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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 8.8.2016   

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

Ospravedlnení poslanci: Ing. Michal Urbánek, JUDr. Ján Kanaba 

Prítomná:                                                                                                               
Mgr. Ivana Suliková – garant VMČ Stred 

Hostia:                                                                                                                                                                           
Ing. Gabriela Vanková – ÚMM,  

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 otvorila p. Eva Struhárová, ktorá bola predsedom VMČ Stred - JUDr. Jánom 
Kanabom poverená vedením zasadnutia, z dôvodu jeho neprítomnosti. Poslanci v počte 4 za odsúhlasili 
jednotlivé body programu. 
 
2. PREROKOVANIE ŽIADOSTÍ 

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľností – pozemkov v k. ú. 

Trenčín, C-KN parc. č. 1725/142 vo výmere 57m2 a C-KN parc. č. 1725/145 vo výmere 46m2 

nachádzajúcich sa na ulici Palárikova pre Jána Horňáčka s manželkou PhDr. Emou Horňáčkovou a Ing. 

Ivana Horňáčka za účelom vysporiadania užívaných pozemkov. Pozemok C-KN parc. č. 1725/142 je 

žiadateľmi užívaný ako prístup k rodinnému domu, ktorý je postavený na pozemku C-KN parc. č. 1740/23 

a pozemok C-KN parc. č. 1725/145, ktorý je priľahlý pozemku C-KN parc. č. 1740/53 bude užívaný ako 

záhrada. Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne a Útvar 

hlavného architekta Mesta Trenčín dňa 12.07.2016 odporučili predaj pozemkov. 

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

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie sa Žiadame Vás o vyjadrenie k predaju 

nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Trenčín, C-KN parc. č. 1725/208 vo výmere 40m2 a C-KN parc. č. 

1725/181 vo výmere 31m2 nachádzajúcich sa na ul. Jána Zemana pre Ing. Gabrielu Rizikyovú za účelom 
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prístupu k nehnuteľnostiam, ktorých je vlastníčkou. Pozemky žiadateľ užíva ako prístup k rodinnému 

domu, ktorý je postavený na pozemku C-KN parc. č. 1725/5. Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ 

v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín dňa 12.07.2016 

odporučili predaj pozemkov. 

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

 
3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 
 
Mgr. Medal - prosba o aktualizáciu oznamovacej tabule pri budove MsP na rohu ulíc Hviezdova a 
Palackého, návštevníkov mesta neustále posiela na dávno neexistujúcu adresu KIC pod sobášnou sieňou, 
odhliadnuc od stavu celej tabule 
 ODPOVEĎ: V súčasnosti prebieha aktualizácia mestského informačného systému /MIS/. Podľa 
návrhu útvaru kultúrno- informačných služieb bude aktualizované značenie kultúrno-informačného 
centra, súčasne bude aktualizované  a doplnené značenie hradu  a čerešňového sadu. Oznamovacia 
tabuľa pri budove MsP na rohu Hviezdova a Palackého je aktualizovaná. (UKIS, USaŽP) 

Mgr. Medal - ak sa bude riešiť nejaký informačný systém pod farskými schodami a pri farskom kostole, 
mohlo by sa pri tom myslieť aj na smerovku "Čerešňový sad"? 
 ODPOVEĎ: MIS bude doplnený o smerovky  " Čerešňový sad" + piktogram + smerová šípka na 
existujúcich stĺpikoch na Marianskom nám., pri farskom kostole, pri Katovom dome, na Ul. M. Aurélia. 
(ÚSaŽP) 

Ing. Ščepko - prosím preveriť možnosť osadenia vypuklého zrkadla v ostrej zákrute na ul. Nad tehelňou. 
Podľa obyvateľov tejto lokality by bolo možné ľahšie predvídať niektorým situáciám. Zakreslené „zrkadlo“ 
prosím brať čisto schématicky. 
 ODPOVEĎ: Možnosť osadiť zrkadlo v oblúku miestnej komunikácie samozrejme existuje, myslím 
si však, že to nie je účelné, nakoľko sa nejedná o križovatku, a oblúk sa nachádza v zóne s maximálnou 
povolenou rýchlosťou 30 km/h. V meste sa v poslednom čase rozmáha mánia zrkadiel a nie som si istý či 
ich chceme mať takpovediac na každom rohu. Ak na tom VMČ Stred bude trvať, zrkadlo osadíme. (ÚD) 

Ing. Ščepko - Palackého ulica. Je možné pred Galériou M. Bazovského odstrániť už zarezaný asfalt a 
priestor pri strome upraviť (dosypaním zeminy a vysadením trávy)? Ide o frekventované miesto v centre 
mesta, ktoré by si zaslúžilo svoju pozornosť. 
 ODPOVEĎ: Priestor bude upravený v zmysle návrhu po ukončení rozkopávky komunikácie a s 
tým súvisiacich prác, ktoré na lokalite prebiehajú. (ÚD, MHSL) 

Ing. Ščepko - Farská ulica. Je možné osadiť malú informačnú tabuľu/smerníka s piktogramom „HRADU“ 
na vyznačenom mieste (červenou)? Zahraniční návštevníci často nevedia, či sa po vyšliapaní Farských 
schodov dostanú na Trenčiansky hrad, prípadne kam schody vedú. Text by mal byť aspoň v slovenskom a 
anglickom jazyku. 
 ODPOVEĎ: Na Farskej ul. budú osadené smerovky na hrad a farské schody na stĺp verejného 
osvetlenia  pri sporiteľni. Hrad bude značený tabuľkami s nápisom "HRAD CASTLE BURG" + piktogram + 
smerová šípka.  Požiadavku na osadenie smerovky  "Hrad" na kamenný múr pod farskými schodami 
prekonzultujeme s  Krajským pamiatkovým úradom. (ÚSaŽP) 
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Ing. Ščepko - Piaristická ulica (areál bývalého internátu zdravotníckej školy). Prosím o vyzvanie 
samosprávneho kraja ako vlastníka pozemku o orez kríkov výrazne zasahujúcich do chodníka. 
 ODPOVEĎ: Vlastník pozemku bol USŽP vyzvaný na nápravu stavu - orezanie krov a stromov 
presahujúcich na pozemok mesta (chodník). (ÚSaŽP) 

Ing. Ščepko - Prosím preveriť a kontaktovať spoločnosť TESS Trenčín a.s., ktorá je vlastníkom pozemku s 
možnosťou rozšírenia chodníka v nižšie vyznačenom mieste. Ide o zúženie, ktoré bráni chodcom plynule 
prechádzať daným miestom. Nehovoriac o kočíkoch. Prípadne čo bráni tomu, by takúto úpravu vykonalo 
mesto Trenčín po dohode s majiteľom pozemku? 
 ODPOVEĎ: Za Údop: Po vykonaní majetkoprávneho vyrovnania, môžeme chodník rozšíriť. Útvar 
majetku mesta rieši majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na základe podkladov od útvaru 
interných služieb (investičné), na základe schválenej investičnej akcie a schválených finančných 
prostriedkov v rozpočte Mesta Trenčín. V roku 2016 uvedená investičná akcia nebola zahrnutá v rozpočte 
Mesta Trenčín a ani majetkovoprávne vysporiadanie.  (ÚD, ÚMM) 

Ing. Ščepko - Po výmene riadiacej jednotky a celej technológie za 13 000 eur jedna z dvoch fontán pri 
Vodníkovi nestrieka v deklarovanej kvalite (rozprašovanie vody). Nejde len o estetickú chybu, ale aj o 
veľkú stratu vody počas prevádzky. Prosím o urýchlenú nápravu. 
 ODPOVEĎ: Chod vodníka  na Štúrovom nám. je kontrolovaný, pravidelne vykonávame na 
zariadení údržbu jampingov, okrem iného aj čistenie od vodného kameňa, ktorý má za následok aj 
nesprávny tok vodných lúčov. Po vznesenej pripomienke bola vykonaná kontrola a do systému bol 
nainštalovaný na zabránenie vzniku vodného kameňa zmäkčovač. Po týchto úpravách  zariadenie vytvára 
lamilárny vodný lúč. (MHSL) 

Ing. Ščepko - ul. Jozefa Braneckého. Chcel by som sa spýtať na opodstatnenosť osadenia dvoch 
dopravných značiek v tesnej blízkosti. Je možné podľa dopravných predpisov zlúčiť zvislé dopravné 
značky do jednej? Ak to možné je, odstráni sa tým „stĺporadie“ dopravného značenia. 
 ODPOVEĎ: V zmysle  Zásad pre používanie dopravného značenia schváleného ministerstvom 
vnútra, nie je možné umiestniť 3 značky na jeden stĺpik (s výnimkou dodatkových tabúľ). Značky musia 
byť umiestnené na 2-och stĺpikoch, ktorých vzdialenosť má byť 20m, v stiesnených pomeroch 10m. (ÚD) 

Ing. Ščepko - Palackého ulica. Prosím o orezanie stromu prekrývajúci dopravnú značku „Priechod pre 
chodcov“. 
 ODPOVEĎ: Orez zeralizovaný dňa 15.7.2016 (ÚIS, MHSL) 

Ing. Ščepko - Čo bráni odstráneniu grafitov a tagov na jednom zo stĺpov na budove Mestského úradu? 
Ide o niekoľko mesačný stav. 
 ODPOVEĎ: Grafity  odstránené   a vyčistené dňa 18.7.2016 (ÚIS) 

Ing. Ščepko - z požiadavky obyvateľov by som poprosil o zistenie ceny na nižšie uvedené práce pre Dom 
smútku v Biskupiciach. Ide o: 

 - Vybudovanie chodníka z dlažby, ktorý by nadväzoval na novovybudovaný prístrešok a smeroval 
by ku krížu situovaného hlbšie v cintoríne. Minulý rok bol chodník vyštrkovaný, čo je však len 
dočasné riešenie. 
 - Výmena starého (pôvodného) linolea v oboch miestnostiach 
 - Nový náter pre dve lavičky v exteriéry (pri plote) 
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 ODPOVEĎ: Vybudovanie chodníka z dlažby........   1 250,- EUR 
Výmena starého (pôvodného) linolea v oboch miestnostiach    600,- EUR 
Nový náter pre dve lavičky v exteriéry (pri plote) – natrie prevádzkovateľ pohrebísk DVONČ s.r.o. (ÚIS) 

Poslanci VMČ Stred - boli odovzdané inžinierske siete k novej letnej plavárni na Ostrove? 
 ODPOVEĎ: K dnešnému dňu stále nie je možné na letnej plavárni používať všetky inžinierske 
siete. Ing. Sádecký 15.7.2016 (ÚIS) 

Obyvateľka J. Dubeňová poprosila o pomoc poslancov VMČ Stred pri prideľovaní soc. bytov. Jej žiadosť o 
pridelenie soc. bytu bola zaevidovaná vo februári 2015. 
 ODPOVEĎ: p. Jarmila Dubeňová má na útvare soc. vecí evidovanú žiadosť o prenájom 1-izbového 
bytu. Táto žiadosť bola prerokovaná na Komisii sociálnych vecí a verejného poriadku dňa 02.03.2016, 
kedy bol voľný 1-izbový byt na ul. Východná. Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku tento byt 
pridelila inému žiadateľovi. Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku prihliada na individuálnu 
situáciu každého žiadateľa, na dĺžku podania žiadosti a na nedoplatky voči mestu. P. Jarmila Dubeňová 
má nedoplatok na komunálnom odpade: -203,41 € za roky 2009-2015. Rovnaký nedoplatok za 
komunálny odpad má aj jej manžel - p. Peter Dubeň: -203,41 € za roky 2009-2015. Mesto Trenčín 
nedisponuje aktuálne voľnými bytmi, v prípade uvoľnenia ďalšieho 1-izbového bytu bude žiadosť p. 
Jarmily Dubeňovej znova prerokovaná na zasadnutí Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku. (ÚSV) 

Poslanci VMČ Stred žiadajú, prostredníctvom ankety (časopis info, Internet, web mesto TN a pod.) 
prezistiť u občanov mesta Trenčín, či majú záujem o kontajner na bioodpad, alebo kompostér. V ankete 
by sa mali uviesť parametre nádob, grafické znázornenie, ich výhody a nevýhody. Pri vyplnení ankety, 
občan uvedie adresu (ulicu) bydliska, aby mohlo dôjsť k správnemu vyhodnoteniu ankety (dotazníka) 
 ODPOVEĎ: Vzhľadom k možnostiam uverejnenia ankety v komunikačných prostriedkoch Mesta 
Trenčín (augustové vydanie mestských informačných novín INFO bude distribuované v termíne 2.-
4.8.2016, spustenie internetovej varianty ankety vhodné v rovnakom čase) a následného zberu 
relevantného množstva údajov potrebných k vyhodnoteniu ankety v požadovanej kvalite s prihliadnutím 
na prebiehajúce dovolenkové obdobie, nepovažujeme zisťovanie preferencií obyvateľov rodinných 
domov v tejto veci v tomto čase a takouto formou za optimálne, nakoľko by tento proces mohol trvať 
približne 6 týždňov. Zákon o odpadoch č. 79/2015 určuje štandardy pre zavedenie triedeného zberu 
biologického odpadu a v zmysle tých bude ponúknutý variant pre jeho zavedenie. Poslanci budú mať 
priestor hlasovaním rozhodnúť či je tento variant pre mesto vhodný alebo nie. (KPRI) 

 
4. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 

Mgr. Medal - Podnikatelia aj občania v CMZ nevedia, ako môžu triediť odpad - nemajú nádoby na papier, 
ani na plasty, nevedia, kde najbližšie majú kontajnér na sklo. Do zberného dvora nie sú ochotní 
vytriedený odpad voziť. Žiadam o odpoveď, formou metodického usmernenia obyvateľom a 
podnikateľom centra mesta, ako majú postupovať. Konkrétne sa to týka obyvateľov a podnikateľov 
Mierového námestia, podobne sa to bude týkať aj obyvateľov z Matúšovej, Farskej, Hviezdoslavovej, 
možno aj Palackého? 
Mgr. Medal - Žiadam o zdôvodnenie riešenia zákazu státia na ulici Rybárskej (osadenie značiek nebolo s 
miestnymi obyvateľmi ulice konzultované), vrátane odpovedí na otázky obyvateľov Rybárskej ulice:        
1. Prečo nie je zákaz po celej ulici - od križovatky s Karpatskou až po Riviéru? 
2. Čo ak firmy zaniknú? 
3. Ako môže fyzická/právnická osoba požiadať o akékoľvek obmedzenie bez toho, aby informovala 
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ostatných obyvateľov? 
4. Čo ak obyvateľom príde návšteva, kde majú parkovať?            
Mgr. Medal - Na Puškinovej ulici som priamo MHSL žiadal o likvidáciu krov a vysokých bylín, rastúcich 
priamo na chodníku - urgujem touto cestou túto žiadosť. Zároveň prosím o zaradenie úpravy prioritne 
chodníkov, ale aj cesty na Puškinovej ulici, najmä v úseku od Sasinkovej ku kurtom, do zásobníku 
investičných akcií - spolu so Stromovou ulicou - čo sú momentálne dve najrozbitejšie ulice v tejto lokalite. 
Mgr. Medal - Z Rybárskej ulice neexistuje priechod pre chodcov na Noviny (cez Karpatskú ulicu). 
Vzhľadom na to, že Karpatská ulica sa stala dopravnou tepnou je životu nebezpečné prechádzať cez túto 
križovatku nielen s kočíkom, ale aj pre bežných ľudí. Žiadam (aj v súvislosti s pripravovanou 
rekonštrukciou Karpatskej) o zriadenie priechodu pre chodcov v tejto križovatke.          
Mgr. Medal - Žiadam o nasadzovanie cyklistických hliadok MsP po celej dĺžke hrádzí s kontrolou 
vzájomného spolunažívania chodcov, cyklistov a korčuliarov a s výchovným pôsobením najmä na 
rýchlojazdiacich cyklistov a korčuliarov (tj. napomínaním).                   
Mgr. Medal - Vo veci nájazdu z ulice Jána Zemana k podchodu smerom k Perle - zabudované nájazdové 
obrubníkové kusy sú zvolené nevhodne, skosená časť obrubníka je krátka a príliš prudká, navyše pri 
danej realizácii, keď sú uložené 2-3 cm nad úrovňou asfaltu vozovky. Daný stav nie je možné označiť za 
bezbariérový. Žiadam o opravu, o prebudovanie nájazdu tak, aby bol miernejší a naozaj bezbariérový. 
Zároveň žiadam, aby bol na tomto mieste vyznačený priechod pre chodcov.                                                
Mgr. Medal - Žiadam o bezbariérové vyriešenie chodníku na Jesenského ulici pri nemocničnom múre - 2 
vjazdy do areálu nemocnice (patológie) tvoria pre peších nevhodné bariéry, vzhľadom k vysokému 
chodníku v tejto lokalite veľký problém pre kočíky a starších ľudí, neriešiteľný problém pre vozíčkárov.       
Mgr. Medal - Zastávka MHD pri Perle smer do mesta - cestujúca verejnosť nemá kde stáť, stoja tam autá.  
Cestujúci musia nastupovať v stiesnených podmienkach pomedzi stojace vozidlá. Žiadam o kontrolu 
dodržiavania predpisov týkajúcich sa parkovania. Autá stoja aj na miestach, ktoré nie sú určené na 
parkovanie. (príloha č. 3)                                                                                                                                                
Mgr. Medal  - Žiadam o informáciu o riešení požiadavky náhradnej výsadby za zničené stromy v 
bezprostrednej blízkosti terasy na Štúrovom námestí (príloha č. 1) a o informáciu a doloženie písomností 
v súvislosti s podaním a riešením trestného oznámenia na neznámeho páchateľa (hovorkyňa mesta 
oznámila podanie trestného oznámenia v decembri 2014), ktorý stromy zlikvidoval.                                            
Mgr. Medal - Po minuloročnej práci na plynovej prípojke k výstavbe bytov na Karpatskej, zostali chodníky 
iba zabetónované bez asfaltovej vrstvy v dĺžke od začiatku ulice pri bývalej prečerpávačke až po prvý dom 
smerom na Riviéru. Odpad z výkopu je príhodne umiestnený/rozhádzaný na priľahlom trávnatom 
pozemku. Žiadam o nápravu stavu, resp. informáciu, ako bude/je problém riešený.                                             
Mgr. Medal - Žiadam o výsledok preskúmania možnosti zmeny prednosti v jazde na križovatke 
Jesenského - Dolný Šianec (hlavná cesta Dolný Šianec od KMP na Jesenského). Táto požiadavka bola už 
raz podaná a odpoveď bola odložená až po vyjadrení dopravného inšpektorátu.                                          
Mgr. Medal - žiadam o preverenie (príp. nacenenie) možnosti "debarierizácie" priechodov pre chodcov 
na svetelnej križovatke Legionárska-Električná (pri rampách), najmä priechodu cez Električnú ulicu.                         
Mgr. Medal - Opakujem svoju žiadosť z VMČ Stred 9. mája - žiadam, aby poslanci dostávali zo 
stavebného úradu informácie o začatých stavebných a územných konaniach. Dodnes som relevantnú 
odpoveď nedostal.                                                                                                                                                            
Mgr. Medal  - žiadam spriechodniť a upratať schodisko (resp. jeho pravú časť s rampou pre kočíky) z 
podchodu na Jesenského ulici na Električnú. (Príloha č. 2)                           
p. Struhárová – žiada o nápravu (opravu) kanálových vpustí pri krajniciach po celej ul. Soblahovskej, 
najmä pri zastávke MHD  - 28. októbra, kde sa nachádza veľmi nebezpečný vpusťový kanál.                              
p. Struhárová – žiada o opravu oporného múru na ul. Cintorínska rozpadá sa a vypadáva z neho 
zábradlie, resp. o zaradenie opravy do investičných akcií.                                                                                    
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p. Birošová žiada o opravu chodníkov v celom meste, odburinenie chodníkov, opraviť cesty, pravidelné 
zametanie ulíc, v horúčavách zabezpečiť polievanie ciest.                                                                                                      
p. Hudečková – žiada o informáciu, v akom štádiu je riešenie VZN, ktoré sa týka otváracích hodín 
a rušenia nočného kľudu.                                                                                                                                              
p. Hudečková – upozorňuje na to, že sú vykonávané stavebné práce na Hviezdoslavovej ul. č. 8, mimo 
stavebného konania a žiada, aby bola prizvaná ako účastník povolovacieho konania.                                     
Poslanci VMČ Stred – žiadajú, aby mesto Trenčín požiadalo a upozornilo vlastníkov pozemkov na 
Hviezdoslavovej ul. vo vnútrobloku č. 9 o upratanie a udržiavanie čistoty na ich pozemkoch.             
p. Egg – spätne sa vracia k otázke (zápisnica VMČ Stred z 13.6.2016) likvidácia zelene v priestore 
novovybudovaného grécko-katolíckeho kostola, na ktorú dostal odpoveď, že dôjde k úbytku zelene, kde 
sa v minulosti nachádzal trávnik bude chrám a parkovisko. Kto pripravil takto nekvalifikovanú odpoveď 
v rozpore s platnými ustanoveniami zákona a VZN?  (zákon č. 17/1992 Z.z., vlastné VZN mesta Trenčín, 
ktoré riešia problematiku ŽP. V minulosti sa zbytočne vyrúbal chránený strom GINKO, výrub japonských 
čerešní na úkor 48 park. boxov na Juhu, výrub stromov v Lesoparku Brezina, takto si mesto TN 
predstavuje ochranu zelene-pľúc mesta?). Kto konkrétne takýto stav dopustil a ako bude riešená 
náhrada za zlikvidovanú zeleň?                     
p. Egg – Kto sa stará o priestor medzi zastávkou pod Juhom a MHSL na Soblahovskej ul.? Kto tu kosí 
trávnatý porast, dosahuje vyše 1m. Kto obhospodaruje priestor bývalej drevenej ubytovne pre 
bezdomovcov v areáli MHSL?                      
p. Egg – v lokalite JUH pred bytovkou na ul. Kyjevská a nad ul. M. Bela pri KS JUH (pravá strana od 
vchodu) sa nachádza detské ihrisko s pieskoviskom, čiastočne oplotenou plochou pre loptové hry. 
Zariadenie je poničené, plocha zarastá porastom, aké stanovisko k danej situácii vyjadruje mesto?              
p. Egg – spätne sa vracia k otázke (zápisnica VMČ Stred z 13.6.2016) - pri  výdatných dažďoch sa 
krátkodobo až o 1 m. zvyšuje hladina potôčika pri MHSL na Soblahovskej ul. (Soblahovský potok). 
Pravdepodobne to využíva niekto k možnosti vypustiť kanalizáciu. Odpoveď bola mimo dotaz 
a skutočnosť. Ak niekto tvrdí, že ide o technický problém opatrenia z pohľadu ochrany ŽP, dodržania 
zásad hygieny a zamedzenia šírenia chorôb sa prijímajú zodpovednými funkcionármi mesta?             
p. Egg – Kto je zodpovedný za vykopávky na ul. Legionárska a kto zo zamestnancov mesta kontroluje 
plnenie časového harmonogramu prác? Došlo k zúženiu vozovky, časť je zahádzaná štrkom, ponechané 
sú drobné jamy. (napr. 5.8.2016 o 11.00 hod tam už nikto nepracoval a sú dni keď sa nepracuje vôbec 
napr. 8.8.2016)                         
p. Egg -  Kedy bude ul. Legionárska daná do pôvodného stavu?                   
p. Egg – Aké priestorové a časové konkrétne opatrenia spraví mesto, aby nedochádzalo v úsekoch na ul. 
Legionárskej, kde sa robia vykopávky k hroziacim zraneniam cyklistov, nakoľko uvádzaný úsek 
komunikácie využívajú pretože nie je zrealizovaná cyklotrasa.                 
p. Egg – Kedy sa vybuduje prechod pre peších vystupujúcich na zastávke MHD Lavičková smerom na ul. 
M. Bela. Aké sú možnosti?                                   
p. Egg – Žiada o možnosť preverenia pravej strany Bratislavskej ul. smerom z mesta, na úseku od čerpacej 
stanice po Prvý trenčiansky autoservis z pohľadu dopravného značenia a umiestnenia pútačov. Veľké 
množstvo dopravných značiek a pútačov ruší pozornosť vodičov.                
Ing. Ščepko - prosím o vyčistenie kanálovej vpuste na rohu Piaristickej a Kollárovej ulice. Po rekonštrukcii 
plynovodu zostala vpusť zanesená.                        
Ing. Ščepko - Detské ihrisko Beckovská/Inovecká. Aj napriek tomu, že pozemok s hernými prvkami 
neprešiel pod správu mesta (je to však otázka času), veľmi pekne by som chcel poprosiť o zrezanie 
konárov, ktoré môžu ohrozovať hrajúce sa deti. Obzvlášť toho na obrázku. Ak už sa bude realizovať tento 
orez, veľmi pekne by som poprosil aj o obhliadku ďalších drevín v areáli.  
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Ing. Ščepko - Úprava priestoru pri OD Prior / Billa. Ide o dvoch vlastníkov danej parcely. Prosím o 
vyzvanie vlastníkov o pravidelnú údržbu, nakoľko ide o veľmi frekventovaný priestor. Na pozemku sa 
nachádza okrem vysokej trávy aj vyschnutá planá jabloň.  

Ing. Ščepko - Prosím o odstránenie nepotrebných stĺpov po verejnom osvetlení alebo svetelnej 
signalizácii na Rozmarínovej ulici. Na druhej fotografii prosím preveriť opodstatnenosť rozvodnej skrine. 
V prípade nefunkčnosti ju prosím odstrániť tak, aby po demontáži mohla na tomto mieste rásť tráva. 
Predpokladám, že by ju mal odstrániť ten, kto ju za určitým účelom kedysi zriadil.  
Ing. Ščepko - Chcel by som sa spýtať, či z dopravného hľadiska má zábradlie v celej svojej dĺžke 
opodstatnenie. Ak nie, je možné ho odstrániť? Znamenalo by to nie len vizuálne skvalitnenie tohto 
verejného priestoru, no odpadla by aj údržba v podobe náterov či komplikovanejšieho kosenia. Ak je 
nutné zábradlie v určitej miere zachovať, bolo by možné ho aspoň nahradiť „živým plotom“? Presne tak, 
ako je tomu pri zjazde zo starého mosta v smere na Rozmarínovú ulicu. Mojim cieľom je aspoň čiastočne 
„humanizovať“ tento tranzitný priestor.  
Ing. Ščepko - červenou šípkou je zaznačený pozostatok z rozvodnej skrine. Zostalo len torzo, ktoré 
dodnes nebolo odstránené. Veľmi by som chcel poprosiť aj o jeho odstránenie. Opäť tak, aby priestor 
postupne zarástol trávou. 
Ing. Ščepko - je možné odhadnúť náklady na odstránenie premostenia na Nešporovej ulici? Ide o 
premostenie nefunkčného potrubia, ktoré bolo už v niektorých častiach demontované. Dnes už stratilo 
svoj význam. Nie len pre chodcov, ale hlavne pre cyklistov by sa odstránením vytvoril podstatne 
pohodlnejší prechod. Nemyslím si, že zvodidlá diaľničného typu majú svoje opodstatnenie v pešom a 
cyklistickom koridore.  
Zároveň sa chcem spýtať na majiteľa týchto potrubí, keďže ležia na mestskom pozemku. Ak nie sú 
mestské, je možné vyzvať majiteľa na odstránenie potrubia v celej dĺžke? Prípadne prosím o informáciu, 
čo bráni prípadnej demontáži 
Ing. Ščepko -  V priestore pri uvedenom nadjazde je niekoľko rokov nefunkčný stĺp verejného osvetlenia. 
Nevidím dôvod, prečo by tam mal byť ďalších 10 rokov. Poprosím tiež odstrániť železnú konštrukciu, 
ktorá slúži na umiestňovanie reklamy. Konštrukcia je zaznačená červenou šípkou.  
Ak je takto umiestnená reklama legálna, poprosil by som zmluvu a všetku dokumentáciu predložiť na 
najbližšom VMČ Stred.  
Ing. Ščepko - po konzultácii s viceprimátorom je prepojenie pre peších a cyklistov s Nozdrkovcami hlavne 
otázkou financií. Je možné aspoň odhadom naceniť po predchádzajúcich skúsenostiach (napr. Pod 
komárky) nedokončený úsek do Nozdrkoviec? Ide o úsek od zastávky MHD – Biskupice, čistička po novo-
vyasfaltovanú slepú ulicu vedúcu k letisku. Malo by ísť o podobné parametre ako bol realizovaný chodník 
v časti Pod komárky.  
Ing. Ščepko - veľmi pekne by som chcel poprosiť o opravu časti chodníka (smer od Električnej ul. smerom 
do mesta), ktorá je už niekoľko rokov ťažko priechodná kočíkom i ľuďom na vozíku. Tento stav pretrváva 
niekoľko dlhých rokov.  
Ing. Ščepko - chcel by som poprosiť o zahrnutie do projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu 
križovatky pod mostom aj bezbariérovú úpravu priechodu pre chodcov (obrázok nižšie). Ide aj o stredový 
ostrovček, ktorý neumožňuje pohodlne prejsť cez priechod. Zároveň je príliš úzky na to, aby dostatočne 
chránil mamičku s kočíkom alebo cyklistu stojaceho vedľa bicykla. Na druhej fotografii je uvedený 
pozitívny príklad z Prahy, kde sa vybudovaním stredového ostrovčeka dosiahla väčšia bezpečnosť pre 
chodcov. Tento priechod využívajú aj študenti škôl na Ulici 1. mája.  
Ing. Ščepko - prosím o vykosenie svahu medzi objektom Hviezda a cestným mostom. Od začiatku roka 
nebolo realizované v tejto časti kosenie, pritom ide o mestský pozemok. Prosím tiež o preverenie, či je 
parcela súčasťou pasportizácie zelene, ktorú kosí súkromná spoločnosť.  
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Ing. Ščepko - chcel by som poprosiť o štatistiku (ak existuje), ktoré prevádzky v centrálnej mestskej zóne 
sú najviac problémové, resp. na ktoré sa ľudia najviac sťažujú. Prípadne aký typ podnetov musí mestská 
polícia (MsP) riešiť. Ak by to malo veľmi zaťažiť pracovníkov MsP, je možné ju vypracovať aj neskôr, 
netrvám na budúcom VMČ Stred.                  
Ing. Ščepko - na podnet od obyvateľov by som chcel poprosiť o konkrétne dôvody, prečo môže aj po 
22:00 hrať hlasná hudba z prevádzky Steps (ide o hlasnú hudbu na letnej terase, nie v interiéri podniku).  

 
5. RÔZNE – bez diskusných príspevkov 

6. ZÁVER 

Na záver p. Eva Struhárová poďakovala prítomným za účasť. Nasledujúci VMČ Stred by sa mal konať dňa 
12.9.2016. 

Zapísala: Mgr. Ivana Suliková 

v Trenčíne dňa 11.8.2016 

        Eva Struhárová 

        poverená vedením VMČ Stred 


