachádzajúcich sa na ul. 

Narcisová pre Stanislava Šveca s manž. Evou Švecovou do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za 
účelom využívania ako záhradky, predzáhradky a prístupu k nehnuteľnostiam, ktorých sú vlastníkmi. 

Pozemky žiadatelia dlhodobo užívajú ako záhradku, predzáhradku a prístup k rodinnému domu, ktorý je postavený 
na pozemku C-KN parc. č. 1726/29.  

2/ C-KN parc. č. 1725/214 vo výmere 42m2 a C-KN parc. č. 1725/215 vo výmere 113m2 nachádzajúcich sa na 
ul. Narcisová pre Ing. Pavla Uhreckého s manž. Katarínou Uhreckou do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov za účelom využívania ako záhradky, predzáhradky a prístupu k nehnuteľnostiam, ktorých sú 
vlastníkmi. 

Pozemky žiadatelia dlhodobo užívajú ako záhradku, predzáhradku a  prístup k rodinnému domu, ktorý je postavený 
na pozemku C-KN parc. č. 1726/31. 
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3/ C-KN parc. č. 1725/161 vo výmere 41m2 a C-KN parc. č. 1725/164 vo výmere 12m2 nachádzajúcich sa na ul. 
Narcisová pre MUDr. Rudolfa Adamoviča s manž. Máriou Adamovičovou, PhDr.  do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov za účelom využívania ako záhradky, predzáhradky a prístupu 
k nehnuteľnostiam, ktorých sú vlastníkmi. 

Pozemky žiadatelia dlhodobo užívajú ako záhradku, predzáhradku a  prístup k rodinnému domu, ktorý je postavený 
na pozemku C-KN parc. č. 1726/30.       

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti.  

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie sa k zámeru riešenia reklamných-plagátových plôch v 
meste Trenčín, predloženého spoločnosťou RENGL Slovensko, s.r.o. Banská Bystrica. Spoločnosť RENGL, s.r.o. 
Banská Bystrica, nový vlastník valcových pútačov umiestnených na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trenčín 
požiadala o prenájom pozemkov, na ktorých chce aj naďalej prevádzkovať reklamné plochy. Podľa spoločnosťou 
predloženého Návrhu komplexného riešenia problematiky výlepu plagátov a plagátových plôch na území mesta 
Trenčín a Návrhu komplexného riešenia plagátových plôch na území mesta Trenčín, spoločnosť uskutočnila detailné 
zmapovanie všetkých existujúcich plagátových plôch na území mesta, spracovala pasport s popisom ich stavu a 
umiestnenia a zároveň navrhla súčasný stav riešiť a zlepšiť. Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu chce 
spoločnosť niektoré pútače opraviť a niektoré vymeniť za nové. Zároveň navrhuje zrušiť nevyhovujúce či nevhodne 
umiestnené pútače, umiestniť nové plagátové plochy alebo presunúť existujúce do iných lokalít a navrhuje vzhľad 
nových plagátových plôch v jednotlivých tvarových typoch .doska/stlp". Cieľom realizácie predloženého zámeru je 
výrazné zlepšenie vzhľadu plagátových plôch v Trenčíne, skvalitnenie služieb poskytovaných pri výlepe plagátov, 
prevádzke a údržbe plagátových plôch, viditeľné obmedzenie výskytu nelegálneho čierneho výlepu, úspora 
finančných prostriedkov na obstaranie nového mobiliára - plagátových plôch. 
Finančná a majetková komisia na svojom zasadnutí dňa 12.09.2016 odporučila pokračovať 
v rokovaniach so spoločnosťou RENGL a zároveň odporučila navrhnuté lokality zaslať jednotlivým výborom 
mestských častí k vyjadreniu. 
V súčasnosti sa valcové pútače a dosky nachádzajú na pozemkoch: 
• CKN parc.č. 1115/1, Ul. Braneckého (pri lekárni) - výmena pôvodnej plochy v tvare .stlp" za úplne 
novú v tvare .stlp" 
• CKN parc.č. 3271/1, Ul. Hviezdoslavova (pri Posádkovom klube Trenčín) - výmena 1 ks pôvodnej 
plochy v tvare .stlp" za úplne novú v tvare .stlp"; ďalšie dve plochy budú presunuté do náhradných 
lokalít 
• CKN parc.č. 3271/1, Ul. Hviezdoslavova (pri Posádkovom klube Trenčín) - výmena 1 ks pôvodnej 
plochy v tvare .stlp" za úplne novú v tvare .stlp": ďalšie dve plochy budú presunuté do náhradných 
lokalít 
• CKN parc.č. Č. 3262/1, Nám. Sv. Anny (pri Starej tržnici) - výmena pôvodnej plochy v tvare .stlp" za 
úpln'é novú v tvare .stlp" 
• CKN parc.č. 1825/7, Ul. Dlhé Hony (potraviny Bala) - výmena pôvodnej plochy v tvare .stlp" za 
úplne novú v tvare "doska" 
• CKN parc.č. 3238/1, Ul. Palackého (potraviny COOP Jednota) - výmena pôvodnej plochy v tvare 
.stlp" za úplne novú v tvare .stlp" 
CKN parc.č. 1825/2, Ul. Legionárska (reštaurácia Perla) - výmena pôvodnej plochy v tvare "doska" 
za úplne novú v tvare "doska" 
• CKN parc.č. 1856/1, Ul. Dlhé Hony x 28. októbra - výmena pôvodnej plochy v tvare .stlp" za úplne 
novú v tvare .stlp" 
• CKN parc.č. 2051/1 Ul. Soblahovská x J. Kráľa - výmena pôvodnej plochy v tvare .stlp" za úplne 
novú a presun do náhradnej lokality 
• CKN parc.č. 3334/20, Ul. Javorinská x J. Zemana - výmena pôvodnej plochy v tvare .stlp" za úplne 
novú v tvare .stlp" 
Náhradné lokality sú nasledovné: 
• CKN parc.č. 756/1, Ul. 28. októbra (kultúrne stredisko) - plocha v tvare "doska" 
• CKN parc.č. 1916/1, Ul. Soblahovská x Krátka - plocha v tvare "doska" 
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• CKN parc.č. 3350, Ul. Inovecká (pri detskom ihrisku) - plocha v tvare "doska" 
Finálny stav po realizácii projektu v danej mestskej časti: 
• CKN parc.č. 1115/1, Ul. Braneckého (pri lekárni) - plocha v tvare .stlp" 
• CKN parc.č. 3271/1, Ul. Hviezdoslavova (pri Posádkovom klube Trenčín) - plocha v tvare .stlp" 
• CKN parc.č. 3271/1, Ul. Hviezdoslavova (pri Posádkovom klube Trenčín) - plocha v tvare .stlp" 
• CKN parc.č. Č. 3262/1, Nám. Sv. Anny (pri Starej tržnici) - plocha v tvare .stlp" 
• CKN parc.č. 1825/7, Ul. Dlhé Hony (potraviny Bala) - plocha v tvare "doska" 
• CKN parc.č. 3238/1, Ul. Palackého (potraviny COOP Jednota) - plocha v tvare .stlp" 
• CKN parc.č. 1825/2, Ul. Legionárska (reštaurácia Perla) - plocha v tvare "doska" 
• CKN parc.č. 1856/1, Ul. Dlhé Hony x 28. októbra - plocha v tvare .stlp" 
• CKN parc.č. 3334/20, Ul. Javorinská x J. Zemana - plocha v tvare .stlp" 
• CKN parc.č. 756/1, Ul. 28. októbra (kultúrne stredisko) - plocha v tvare "doska" 
• CKN parc.č. 1916/1, Ul. Soblahovská x Krátka - plocha v tvare "doska" 
• CKN parc.č. 3350, Ul. Inovecká (pri detskom ihrisku) - plocha v tvare "doska" 

Č. 01, lokalita J. Braneckého (začiatok pešej zóny), výbor mestskej časti STRED hlasovaním 3 za 1 sa zdržal 
hlasovania, odporučil vyhovieť žiadosti. 
Č. 02, lokalita Hviezdoslavova (pešia zóna, OD Centrum), výbor mestskej časti STRED hlasovaním 2 za 2 proti 
neodporučil vyhovieť žiadosti. 
Č. 03, lokalita Hviezdoslavova (pešia zóna, ODA), výbor mestskej časti STRED hlasovaním 1 za 3 proti neodporučil 
vyhovieť žiadosti. 
Č. 04, lokalita Námestie sv. Anny (stará tržnica), výbor mestskej časti STRED hlasovaním 4 proti neodporučil 
vyhovieť žiadosti. 
Č. 05, lokalita Dlhé Hony (potraviny BALA), výbor mestskej časti STRED hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť 
žiadosti. 
Č. 09, lokalita Palackého (Piaristické gymnázium), výbor mestskej časti STRED hlasovaním 4 proti neodporučil 
vyhovieť žiadosti. 
Č. 11, lokalita Legionárska (MHD, Reštaurácia Perla), výbor mestskej časti STRED hlasovaním 4 za odporučil 
vyhovieť žiadosti. 
Č. 12, lokalita 28. Októbra x Dlhé hony, výbor mestskej časti STRED hlasovaním 1 za, 2 proti a 1 sa zdržal 
hlasovania neodporučil vyhovieť žiadosti. 
Č. 13, lokalita Soblahovská x Janka Kráľa, výbor mestskej časti STRED hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť 
žiadosti. 
Č. 18, lokalita Javorínska x Jána Zemana, výbor mestskej časti STRED hlasovaním 2 za a 2 sa zdržali hlasovania 
neodporučil vyhovieť žiadosti. 
Č. 19, lokalita 28. Októbra (OC Družba), výbor mestskej časti STRED hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti. 
Č. 22, lokalita Soblahovská x Krátka (MHD), výbor mestskej časti STRED hlasovaním 2 za a 2 sa zdržali hlasovania 
neodporučil vyhovieť žiadosti. 
Č. 23, lokalita Inovecká x Bezručova (Vysoká škola manažmentu), výbor mestskej časti STRED hlasovaním 3 proti 
a 1 sa zdržal hlasovania neodporučil vyhovieť žiadosti. 

 
3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 
 

p. Šťastný – na križovatke Inovecká a Dlhé Hony došlo k preznačeniu cesty, posun stredu cesty doľava, 
o celkovej situácii bola oboznámená na zasadnutí Ing. Marčeková, ktorá prisľúbila, že sa bude danou problematikou 
zaoberať a pokúsi sa vyriešiť súčasný stav.   
ODPOVEĎ: Dňa 7.10 medzi 10:00 a 12:00 prebehne skušobná jazda autobusom MHD cez danú križovatku. Podľa jej 
výsledkov sa bude ďalej postupovať. (ÚD) 
Dňa 7.10. o 12:50 bola v križovatke ulíc Inovecká / Dlhé Hony za prítomnosti zamestnancov útvaru dopravy Mesta 
Trenčín a dopravného inžiniera okresného dopravného inšpektorátu vykonaná skúška prejazdu kĺbového autobusu 
(dĺžky 18m, šírky 2,5m) v smere zo Soblahovskej cez Inoveckú na Legionársku. Autobus prešiel križovatkou bez 
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vybočenia z jazdných pruhov a bez zajdenia do posledného parkovacieho boxu, kde bolo pre vykonanie skúšky 
odstavené služobné vozidlo. Nedošlo k ohrozeniu ani obmedzeniu protiidúcich vozidiel. Po skúške bol vykonaný 
pohovor s vodičom skúšobného autobusu, ktorý sa vyjadril, že "cez križovatku je možné prejsť, ale musí dávať pozor 
na zadnú časť autobusu, ktorá vybočuje zo smeru jazdy". Na základe toho bolo dohodnuté, že posledné parkovacie 
miesto bude zrušené a nahradené dopravným tieňom V13, nakoľko šofér autobusu sa má v križovatke venovať 
vozidlám na hlavnej ceste a chodcom na priechode pre chodcov, a nie pozeraniu do spätného zrkadla. 

p. Šťastný – urgoval opätovne požiadavku p. Struhárovej z minulého VMČ, ktorú podložil aj fotografiami 
a žiada o opravu vpusťového kanálu pri zastávke MHD  - 28. Októbra. (Ing. Hartmann oboznámil prítomných, že 
žiadosť o opravu je už zadaná dodávateľskej firme) Občania: „Trvá to dlhšie ako jeden mesiac, je to veľmi 
nebezpečné, čaká mesto než dôjde k úrazu?“)  
ODPOVEĎ: Túto požiadavku evidujeme, a už sme ju zadali zmluvnému partnerovi. Požiadavka bola urgovaná 5.10. o 
15:00 a bolo prisľúbené, že do 1-2 týždňov v závislosti od počasia, bude vec doriešená. Zmluvný partner vykonáva v 
meste množstvo opráv, a všetky sú rovnako dôležité. V súčasnosti sa debarierizujú priechody na Palackého ul. a ul. 
K dolnej stanici, opravujú vpusty na starej Sihoti a upravuje otoč v Zlatovciach. (ÚD)            

Mgr. Medal – žiada, aby sa z finančných aj časových dôvodov pri realizácii rekonštrukcie Karpatskej ul. 
počítalo aj s vybudovaním priechodov na križovatke Jesenského, Karpatská, Rybárska. Žiada byť aj prizvaný k 
prerokovaniu technického riešenia, dopravného projektu.  
ODPOVEĎ: Uvedené bude zakomponované do projektovej dokumentácie rekonštrukcie mestskej komunikácie 
Karpatská. Projektant Vám pošle návrh k vyjadreniu. (ÚIS)       

Mgr. Medal – žiada informáciu, ako dopadlo jednanie s majiteľom terasy Vevey na Štúrovom námestí 
týkajúce sa novej výsadby za zničené stromy.   
ODPOVEĎ: Po vzájomnej komunikácii so správcom verejnej zelene budú chýbajúce dreviny nahradené novými, s 
užšou vajcovitou korunou, vhodné na výsadbu do spevnených plôch. Jestvujúce javory na stanovišti trpia 
múčnatkou a zo strany od predajní (textil, obuv) pravdepodobne nepriaznivými podmienkami v koreňovom 
priestore (vedenia podzemných inž. sietí), došlo k ich postupnému úhynu (postupné uschnutie). V prípade 2 ks 
javorov "Globossum" zo strany od Prima banky boli tieto s najväčšou pravdepodobnosťou poškodené zámerne, 
nakoľko ostatné jedince stromoradia naďalej na stanovišti prosperujú a sú v dobrom zdravotnom stave. Podnet z 
dôvodu poškodenia bol zaslaný na ďalšie riešenie na Okresný úrad ŽP ale keďže nebol zistený páchateľ konanie bolo 
zastavené s výsledkom "poškodenie neznámym páchateľom". (ÚSaŽP)  

Mgr. Medal – žiadam o predloženie cenovej ponuky "debarierizácie" priechodov pre chodcov na svetelnej 
križovatke Legionárska-Električná. 
ODPOVEĎ: Cenová ponuka tvorí prílohu č. 1 k tejto zápisnici (ÚIS) 

Mgr. Medal – žiadal o spriechodnenie a upratanie schodiska z podchodu na Jesenského ulici na Električnú. 
Odpoveď znela, že to bolo zrealizované. Mgr. Medal však namieta, že uvedené zrealizované nebolo, bolo tam len 
pozametané, ale to čo naozaj bráni prechodu zostrihanie prevýsajúcich kríkov a náletových krovín odstránené 
nebolo.                     
ODPOVEĎ: Orez a odstránenie náletových krov bude vykonané do 7.10. 2016 (MHSL) 

Mgr. Medal -  prosí o informáciu, ako je/bude riešený zber použitého jedlého oleja od občanov mesta a 
ako o tom budú občania informovaní. 
ODPOVEĎ: Možnosti na likvidáciu použitého jedlého oleja od občanov sú (a boli aj v predchádzajúcom VZN ) 
uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta Trenčín, v čl. 17 Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácnosti: 
1. Medzi jedlé oleje a tuky patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, 
zvyšky masla či tuku.  
2. Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na 
konzumáciu, či na prípravu jedla. 
3. Jedlé oleje a tuky je zakázané zmiešavať s KO a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k zberným nádobám na 
KO. 
4. Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať  v uzatvárateľných nádobách (napr. v PET fľašiach): 
a) na zberných dvoroch,  
b) počas jarného a jesenného upratovania, 
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c) do zberných nádob na benzínových pumpách Slovnaft – za cestným mostom na ul. Bratislavská, oproti Billa na ul. 
gen. M.R. Štefánika. 
5. Prepravu a zneškodňovanie jedlých olejov a tukov z domácností môže zabezpečovať výhradne spoločnosť, s 
ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu.  
6. Použitých jedlých olejov a tukov nie je možné sa zbaviť ich vypustením do kanalizácie. 
VZN vo svojom plnom znení je uverejnené na stránke mesta www.trencin.sk, a občania sú týmto spôsobom 
informovaní nepretržite. Ak nevie občan ako môže nakladať s daným druhom odpadu, môže sa kedykoľvek   obrátiť  
na Mestský úrad, či už cez web otázky, alebo telefonicky. Informácia o nakladaní s odpadovými jedlými olejmi bola 
uverejnená aj v INFO. (ÚSaŽP) 

Mgr. Medal - v súvislosti s minulotýždňovým záberom verejnej zelene na ihrisku pod starým cestným 
mostom na súkromnú akciu (záber bol v podstate od stredy 7. 9. do nedele 11. 9.) prosím o preposlanie žiadosti o 
prenájom/záber verejnej zelene, rozhodnutie mesta a rozhodnutie o platobnom výmere za prenájom/záber 
verejnej zelene   
ODPOVEĎ: Kópia žiadosti na záber VZ spolu  s rozhodnutím bude prostredníctvom garanta VMČ Stred zaslaná na 
najbližšie zasadnutie. (ÚSaŽP) 

Mgr. Medal - prosím o informáciu, na čo sú dobré, resp. komu patria konštrukcie pred budovou MsP a na 
Štúrovom námestí pred budovou Prima banky a či nie je možné ich demontovať. Zaberajú verejné priestranstvo a 
sú (podľa môjho názoru) k ničomu, alebo minimálne k ničomu dobrému.  
ODPOVEĎ:  Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. bola listom vyzvaná k odstráneniu nefunknčných telefónnych búdok z 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín . (ÚMM)  

Mgr. Medal - prosím o zaslanie riešenia podnetu p. Repkovej na príslušníkov Mestskej polície zo dňa 28.8. 
2016 (príloha č. 6-9)  
ODPOVEĎ: Vážený pán poslanec, odpovedám Vám za MsP TN na  Vašu otázku na pokyn Náčelníka MsP TN. Hliadka  
MsP TN  v daný deň, keď  upozornila  p. Repkovú na  stav jej okrasnej zelene, ktorá rastie  na  jej plote  a  zasahuje  
na  verejné priestranstvo, postupovala správnym, zákonným a  primeraným spôsobom.  Konanie  hliadky  bolo v 
súlade  so zákonom SNR  č. 564/1991 o Obecnej polícii a v  súlade s platným VZN  č. 8/2014 o čistote  v meste TN.  
Hliadka  menovanú pani len slušne  upozornila  na  daný stav  veci, pričom jej bloková  pokuta  ani  nebola  udelená. 
Upozornenie  počas nedele napoludnie nepovažujeme  za  nevhodný čas, nakoľko nebol v  danej dobe  nočný kľud a  
preto nemohli byť  ani porušené jej zákonné práva. Hliadka  tak isto ani nevstúpila  na  súkromný pozemok p.  
Repkovej. Čo sa týka  poukazovania zo strany  p. Repkovej na  ostatné nedostatky  v meste  TN  - viď   priložené 
foto, hliadky  MsP TN  pri výkone  hliadkovej činnosti v prípade  zistenia  obdobných , ako aj iných nedostatkov tieto 
zdokumentujú na  mieste  fotograficky  a  odstupujú príslušnému útvaru mesta  na  doriešenie, resp. ak sa  jedná o 
súkromný pozemok - majetok, vyzývajú vlastníka, aby  nedostatok, alebo závadu odstránil. - zástupca  Náčelníka  
MsP TN  pre  výkon služby Mgr. Milan Sláviček   

Mgr. Medal - priechod pre chodcov na Palackého na strane pri MsP, ktorý sa ide rekonštruovať - chcem 
poprosiť o ideálne bezbariérové riešenie, ako je riešené napríklad pri priechode cez Palackého ulicu pri Pasáži 
Fatima. 
ODPOVEĎ: Priechod bude mať všetky štandardy na bezbariérovosť: Znížené obrubníky a dlažbu pre nevidiacich. 
(ÚD)            
 Mgr. Medal -  prosím o informáciu, ocenenie odburinenia Biskupickej ulice, ktoré sa realizovalo ešte pred 
prázdninami. Ak sa nedá oceniť konkrétnou sumou, prosím o špecifikáciu, koľko osobohodín na tejto akcii bolo 
odrobených a aké stroje koľko času na tom strávili. 
ODPOVEĎ: Odburinenie Biskupickej ulice spolu s cca 100m Záhumenskej ulice (aut. Otoč + pozdlž cintorína) a 
Legionárskej ulice - úsek od svetelnej križovatky s Električnou po Masaryčky, vrátane zoškrabania hliny a 
posypového materiálu uskutočnilo MHSL v dňoch 20.7.- 26.7.2016 pri spotrebe práce 49 osobohodín a 4hodín 
práce stroja - traktora.     
 Mgr. Medal - Nozdrkovce - prosíme o nacenenie chodníka od diaľničného privádzača do Nozdrkoviec. Bolo 
žiadané už na minulom zasadnutí VMČ Stred. (ÚIS) 
ODPOVEĎ: Naďalej čakáme na vypracovanie indikatívnej cenovej ponuky od spol. Cesty Nitra. Uvedené bolo 
urgované. Po doručení prepošleme cenovú ponuku VMČ.      
 Mgr. Medal - Nozdrkovce - v minulosti prišla obec o prepojenie dediny s hrádzou (pre peších a cyklistov). 
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Prosím o návrh riešenia, ako by sa toto prepojenie dalo obnoviť.                   
ODPOVEĎ: Mesto nedisponuje pozemkami, na ktorých by bolo možné vybudovať takéto prepojenie. Z 
priestorového hľadiska by bolo prepojenie vhodné popri objekte ľavobrežnej čistiarne odpadových vôd. Daný 
pozemok má však 50 vlastníkov vrátane neznámych. (ÚD)                                  
 Mgr. Medal - Nozdrkovce - sú mimoriadne zaťažené nákladnou dopravou, v súčasnosti aj v súvislosti s 
výstavbou MVE - prosím o preverenie možnosti riešiť dopravnú obsluhu stavby MVE mimo obec (podľa vyjadrenia 
miestnych je možné využiť cestu pozdĺž hrádze) 
ODPOVEĎ: Evidujeme neustále sťažnosti občanov na dopravnú obsluhu tejto stavby. Stavba má však schválený a 
platný projekt organizácie výstavby po štátnej ceste III/1879, ktorá je v zmysle kategorizácie cestnej siete určená 
práve na takéto účely. (ÚD)          
 Mgr. Medal - Nozdrkovce - prosím o zaradenie cesty v Nozdrkovciach za otočom autobusu do pravidelnej 
zimnej údržby (cesta síce nepatrí mestu, ale žijú tam občania mesta a verím, že riešenie sa nájde) 
ODPOVEĎ: Cesta je v majetku mesta po posledný obytný dom v Nozdrkovciach a je zaradená do zimnej údržby.(ÚD)     
 Mgr. Medal - Nozdrkovce - prosím o preverenie možnosti upraviť grafikon MHD podľa pripomienok (na 
meste už evidovaných) občanov Nozdrkoviec s cieľom zlepšenia podmienok pre deti a mládež dochádzajúce MHD 
do škôl v meste. 
ODPOVEĎ: Preveríme, a podľa možností urobíme úpravy. (ÚD)      
 Mgr. Medal - Nozdrkovce - prosím o riešenie priechodu pre chodcov cez odbočovaciu vetvu privádzača 
pod novým mostom v smere od mostu do Nozdrkoviec.  
ODPOVEĎ: Požiadavka sa zaradila do zásobníka investičných akcií. (ÚIS) 

Ing. Ščepko - Ulica gen. Svobodu. Prosím o informáciu, čo bráni k odstráneniu billboardu, ktorý 
neumožňuje vodičovi MHD dostatočne skoro vidieť cestujúceho na zastávke „Pod Juhom“. Billboard označený 
oranžovou šípkou je na mestskom pozemku. Červenou šípkou je zaznačená spomínaná zastávka. Pravdepodobne by 
výhľadové parametre zlepšila aj kultivácia časti porastu lemujúceho Ulicu gen. Svobodu. Bolo by však treba zistiť 
názor samotných vodičov. Podľa mojich informácii je tiež problémové radenie sa do/z jednotlivých jazdných 
pruhov. Je možné nájsť optimálnejšie riešenie (posun zastávky, BUS pruh pri zjazde z JUHu ako prioritizácie MHD a 
pod.). Nepoznám riešenie, preto prosím o zamyslenie sa nad touto problematickou zastávkou. 
ODPOVEĎ: UD:Posun zastávky možný nie je, nakoľko ju nie je kam posunúť. Zastávku je možné jedine presunúť na 
iné miesto - napr. na Soblahovskú ulicu, kde by k problémom s radením v pruhoch nedochádzalo, obišlo by ju však 
množstvo spojov, ktoré prechádzajú po Inoveckej ulici. USŽP: Billboard pri zástavke MHD pod Juhom je povolený 
stavebným úradom pre spoločnosť euroAWK. K umiestneniu sa vyjadroval aj dopravný inšpektorát. Po dohode s 
útvarom dopravy požiadame spoločnosť euroAWK o jeho posunutie. V prípade, že bude potrebné jeho odstránenie 
sme podľa zmluvy povinný ponúknuť euroAWK inú náhradnú lokalitu na jeho umiestnenie. 

Ing. Ščepko - Ulice Jesenského a Dolný Šianec. Keďže nie je možná zmena prednosti v jazde medzi ulicami 
Jesenského a Dolný Šianec je možné zriadiť priechod pre chodcov cez Jesenského ulicu? Je nutný pre intenzitu 
dopravy. 
ODPOVEĎ: Zriadenie priechodu prekonzultujeme s dopravným inšpektorátom. (ÚD) 

Ing. Ščepko - Priechod pre chodcov pod JUHom. Aký je názor Útvaru dopravy na rozšírenie stredového 
ostrovčeka. Rozšírením by sa umožnil bezpečnejší prechod cez frekventovanú cestu v jednom smere a zároveň by 
bolo chránených viac ľudí prechádzajúcich cez Ulicu gen. Svobodu (napríklad po vystúpení zo zástavky MHD). Výjazd 
z kruhového objazdu je tiež len v jednom jazdnom pruhu, pripadalo by mi vhodnejšie, keby sa cesta vetvila až za 
priechodom pre chodcov. 
ODPOVEĎ: Rozšírenie ostrovčeka by bolo rozumné riešenie zvyšujúce ochranu chodcov. Pre realizáciu je potrebné 
vypracovať projektovú dokumentáciu a zaradiť akciu medzi investície mesta. Akcia by sa mohla uskutočniť spolu s 
rekonštrukciou príjazdovej cesty na Juh, ktorú požadujú občania tejto mestskej časti. (ÚD) 

Ing. Ščepko - Partizánska ulica. Podnet bol v decembri 2015 zaslaný samospráve cez portál 
Odkazprestarostu.sk. Aj napriek prísľubu neboli do dnešného dňa odhalené železné výstuže odstránené. Chcel by 
som poprosiť o ich odstránenie a úpravu v tejto časti chodníka tak, aby oprava aj po estetickej stránke zohľadňovala 
21. storočie. Zároveň prosím o informáciu, ktorá spoločnosť výmenu asfaltu realizovala. 
ODPOVEĎ: Časť chodníka s trčiacimi výstužami je dosť dlhá a úprava bude pravdepodobne nákladná. Urobíme 
obhliadku s našim zmluvným partnerom a ak to zvyšné rozpočtové prostriedky na stavebnú údržbu umožnia, dáme 
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roxorové tyče odstrániť a betón upraviť.  Výmenu asfaltu realizovala spoločnosť SPP Distribúcia pri výmene 
plynovodu na Partizánskej ulici. (ÚD) 

Ing. Ščepko - Legionárska ulica. Akým spôsobom bude riešené napájanie el. energiou objekt za zastávkou 
Legionárska (smer centrum)? Dnes je dodávka zabezpečená cez stĺp el. vedenia, ktorý už dnes zužuje hlavný peší 
ťah v tejto lokalite. Prebehla komunikácia s majiteľom objektu na rohu ulíc Partizánska a Legionárska, či by bolo 
možné umiestniť uchytenie el. vedenia na tomto objekte? 
ODPOVEĎ: Vyzveme ZSE nech sa vyjadria, či tam ten stĺp ešte musí byť a či sa nedá preložiť alebo zrušiť. (ÚD) 

Ing. Ščepko - Legionárska ulica. Reklama umiestnená na mestskom pozemku (obrázok nižšie) je legálna? Ak 
nie, prosím o jej odstránenie. Ak áno, poprosil by som zmluvu o nájme na najbližšom VMČ. 
ODPOVEĎ: Reklama je nepovolená. Požiadali sme MsP o vykonanie kontroly a jej odstránenie. (ÚSaŽP) 

Ing. Ščepko - Inovecká ulica. Prosím o výzvu pre Slovak Telekom, aby si odstránili nevyužívanú telefónnu 
búdku, ktorá je dlhšiu dobu po útoku vandalov. 
ODPOVEĎ: Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. bola listom vyzvaná k odstráneniu nefunknčných telefónnych búdok z 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín. (ÚMM) 

Ing. Ščepko - Legionárska ulica. Uvedomujem si, že táto požiadavka by sa dala aplikovať kdekoľvek v 
meste. No aj napriek tomu by som chcel poprosiť o nový náter. Ide o stĺp verejného osvetlenia na zastávke MHD, 
ktorý je na tejto ulici v najhoršom stave. Povrch stĺpu je úplne hrdzavý. Prosím pri nátere dbať na jednotný typ 
farby, ktorý určil hlavný architekt. Ide o RAL 9007. Mestské hospodárstvo disponuje plošinou aj pracovníkmi. Preto 
by som chcel poprosiť o nový povrch stĺpu aj z dôvodu frekventovanosti miesta. 
ODPOVEĎ: Náter stožiara VO na Legionárslej ul. bude zrealizovaný v prvom októbrovom týždni. (MHSL) 

Ing. Ščepko - Je známa štatistika krajín, z ktorých k nám najviac prichádzajú zahraniční návštevníci? Ak áno, 
akým spôsobom sú tieto dáta získané. Napríklad, získavajú sa počas roka takéto informácie od návštevníkov, ktorí 
navštívia Kultúrne a informačné centrum (KIC) na Mierovom námestí? Pýtajú sa ich pracovníci KIC z akej krajiny 
prichádzajú? Prípadne ako sa ďalej s takto získanými dátami pracuje? Orientuje sa Trenčín na klientelu, ktorá toto 
mesto najviac navštevuje? Ak áno, čo konkrétne pre nich z pohľadu turisticko-informačného servisu robí." 
ODPOVEĎ: KIC si vedie štatistiku návštevnosti, údaje sú získavané priamo od návštevníkov, či už na základe jazyka, 
ktorým komunikujú alebo sa na krajinu pôvodu pracovníci KIC v rozhovore pýtajú. Dáta však nie sú úplne 
stopercentné, pretože časť turistov navštívi KIC len aby si zobrali propagačné materiály a s pracovníkmi 
nenadväzujú komunikáciu. Podľa personálu najviac zahraničných návštevníkov KIC je z Českej republiky, nasledujú 
turisti z nemecky hovoriacich krajín, Poľska, Ruska, Holandska, Španielska, Francúzska. Keďže Trenčín a priľahlý 
región nemajú zatiaľ špecifické produkty cestovného ruchu pre špecializovanú klientelu (ako sú v iných regiónoch 
napr. sakrálny turizmus, vysokohorská turistika a pod.), zostavujeme informačné materiály tak, aby vyhovovali 
rôznorodej zmesi návštevníkov, jazykové mutácie zohľadňujú paletu, v akej sú návštevníci schopní prijímať 
informácie. Základné informácie o meste (Vitajte v Trenčíne) sú v širšej palete jazykov (slovenčina, angličtina, 
nemčina, ruština, poľština, francúzština). Ďalšie materiály sú v univerzálnejšej kombinácii: slovenčina, angličtina, 
nemčina. V prípade ponuky suvenírov sa pracovníci KIC riadia aj dopytom (napr. turistické známky či vizitky, na 
ktoré sa napríklad špecializujú českí turisti). Záleží nám na ponuke, snažíme sa trocha turistov „vychovávať“, do 
sortimentu sa snažíme zaraďovať aj modernejšie typy suvenírov. Nie je to však jednoduché: na jednej strane je 
málo dodávateľov, ktorí ponúkajú vkusné a moderné veci. Na druhej strane, turisti si veľmi často vyberajú suveníry 
štandardné (magnetky, štamperlíky, šúpoľové postavičky), dokonca také, o ktorých už sme pri výbere rozmýšľali, či 
ich vôbec zoberieme. (UKIS) 

Ing. Ščepko - Rímsky nápis je jeden z najvýznamnejších historických bodov nie len trenčianskych dejín. Je 
spomínaný v každom sprievodcovi o Trenčíne. Chcel by som poprosiť o informáciu, na koľkých miestach v Trenčíne 
je smerník, alebo odkaz na tento pamätný nápis. A kde presne. Prípadne, či sa Vám javí takýto počet dostatočný 
vzhľadom na svoj význam. 
ODPOVEĎ: Odkaz na rímsky nápis vo viacerých jazykoch sa nachádza v podchode pri hoteli Elizabeth. V rámci 
rekonštrukcie Mierového námestia je vyhradený priestor pred VÚB, kde bude umiestnené upozornenie na rímsky 
nápis vo forme výtvarného diela a tento počet bude dostatočný. (ÚHA) 

Ing. Ščepko - Poprosil by som o informáciu, aká by bola cena iluminácie (nasvietenia) reliéfu Jana Jistru z 
Brandýsa, ktorému pri nohách kľačí mne neznáma postava. Reliéf je hneď vedľa Hotela Elizabeth. Vďaka optike a 
LED technológii je možné odbornou ilumináciou dosiahnuť výrazný efekt. Na tomto mieste bola v čase Rakúsko – 
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Uhorska zobrazená „Víťazná Hungária“, ktorá bola po zmene politických pomerov nahradená dnešným 
vyobrazením. Odporúčam osloviť aj spoločnosť OMS lighting, ktorá má referencie aj z iluminácie historických 
pamiatok. 
ODPOVEĎ: Uvedené bolo poslané k naceneniu spoločnostiam OMS lighting a Luxtar. OMS lighting požaduje za 
spracovanie CP a 3D model 240€. Uvedené je odkomunikované s p. poslancom Ščepkom. Vzhľadom k uvedeným 
nákladom CP od nich opätovne požadovať nebudeme. Po doručení CP od spol. Luxtar bude CP poslaná vmč. (ÚIS) 

Ing. Ščepko - Soblahovská ulica. Poprosil by som o odstránenie trčiacich tyčí a stĺpikov v celom úseku 
Soblahovskej ulice. Ide o pozostatky smetných nádob, reklamy a zábran vjazdu áut. Ak by sa náhodou objavil 
problém, že niektorí vodiči by začali jazdiť po chodníku, budem iniciovať osadenie stĺpika. Estetickejšieho a 
vkusnejšieho. Tieto sú ešte z čias socializmu, častokrát vyhnuté, hrdzavé a rôznych dĺžok. Veľmi by som chcel 
poprosiť, aby ich odstránenie prebehlo tak, že nadzemná časť bude v rovine asfaltu, alebo pod úrovňou okolitej 
zeminy. Aby nedochádzalo k zakopávaniu, či poškodzovaniu kosačiek pri kosení. 
ODPOVEĎ: MHSL sa bude zaoberať odstránením tyčí z verejnej zelene a zábran na chodníkoch, tak aby do prvého 
kosenia 2017 boli odstránené. (MHSL, ÚD) 

Ing. Ščepko  - Mestská veža. Veľmi pekne by som chcel poprosiť o aplikáciu nového bieleho náteru. Malo 
by ísť o prekrytie nie len grafitov, ale aj odpadnutej, či zošúchanej farby po rekonštrukcii plynovodu zo začiatku 
roka. 
ODPOVEĎ: Oprava a maľovanie bude zrealizované v rámci reklamácie. (ÚIS) 

Ing. Ščepko  -Je možné uvažovať o aplikovaní zdrsneného povrchu pre niektoré priechody pre chodcov? 
Ide o červený zdrsnený povrch aplikovaný na asfalt. Zdrsneným povrchom je dosiahnuté zvýšenie trenia pri 
prudkom brzdení (napríklad ak na priechod pre chodcov vbehnú deti). Napríklad Brno či Zlín ho využíva prevažne 
pred škôlkami a školami.  
ODPOVEĎ: Áno uvažovať o zdrsnení možné je. Odporúčam takéto úpravy robiť v neobývaných častiach mesta 
(napr. priechod medzi Opatovou a Sihoťou a podobné miesta), nakoľko valivý pohyb pneumatiky po takomto 
pohybe výrazne zvyšuje hluk. V obývaných oblastiach, vrátane škôl a škôlok, takéto opatrenia nedoporučujeme - 
zvýšený hluk neprispieva ku kvalite života. (ÚD) 

Ing. Ščepko  - Ulica Osloboditeľov. Ešte minulý rok som pána Lisáčka vtedy z Útvaru interných služieb 
poprosil o vyjadrenie k úprave chodníka na Ulici Osloboditeľov. Po obhliadke bol zistený nelegálny zásah do 
chodníka. Po oprave ulice a po obhliadke (10.8.2016) som na pretrvávajúci stav upozornil opäť. Chcel by som 
poprosiť o vyjadrenie, čo konkrétne bráni k odstráneniu nelegálnej úpravy chodníka? 
ODPOVEĎ: Útvar dopravy vyzve majiteľa nehnuteľnosti, aby dal chodník do pôvodného stavu, ak k tomu nedôjde, 
vykoná mesto stavebnú úpravu, za ktorú bude požadovať od majiteľa finančnú náhradu. (ÚD) 

Ing. Ščepko - Farská ulica / Mierové námestie. Chcel by som sa spýtať, akým spôsobom bude riešené 
elektrické prepojenie medzi jednotlivými objektami po rekonštrukcii námestia a Farskej ulice? Ide mi o elektrické 
drôty, ktoré narúšajú verejný priestor. Budú elektrické vedenia zapustené pod zem? 
ODPOVEĎ: Ďakujeme za upozornenie. Vo vzduchu je vedený kábel VO, ktorý napája reflektory na fasáde MSU. 
Tento môže byť demontovaný, nakoľko na budove MSÚ RAW navrhol nové nástenné svietidlá, ktoré budú napojené 
novými káblami. Ak mesto bude chcieť ponechať pôvodné reflektory na fasáde budovy MSU, tak sa môžu napojiť z 
nových svietidiel, ktoré budú na fasáde v uličke vedúcej k mestskej veži.  ÚHA odporúča pôvodné reflektory 
demontovať. Prikladám aj stanovisko k NN rozvodu od Západoslovenskej Distribučnej: "Z uvedeného vzdušného 
rozvodu je napojený odber na adrese Farská 2, na danej adrese sa nachádza aj skriňa 4190, treba vyjednať 
rokovanie s majiteľom objektu a ,,donútiť" ho, aby si vnútri objektu uložil kábel od svojho rozvádzača ku skrini 4190 
a ZSdis ho prepojí.  Je to investícia majiteľa objektu." Spravili sme analýzu podobných prípadov na námestí, vzdušné 
vedenie ešte vedie zo strechy MsÚ k reflektoru na mestskej veži a medzi budovami Farská 5 a Farská 10 a 12. 
Ostatné vzdušné vedenia sú buď k pódiu alebo k stánkom – v rámci rekonštrukcie námestia sú pre tieto funkcie 
navrhnuté výsuvné energetické stĺpiky z dlažby námestia.  Mesto bude rokovať s majiteľmi dotknutých objektov 
o možnostiach odstránenia vzdušných vedení. (ÚHA) 

Ing. Ščepko -OD Prior. Prosím o osadenie smetnej nádoby v tesnej blízkosti (pravdepodobne) vetracej 
šachty, resp. múrika na rohu OD Prior. Dlhodobo tam dochádza k znečisteniu odpadkami. Pritom do dnešného dňa 
tam nebola osadená smetná nádoba. 
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ODPOVEĎ: Uvedený pozemok nie je vo vlastníctve mesta, preto naň  umiestniť uličnú nádobu nemôžeme. Čistotu 
na uvedenom pozemku pravidelne zabezpečuje vlastník pozemku - Obchodný dom Prior. Množstvo uličných nádob 
je umiestnených pred obchodným domom Prior,  na mestských pozemkoch (ÚSaŽP) 

Ing. Ščepko - Námestie sv. Anny (úsek od kostolíka po ulicu Horný Šianec – križovatka). Chcel by som 
poprosiť o informáciu, či je možné zúženie tejto časti komunikácie tak, aby sa na pravej strane (smer centrum) 
rozšíril chodník. Ak áno, o aké rozšírenie chodníka by išlo. Dnes je v niektorých častiach veľmi úzky. Nie je možné 
obchádzanie napr. 2 kočíkov, čo riešia niektoré mamičky prejdením na cestu. Podobne aj niektorí chodci. 
Rozšírením chodníka by sa dosiahol podstatne väčší komfort pre peších na tejto frekventovanej trase (centrum – 
Soblahovská/Legionárska). 
ODPOVEĎ: Vozovku je možné  zúžiť na 6m, čím by sa rozšíril chodník o 1,05 - 0,75 m, v inkriminovanej úzkej časti 
cca o 0,9m (ÚD) 

Ing. Ščepko - Legionárska ulica (pri Bille). Prosím o odstránenie kotvenia pri stromoch v úseku pri bývalých 
„Masaryčkách“. Kovové kotvenie už poškodzuje kmene vysadených stromov. Príklady na fotografiách posielam 
nižšie. 
ODPOVEĎ: Bude vykonané do konca októbra. (MHSL) 

Ing. Ščepko - Soblahovská ulica pri zastávke MHD Dolný Šianec. Ide o prepad chodníka spôsobený 
rozkopávkou z minulého a aktuálneho roka pravdepodobne po oprave vody (TVK?). Prosím o výzvu na vrátenie časti 
chodníka do pôvodného stavu. 
ODPOVEĎ: Situáciu preveríme a podnikneme náležité kroky - t.j. budeme reklamovať. (ÚD) 

Ing. Ščepko - Centrálna mestská zóna. Prosím o vysvetlenie, ako je zabezpečený vjazd záchrannej a 
hasičskej techniky k jednotlivým objektom v prípade konanie spoločenských akcii na Mierovom námestí. Či existujú 
presné pravidlá (plán) pri takýchto podujatiach. Zároveň kto vykonáva kontrolu nad jeho dodržiavaním. Poprosím 
dokument predložiť k nahliadnutiu na najbližšom VMČ Stred. 
V nedeľu, 11.9.2016 sa konala na Mierovom námestí akcia Pri Trenčianskej bráne. Priepustnosť ulice Farská však 
bola nemožná už pri Slovenskej sporiteľni. Zaujímalo by ma, ako sa záchranárske zložky dostanú napr. k Farským 
schodom, ak v spodnej časti dôjde k úrazu, alebo napríklad k infarktu osoby. V oboch prípadoch rozhodujú cenné 
sekundy o živote a smrti. V takýchto prípadoch je nutná aj technika v záchranných vozidlách. Sú momenty, kedy je 
prevoz pacienta nevyhnutný. Snáď sa nečaká na nejakú tragédiu, ktorá by odhalila tento neriešený problém. Vjazd 
pre obyvateľov je v tomto kontexte druhoradou záležitosťou. 
ODPOVEĎ: Pri organizovaní kultúrnych podujatí sa Útvar kultúrno-informačných služieb vždy riadi pravidlom, že 
pred každým podujatím na útvar dopravy predkladá nákres záberu verejného priestranstva. V nákrese sa zobrazujú 
objekty, ktoré budú v dotknutej zóne umiestnené tak, aby sa rešpektovali prejazdové koridory. Útvar dopravy tento 
zámer prediskutováva s dopravným inšpektorátom, ktorý ho schvaľuje, prípadne pripomienkuje. Až na základe 
schválenia je vydané rozhodnutie o zvláštnom užívaní verejného priestranstva. Takýmto spôsobom bolo riešené aj 
podujatie Pri Trenčianskej bráne (PTB). Krátko po skončení programu PTB (o 18:00) však začínal program 
celoslovenskej benefičnej akcie Dobrák od kosti (o 18:30), kedy pred Mestský úrad umiestnili nafukovacie prístrešky 
sponzorov podujatia, čo spôsobilo, že prejazd na Farskú ulicu bol zúžený. Napriek tomu by prejazd  hasičského 
vozidla, či záchranky by nebol problém, pretože stoly a lavice, ktoré opticky bránili prejazdu sú mobilné 
a v priebehu niekoľkých sekúnd sa dajú ľahko odsunúť. (UKIS) 

Ing. Ščepko - Mierové námestie. Výklad v Kultúrno informačnom centre (KIC). Chcel by som sa spýtať, či je 
vhodné, aby v polovici septembra boli vo výklade KIC jarné kvety, bahniatka a kraslice. Môžete mi prosím toto 
vysvetliť? Nebolo by vhodnejšie umiestniť mapu mesta, prípadne celého regiónu? Prípadne vhodne doplnený o 
staré fotografie mesta, námestia a pod.. Vystavené hrnčeky a postavičky zo šúpolia sú predsa len 90 roky. Nižšie 
posielam príklad mapy z Ľubľany a výklad z Viedne. Opäť odporúčam skúsiť osloviť spoločnosti, ktoré sa 
profesionálne venujú výkladom a majú aj zahraničné referencie. Odporúčam osloviť aj OMS lighting. Očakával by 
som profesionálnejší prístup, ak sa tu hráme na to, že nám na návštevníkoch mesta záleží. 
ODPOVEĎ: Myšlienka umiestniť do výkladu KIC časť ponuky suvenírov vznikla v období, kedy v centre mesta skončili 
takmer v rovnakom čase 3 miesta, kde sa predávali suveníry (predajňa Dora, suveníry v Hoteli pod hradom aj 
predajňa v Priore), čím prakticky celá ponuka v meste zanikla (zostala len presťahovaná predajňa na Farskej ulici 
s minimalistickým výkladom). V tom čase prichádzali mnohí turisti pýtať sa do KIC, kde by našli suveníry, preto sa 
časť výkladu prispôsobila aj tomuto účelu. Pravdou je, že sme sa snažili (a doteraz sa snažíme), robiť to 
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s minimálnymi nákladmi. Šetrenie však nie je vždy práve to najsprávnejšie riešenie a ani výsledok takejto snahy 
nemusí byť vždy úplne ideálny – ako v tomto prípade. Mrzí nás ten ostatný výklad, výmena dekorácií vo výklade je 
naplánovaná v týchto dňoch s jesenným motívom. V budúcnosti preskúmame samozrejme aj možnosti OMS 
lighting. V tejto súvislosti  by však možno bolo dobré oživiť diskusiu okolo celkovej prestavby KIC na moderné 
informačné miesto, ktoré by vizuálne kvalitne reprezentovalo mesto aj na budúcom novo zrekonštruovanom 
námestí. Súčasný vzhľad KIC je totiž tvorený systémom „z núdze cnosť“ – zrekonštruovali sa len základné viditeľné 
časti priestorov, zariadenie sa poskladalo z niekoľkých druhov nábytku tak, aby sa urobil kompromis medzi účelom 
a tým čo bolo k dispozícii. Chýbajú tiež kvalitné prezentačné systémy, ktoré by z informačného centra vytvorili 
interesantný a príťažlivý bod pre turistov. (UKIS) 

Ing. Ščepko - Pripájam sa k dlhodobej požiadavke pani E. Struhárovej aj pána Z. Šťastného, ktorí poukázali 
na rozbitý kryt kanálovej vpuste na Soblahovskej ulici. Dodnes nebola výmena zrealizovaná. Ide o nebezpečný prvok 
hlavne pre cyklistov. 
ODPOVEĎ: Túto požiadavku evidujeme, a už sme ju zadali zmluvnému partnerovi. Požiadavka bola urgovaná 5.10. o 
15:00 a bolo prisľúbené, že do 1-2 týždňov v závislosti od počasia, bude vec doriešená. Zmluvný partner vykonáva v 
meste množstvo opráv, a všetky sú rovnako dôležité. V súčasnosti sa debarierizujú priechody na Palackého ul. a ul. 
K dolnej stanici, opravujú vpusty na starej Sihoti a upravuje otoč v Zlatovciach. (ÚD) 

p. Trnka – žiada, aby mesto Trenčín vyzvalo vlastníka pozemku pred obchodom BALA (pred V. ZŠ), ktorý 
vykonával rekonštrukciu chodníku o uvedenie priestranstva do pôvodného stavu. 
ODPOVEĎ: Treba konkrétnejšie špecifikovať, o ktorý chodník sa jedná. Jeden z chodníkov začal opravovať útvar 
dopravy mesta Trenčín. Opravy však boli prerušené na žiadosť správcov bytového domu Beckovská 5-23, nakoľko 
idú realizovať výmenu vodovodnej prípojky. Rekonštrukcia povrchu by takto vyšla navnivoč, pretože by pol roka po 
oprave bol chodník rozkopaný a nový asfaltový povrch poškodený. Útvar dopravy preto čaká na zrealizovanie 
rekonštrukcie vodovodnej prípojky. (ÚD) 

Občania centra mesta vyjadrili znechutenie nad tým, že už niekoľko rokov žiadajú riešenie nočného kľudu 
v centre mesta a stále sa s tým nič nerobí. p. Hudečková prosí mesto Trenčín, aby sa s tým už konečne začalo 
zaoberať. 
ODPOVEĎ: Pojem nočný kľud nie je v našej právnej úprave nikde definovaný.  Zákon o priestupkoch stanovuje , že 
priestupku sa dopustí tá fyzická osoba, ktorá  poruší nočný kľud. Pokuty v blokovom konaní udeľuje mestská polícia.  
Čo sa týka porušovania kľudu, resp. nadmerného hluku v prevádzkach nachádzajúcich sa v centre mesta, práva a 
povinnosti fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb na úseku ochrany proti hluku sú stanovené v zákone č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. Tento zákon 
nestanovuje mestu kompetencie na riešenie hluku a ani ho nezmocňuje určovať formou VZN povinnosti a zákazy na  
tomto úseku.  
V zmysle § 27 ods. 1 písm. a) citovaného zákona  fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú 
alebo prevádzkujú zdroje hluku, sú povinné zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a 
neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom. Porušenie tejto 
povinnosti zakladá vznik zodpovednosti za správny delikt, na prejednanie ktorého sú oprávnené regionálne úrady 
verejného zdravotníctva, nie obce a mestá. Pokiaľ sa preto niekto cíti byť ohrozovaný hlukom, má možnosť podať 
podnet na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva na začatie správneho konania, výsledkom ktorého 
môže byť vyvodenie administratívnej zodpovednosti voči fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe za 
spáchanie príslušného správneho deliktu. 
V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že bez ohľadu na vôľu mesta a snahu pomôcť svojím  obyvateľom, mesto 
nemôže prekračovať svoje zákonné kompetencie. (ÚP) 

Poslanci VMČ Stred dôrazne žiadajú, na základe požiadavky občanov žijúcich v centre mesta, novelizáciu 
VZN 7/2011 tak, aby bol celoplošný zákaz hudby a hudobnej produkcie na terasách a celoplošný zákaz používania 
pyrotechniky (ohňostrojov) s výnimkou „SILVESTRA“.  Žiadajú o zákaz produkcie hudby v priestoroch, ktoré nie sú 
odhlučnené a o zákaz požívania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve. Žiadajú opakovane útvar právny, 
aby na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva pripravili nové znenie VZN-iek, ktoré sa týkajú uvedených požiadaviek. 
Poslanci v počte 5 za, sa zhodli na tejto požiadavke a odporučili návrh na zmenu príslušných VZN-iek. 

ODPOVEĎ: Tvorí prílohu č.2  tejto zápisnice (ÚP) 

JUDr. Kanaba žiada, aby bola opravená jama na vozovke na ul. J. Zemana pred bytovkou č. 101 
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ODPOVEĎ: Urobíme obhliadku a jamu dáme opraviť. (ÚD) 

 Poslanci VMČ Stred žiadajú prešetriť, či prevádzka Gastrocentra na Hviezdoslavovej ul. má dostatočný 
počet smetných nádob. Žiadajú preveriť ako riešia ostatné prevádzky v polyfunkčnom dome na Hviezdoslavovej ul. 
vývoz odpadu. Pracovníci týchto prevádzok hádžu odpad do kontajnerov určených pre obyvateľov týchto domov. 
ODPOVEĎ: Prevádzky majú pridelené také počty a objemy nádob k akým sú prihlásené k poplatku za KO a DSO. 
Splnenie prihlasovacích povinností k poplatku za KO a DSO rieši útvar daní a poplatkov. Prevádzky na 
Hviezdoslavovej sú pravidelne kontrolované práve pre tento pretrvávajúci problém.  Je to spoločné stanovište pre 
Okresný úrad,  niektoré prevádzky Gastrocentra a Speranzy. Vzhľadom na prihlásený počet prevádzok  je počet 
nádob na komunálny odpad dostačujúci. (ÚSaŽP, ÚE) 

 

4. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 
JUDr. Kanaba  bolo zlikvidované celé verejné osvetlenie na ul. Partizánska (za žel. studničkou) smerom na ul.  Nad 
tehelňou. Ako sa bude riešiť táto situácia? 
JUDr. Kanaba opakovane žiada, aby bola opravená jama na vozovke na ul. J. Zemana pred bytovkou č. 101 
Občania žiadajú, aby sa eliminoval aspoň hluk z vonkajších terás (z vonkajších reproduktorov). Žiadajú, aby sa 
mesto Trenčín zaoberalo zákonom č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, hlavne § 3 ods. 3 
písm. a) a b) tohto zákona (spolupráca verejného zdravotníctva s obcami a pod. ) a § 27 ods. 4. "Budeme sa musieť 
obrátiť napr. na média, aby sa mesto zaoberalo touto problematikou?" 
Mgr. Medal, JUDr. Birošová sa pýtajú , z akého titulu je vlastníkom parcely č. 1691/15 spol. HOSSCORP, keďže 
vlastníkom tejto parcely bolo mesto Trenčín. Žiadajú predložiť všetky doklady, ktorými boli splnené podmienky pre 
uzatvorenie riadnej zámennej zmluvy so spol. HOSSCORP. 
p. Egg kedy si bude MsP plniť ustanovenia vychádzajúce zo Zákona o obecnej polícii č. 564/1991 Z.z. a osobitne - 
Štatút mesta čl. 23, odsek 6 (rajóny okrskov) a bude riešiť aj ustanovenie § 3, ods. 1 písm. d) 
p. Egg ako útvar ŽP rieši pripomienky občanov, keď na upozornenie ohľadne čiernej skládky v blízkosti kruhového 
objazdu pri OBI z 18.8. 2016? V odpovedi z 14.9.2016 tvrdí, že skládku nemá hlásenú. A táto tam pretrváva aj po 
10.10.2016 
p. Egg kto konkrétne schvaľoval harmonogram rozkopávok v meste a ich uvedenie do pôvodného stavu a kto dbá 
na zabezpečenie bezpečnosti občanov? Stavebný dozor ktorý si povinnosti plní minimálne? 
p. Egg ako je doriešená otázka prepravy imobilného človeka (naloženie, vyloženie), zabezpečenie jeho obsluhy v 
súvislosti s novou parkovacou politikou? (dovoz stravy) 
p. Egg koľko zelene v m2 padlo na úkor novo budovaných parkovísk (podľa VZN zeleň mesta sú aj trávniky) Ako je 
riešená náhrada? 
p. Egg v odpovedi týkajúcej sa pokosenia priestoru pod Juhom bol daný prísľub, že priestor bude pokosený do 
konca mesiaca september. Kosiť sa začalo 19.9. a bolo ukončené 3.10. v  polovici - až 2 tretinách priestoru. Nebol 
pokosený celý. Kde je logika a termín splnenia úlohy? 
Mgr. Medal sa pýta či náhradná výsadba za zničené stromy (terasa Vevey na Štúrovom námestí) sa uskutoční túto 
jeseň. 
Mgr. Medal žiada, aby "debarierizácia" priechodu pre chodcov na svetelnej križovatke Legionárska-Električná bola 
zaradená do investičných akcií. 
Mgr. Medal na predchádzajúcom VMČ žiadal, aby mu bola doložená kópia žiadosti spolu s rozhodnutím (záber 
verejnej zelene na ihrisku pod starým mostom) aj s platobným výmerom za prenájom. ÚSaŽP doručil rozhodnutie, 
ktorým sa mení pôvodné rozhodnutie. Pôvodné rozhodnutie nebolo doložené. V zmenenom rozhodnutí je, že sa 
znižuje plocha záberu na 160 m2. Žiada o predloženie pôvodného rozhodnutia a doloženie platobného výmeru, 
koľko a za aký záber verejnej zelene malo byť zaplatené a koľko a kedy reálne zaplatené bolo. 
Mgr. Medal prosí ÚP o právny rozbor, komu patria chodníky na starom cestnom moste a kto je zodpovedný za ich 
údržbu prípadne opravu. 
Mgr. Medal žiada ÚSaŽP o informáciu týkajúcu sa megabillboardu (ul. Električná-ul. Legionárska), je stavba legálna? 
Má platné stavebné a kolaudačné rozhodnutie, vrátane prívodu inžinierských sietí. Či je prívod elektriny legálne 
povolený a skolaudovaný.  
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Mgr. Medal na podnet občanov sa pýta ako bude prebiehať budúci rok rekonštrukcia Mierového námestia? Ako 
budú informovaní podnikatelia a nájomníci na Mierovom námestí? Budú môcť mať na námestí terasy? Dokedy-
termín, budú podnikatelia a obyvatelia Mierového námestia informovaní o priebehu rekonštrukcie? 
Mgr. Medal v akom stave je osadenie blikačiek na priechodoch a osvetlenie priechodov? O ktoré priechody pre 
chodcov (lokalita) sa jedná?  
JUDr. Kanaba  medzi ul. Poľnou a J. Zemana sa kope pás kvôli vybudovaniu oplotenia. Bude chodník preložený na 
vedľajšiu parcelu? 
Mgr. Medal na predchádzajúcom VMČ žiadal o zostrihanie prevísajúcich kríkov a náletových krovín v oblasti 
schodiska z podchodu na Jesenského ul. na Električnú. Odpoveď bola, že uvedené bude vykonané do 
7.10.2016.....ale nebolo, ku dňu konania VMČ Stred daný zásah urobený nebol, schodisko je tak naďalej 
nepriechodné, čo je stav trvajúci LEN od prvého upozornenia na tento problém už 3. mesiac!!! 
Ing. Ščepko Nad tehelňou. Prosím o osadenie vypuklého zrkadla v ostrej zákrute na Ul. Nad tehelňou. 
Nejde len o vodičov, ale aj o chodcov, ktorí daným úsekom prechádzajú. V tomto úseku 
absentuje chodník, ktorý by minimalizoval kolízne situácie. 
Ing. Ščepko Celé územie mesta. Prosím a zároveň žiadam, aby neboli zodpovedným útvarom preberané 
opravy nových povrchov, ak zmluvný dodávateľ nezačne aplikovať „medzi vrstvu“ medzi 
starým a novým asfaltovým povrchom. Do tohto priestoru vniká voda a postupne spôsobuje 
deštrukciu povrchu. Tým sa znižuje životnosť takto opraveného asfaltu. Aj napriek prísľubu zo 
strany mesta sa toto nedeje. Príkladom je oprava povrchu chodníka na Námestí sv. Anny, či 
nového priechodu pre chodcov na Palackého ulici. 
Ing. Ščepko Krytá plaváreň. Je možné zakúpiť nové a hlavne jednotné vešiaky na oblečenie pre krytú 
plaváreň? Minimálne v pánskej časti sa objavuje minimálne 5 druhov rôznych vešiakov. Sú 
rozdielne materiálovo, farebne aj tvarovo. Dokonca sa objavujú vešiaky z detského oblečenia 
určené pre deti od 6-7 rokov. Očakával by som predsa len sebareflexiu zodpovedných, či takto 
vybavené skrinky dostatočne reprezentujú toto mesto. Len pre porovnanie, cena 200 ks 
vešiakov je možné kúpiť za menej ako 200 eur (Zdroj: Ikea.sk) 
Ing. Ščepko Slnečné námestie. Prosím o vysvetlenie, prečo bol odpadový asfalt (pravdepodobne po 
realizáciách SPP) rozhádzaný na Ulici Slnečné námestie. Okrem chodníka bol odpad uložený aj 
na trávnatý povrch. Prosím o vrátenie do pôvodného stavu (povrch chodníka treba riešiť inak). 
Ing. Ščepko  Celé územie mesta. Je kontrolovaná, prípadne zazmluvnená reklama na stĺpoch verejného 
osvetlenia na území mesta? Alebo osadené reklamné tabule nie sú legálne. 
Ing. Ščepko Na Finančnej a majetkovej komisii dňa 20.7. 2016 bola vznesená z mojej strany požiadavka „Je 
možné vyvolať rokovanie so SSC o vytvorení BUS pruhu pred svetelnou križovatkou v smere na 
starý cestný most od zastávky Hasičská? Ide o úsek, ktorý je aj napriek svojej šírke využívaný 
len pre jeden jazdný pruh. Zvyšok je vyznačený šikmým dopravným značením V 13a. R. Ščepko 
navrhuje, aby sa preverila možnosť zriadenia BUS pruhu v tejto časti, čo by umožňovalo po 
doplnení dodatkovej svetelnej signalizácii predbehnúť vozidlom MHD stojace vozidlá.“ Ak stretnutie alebo 
rokovanie prebehlo, aké sú závery. Podľa mojich informácii je možné takúto 
investíciu financovať z fondov EÚ (IROP – preferujúci MHD práve v križovatkách). 

 

5. RÔZNE  

Mgr. Medal prečítal občanom stanovisko Útvaru právneho, týkajúcu sa novelizácie VZN-iek (príloha č. 2) 
tejto zápisnice. Občania konštatovali, že v iných mestách ide upraviť VZN týkajúce sa napr. požívania alkoholických 
nápojov na verejnosti, celoplošný zákaz používania pyrotechniky (ohňostrojov).  Mgr. Medal – treba sa inšpirovať 
v mestách kde takéto znenia VZN existujú a neboli napadnuté prokuratúrou.        
 Mgr. Sláviček informoval o postupe MsP, pri kontrole mladistvých a neplnoletých- užívanie alkoholu.  
Oznámil prítomným, že bol určený mestský policajt, ktorý sa zaoberá problematikou bezdomovcov.       
 Mgr. Medal – navrhol zaradiť do rozpočtu vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie školskej 
jedálne pri ZŠ Dlhé Hony. Poslanci v počte 5 za podporili jeho návrh. 
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Poslanci VMČ Stred diskutovali o tom, že podajú na najbližšom zastupiteľstve  návrh, aby pri schvaľovaní zriadenia 
letných terás bolo vo VZN zakomponované - zákaz exteriérovej hudby na všetkých terasách. 

6. ZÁVER 

Na záver JUDr. Kanaba poďakoval prítomným za účasť. Nasledujúci VMČ Stred by sa mal konať dňa 14.11.2016. 

Zapísala: Mgr. Ivana Suliková 

v Trenčíne dňa 18.10.2016 

        JUDr. Ján Kanaba 

        Predseda VMČ Stred 
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