ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 13.7.2015

Prítomní:

Neprítomní (ospravedlnení):

JUDr. Ján Kanaba
Eva Struhárová
Mgr. Richard Medal
Ing. Michal Urbánek

Ing. Richard Ščepko
JUDr. Danica Birošová

Garant VMČ: Mgr. Ivana Suliková

Hostia:
Mgr. Milan Sláviček – zástupca náčelníka MsP
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadostí
3. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého obdobia
4. Informácie o realizácii (stave) jednotlivých investičných akcií, ktoré boli schválené dňa
13.5.2015 na MsZ.

5. Nové požiadavky občanov a poslancov
6. Rôzne
7. Záver
1. OTVORENIE
Na úvod, privítal všetkých prítomných predseda VMČ JUDr. Ján Kanaba a poslanci v počte 4 za
schválili jednotlivé body programu.
2. PREROKOVANIE ŽIADOSTÍ
Ing. Mikuš a Ing. Širanec, obyvatelia Partizánskej ulice majú výhrady proti výstavbe polyfunkčnej
5 posch. budovy na Partizánskej ulici, ktorá sa má stavať na pozemku o rozlohe cca 600 m2.
Podľa nich nie je v súlade s územným plánom a nespĺňa ani výškový regulátor. Vzhľadom na
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počet kancelárií a bytov, ktoré sa majú v polyfunkčnej budove nachádzať, sú parkoviská, ktoré
sú plánované v objekte nedostatočné. Tento nedostatok sa má riešiť podľa návrhu mesta
Trenčín tak, že tí čo tam majú bývať budú parkovať od večera do rána, tí ktorí tam budú
zamestnaní majú parkovať od rána do poobedia. (striedavé parkovanie). Ing. Mikuš a Ing.
Širanec žiadajú preveriť, či je táto výstavba polyfunkčnej budovy v súlade s územným plánom
a splatnými zákonnými normami. Podľa Ing. Beďatša je všetko v poriadku. (ÚHA)
3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA
Mgr. Medal, žiada mesto o stanovisko, prečo nebolo v rámci riešenia povolovania letných terás
predložená žiadosť na povolenie terasy „kaviareň Speranza“.
ODPOVEĎ: Terasa Kaviarne Speranza je v konaní o dodatočnom povolení stavby na
stavebnom úrade a v súčasnosti nemôže byť považovaná za letnú terasu povolovanú cestným
správnym orgánom.
Jedna sa o návrhové konanie a je v dispozícii každého jednotlivého subjektu či požiada alebo
nepožiada o povolenie terasy. Užívanie terasy bez povolenia je v súčasnosti v riešení ako správny
delikt. (Ing. Iveta Kubišová-ÚSaŽP)

p. Struhárová, tlmočila požiadavku občanov: v časti Soblahovská, dolné mesto, Noviny, občania
požadujú umiestniť stabilné odpadové nádoby na separovaný zber /bioodpad a pod./, hlavne
k rodinným domom, ale i k panelákom. V iných mestských častiach už niekoľko rokov sú
umiestnené v tejto oblasti chýbajú. Kedy budú umiestnené?
ODPOVEĎ: Systém triedeného zberu je podrobne popísaný vo Všeobecne záväznom
nariadení č. 15/2013 o odpadoch. Nerozumiem čo sú stabilné odpadové nádoby.... Z rodinných
domov sa plasty zbierajú prostredníctvom žltých vriec, papier a sklo sa donáškovým spôsobom
donáša do najbližších nádob určených na daný druh odpadu a bioodpad by sa mal v rodinných
domoch prednostne kompostovať, resp. občania môžu využívať 2 zberné dvory na území mesta,
v ktorých je možné odovzdať neobmedzené množstvo bioodpadu. Tieto zberné dvory sú otvorené
od pondelka do soboty do 17.30 hod.
V rámci minulých projektov sa podarilo do niektorých lokalít mesta umiestniť nádoby na
bioodpad, ale od r. 2008 sa v ďalšom rozširovaní nepokračovalo. Nevylučuje sa však, že
v budúcnosti sa v rozširovaní zberu bioodpadu prostredníctvom nádob bude pokračovať. (Bc.
Zuzana Čachová)

Mgr. Medal - keď občania dovezú do zberného dvora na ul. Soblahovskej elektroodpad a zistia,
že tento zberný dvor ho neberie, zvyčajne skončí vyhodený hocikde. Poslanci VMČ Stred sa
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pýtajú aké technické opatrenia, požiadavky je potrebné splniť, aby sa dal v zbernom dvore brať
aj elektroodpad. /ÚSaŽP/
ODPOVEĎ: Zberný dvor na Soblahovskej sa nachádza v ochrannom pásme vodného zdroja, preto
je veľmi komplikované a obtiažne vybaviť potrebné povolenia pre nakladanie s nebezpečným
odpadom v tejto lokalite.
Na druhej strane za elektroodpad nenesie zodpovednosť obec, nakoľko sa o jeho likvidáciu a zber
musia postarať výrobcovia, resp. kolektívne organizácie. Náklady na likvidáciu elektroodpadu
boli aj vyňaté z poplatku za komunálny odpad. Napriek tomu máme za to, že je vytvorených
naozaj dostatok možností na legálne odovzdanie elektroodpadu. Je možné ho odovzdať
v predajniach elektra, 2 x do roka mesto organizuje v spolupráci s kolektívnou organizáciou
ENVIDOM mobilný zber elektroodpadu priamo z adries občanov, Marius Pedersen, a.s. ponúka
túto službu v priebehu celého roku v stanovený deň v zmysle harmonogramu, na zbernom dvore
na Zlatovskej ulici je možné odovzdať elektroodpad počas celého roku a bez obmedzenia
množstva, a tiež je možné ho odovzdať počas jarného a jesenného upratovania. (Bc. Zuzana
Čachová)
4. INFORMÁCIE O REALIZÁCII JEDNOTLIVÝCH INVESTIČNÝCH AKCIÍ
Poslanci VMČ Stred, žiadajú aktualizovať stav investičných akcií za VMČ STRED schválených

13.5.2015 na MsZ, čo bolo zrealizované, na čom sa pracuje a predložiť na augustovom zasadnutí
VMČ Stred 10.8.2015. (kancelária primátora – Ing. Mráz)
5. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV
1.) Ing. Mikuš obyvateľ Partizánskej ulice má za to, že Mesto Trenčín sa slabo udržuje, na ulici
Partizánskej zostali ešte kamene po zimnej údržbe ciest aj napriek tomu, že sa to už zametalo.
Medzi obrubníkom chodníka a cestou vyrastá burina. Na niektorých úsekoch už má 0,5 m. /ÚIS/
2.) p. Struhárová, žiada vyčistiť pozemnú komunikáciu na ul. Pod Brezinou. Navrhla zaoberať sa
otázkou zapojenia bezdomovcov do čistenia mesta. /ÚIS/
3.) Mgr. Medal – opätovne, už po piaty krát tlmočil požiadavku verejnosti, aby bol chodník v
oblasti obytných domov „Trenčianska RIVIÉRA“ sprístupnený aj pre cyklistov. Keď sa stavala
„Trenčianka RIVIÉRA“ tak bol stavebník zaviazaný k tomu, aby tam zachoval chodník pre
cyklistov, ktorý sa teraz zrušil. Akým spôsobom sa bude uvedená situácia riešiť, kadiaľ majú
cyklisti chodiť? V územnom rozhodnutí bolo jednoznačne dané, že stavebník musí zachovať
nájazd pre cyklistov. /ÚHA/
4.) Ing. Mikuš a p. Struhárová poukazuje na porušovanie rýchlosti na ul. Partizánskej a na ul.
Pod Brezinou. Autá tam idú priemernou rýchlosťou 80 km/hod. Je potrebné požiadať štátnu
políciu o meranie rýchlosti. /MsP/
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5.) Mgr. Medal a Ing. Mikuš žiadajú preskúmať možnosti obmedzenia resp. zakázania nácviku
akrobatických lietadiel aspoň v nedeľu. Lietadlá robia hluk a ľudí to obťažuje. (kancelária
primátora)
6.) JUDr. Kanaba požaduje zvýšiť kontrolu plateného parkoviska pri OC Družba - trhovisko. (MsP)
7.) Mgr. Medal
- žiada, aby sa mesto Trenčín staralo viac o zeleň v centrálnej zóne. Trávnik je vyprahnutý.
(polievanie, nová výsadba trávy). Poslanci VMČ Stred navrhujú vytvoriť nové pracovné miesta,
pribrať ľudí, ktorí sa budú starať o mestskú zeleň. /MHSL/
- žiada otvoriť verejnú diskusiu k zachovaniu, alebo zrušeniu trávnatej plochy v centre mesta
Trenčín v rámci rekonštrukcie námestia. Aby sa mohli ľudia verejne vyjadriť. /kancelária
primátora/
- tlmočil požiadavku občanov, ktorí sa dozvedeli že na pravom brehu rieky Váh sa pripravuje
požičovňa skútrov, motorových člnov a obávajú sa zvýšenej hlučnosti. Je to pravda? V akom
štádiu sa tento projekt nachádza? /ÚHA/
- žiada, aby sa pripravovaná rekonštrukcia námestia rozfázovala na určité etapy, aby nebolo celé
námestie rozkopané, aby vždy väčšia časť námestia bola dostupná pre zásobavanie,
nakupovanie, zabezpečenie prevádzky obchodov a služieb, ktoré sa tam nachádzajú. Akým
spôsobom sa na uvedené prihliada pri rekonštrukcii námestia? /ÚHA/
- žiada, aby sa upravil čas vývozu odpadu z centrálne mestskej zóny z odpadkových košov
/odpad sa na námestí vyberá počas obedu – smeti zapáchajú a znepríjemňujú posedenie ľuďom
vonku/ (ÚSaŽP)
- žiada vedenie mesta Trenčín, aby požiadalo správcu toku „povodie Váhu“ o vyčistenie
náletových drevín a krovia v okolí cestného mosta a pod ním na ľavom brehu Váhu.
- žiada o informáciu v akom štádiu je otázka riešenia terminálu autobusovej stanice a
rekonštrukcia budovy železničnej stanice /ÚHA/
8.) Poslanci VMČ Stred žiadajú rozmiestniť pri rodinných domoch a pri záhradkárskych osadách
kontajnery na bioodpad. Uvedené je potrebné zabezpečiť prostredníctvom spoločnosti Marius
Pedersen. /ÚSaŽP/
9.) Mgr. Medal, žiada (švrtý krát), aby bola zriadená verejná WIFI s dosahom Mierové nám.,
Štúrové nám., centrum mesta. Všetky krajské mestá disponujú s verejnou WIFI. /kancelária
prednostu/
10.) Poslanci VMČ Stred vyjadrili nespokojnosť s odpoveďou na otázku, p. Struhárovej, ktorá
tlmočila požiadavku občanov: v časti Soblahovská, dolné mesto, Noviny, občania požadujú
umiestniť stabilné odpadové nádoby na separovaný zber /bioodpad a pod./, hlavne k rodinným
domom, ale i k panelákom. V iných mestských častiach už niekoľko rokov sú umiestnené v tejto
oblasti chýbajú. Kedy budú umiestnené? Požadujú konkrétnejšiu informáciu, kde a odkedy sa
bude zber bioodpadu rozširovať (najmä v individuálnej zástavbe) a od čoho to závisí. (ÚSaŽP)
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11.) Poslanci VMČ Stred, žiadajú informavať ako sa vyvíja situácia „Terasa Kaviarne Speranza“,
ktorá je v konaní o dodatočnom povolení stavby na stavebnom úrade a v súčasnosti nemôže byť
považovaná za letnú terasu povolovanú cestným správnym orgánom. (ÚSaŽP)
6. RÔZNE
Mgr. Medal poďakoval MsP za posilnenie peších hliadok mestských policajtov aj cez deň aj
v noci.
p. Egg, konštatuje, že v meste Trenčín sa nachádza veľa dopravných a informačných značiek,
ktoré sú neopodstatnené a že cyklisti nemajú kadiaľ chodiť. Poukazuje na to, že tabuľa
s cestovným poriadkom (odchody mestských autobusov) je zväčša umiestnená ďaleko od
autobusovej zastávky (prístrešku).
Poslanci VMČ Stred vyjadrili nespokojnosť s odpoveďou na otázku, p. Struhárovej, ktorá
tlmočila požiadavku občanov: v časti Soblahovská, dolné mesto, Noviny, občania požadujú
umiestniť stabilné odpadové nádoby na separovaný zber /bioodpad a pod./, hlavne k rodinným
domom, ale i k panelákom. V iných mestských častiach už niekoľko rokov sú umiestnené v tejto
oblasti chýbajú. Kedy budú umiestnené? Požadujú konkrétnejšiu informáciu, kde a odkedy sa bude
zber bioodpadu rozširovať (najmä v individuálnej zástavbe) a od čoho to závisí. (ÚSaŽP)

7. ZÁVER
Na záver JUDr. Kanaba poďakoval prítomným za účasť. Zároveň oboznámil prítomných s ďalším
termínom zasadnutia VMČ Stred, ktoré by sa malo konať dňa 10.8.2015 o 15.30 hod. vo veľkej
zasadačke MsÚ.
Zapísala: Mgr. Ivana Suliková
v Trenčíne dňa 15.7.2015
JUDr. Ján Kanaba v.r.
Predseda VMČ SRED
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