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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 12.12.2016   

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

Ospravedlnení poslanci: Ing. Michal Urbánek 

Prítomná:                                                                                                               
Mgr. Ivana Suliková – garant VMČ Stred 

Hostia:                                                                                                                                                                           
Mgr. Milan Sláviček - MsP 

PROGRAM 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého obdobia  
4. Návrhy na úpravu rozpočtu na rok 2017 
5. Nové požiadavky občanov a poslancov 
6. Rôzne   
7. Záver 
 
1. OTVORENIE 
Zasadnutie VMČ Stred otvoril predseda VMČ Stred JUDr. Ján Kanaba. Poslanci v počte 4 za, odsúhlasili program 
zasadnutia VMČ.  

 
2. PREROKOVANIE ŽIADOSTÍ 
 - neboli predložené žiadne žiadosti 
 
Na zasadnutie VMČ Stred sa dostavil Ing. Ščepko 
Ing. Vanková informovala prítomných poslancov o postupe riešenia otázky odstraňovania starých telefónnych 
búdiek. 

 
3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 

Mgr. Medal – žiada o doloženie kolaudačného rozhodnutia keď bude vydané na stavbu bigboardu medzi 
ul. Električná, Legionárska. 
ODPOVEĎ: Kolaudačné rozhodnutie na stavbu vydané nebolo, o jeho vydaní budeme VMČ Stred informovať. 
(ÚSaŽP) 

Mgr. Medal - žiada o bezodkladné odstránenie nepovolenej a teda nelegálnej terasy Vevey na Štúrovom 
námesti. 
ODPOVEĎ: za UD: Stavebný úrad môže podľa  § 88 písm b) stavebného zákona nariadiť odstránenie stavby 
postavenej bez stavebného povolenia len v tom prípade, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s 
verejným záujmom. 
za USaŽP: V zmysle uvedeného začal stavebný úrad v roku 2015 konanie o dodatočnom povolení predmetnej 
stavby. Toto konanie však bolo prerušené do vyriešienia predbežnej otázky, ktorou je žaloba podaná na Krajskom 
súde v Trenčíne na preskúmanie rozhodnutia Pamiatkového úradu SR a súčasne žaloba o preskúmanie zákonnosti 
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rozhodnutia Okresného úradu v Trenčíne, odbor výstavby a bytovej politiky. Nakoľko tieto konania na Krajskom 
súde priamo súvisia s predmetnou stavbou terasy Caffe Vevey, stavebný úrad vo veci nie je oprávnený rozhodovať 
a konanie ostane prerušené do právoplatného rozhodnutia príslušného súdu.  Po vydaní rozsudku bude stavebný 
úrad plne rešpektovať rozhodnutie súdu v danej veci. za UP:  Konanie o dodatočnom povolení stavby terasy Vevey 
je prerušené do právoplatného rozhodnutia súdov o žalobách proti rozhodnutiam orgánov, ktoré sú podkladom pre 
ďalší postup stavebného úradu v tomto konaní. Stavebný úrad bude následne v konaní pokračovať v súlade s 
vydanými rozhodnutiami súdu.   Do ukončenia konania o dodatočnom povolení stavby terasy Vevey nie sú dané 
dôvody pre začatie konania o nariadení odstránenia stavby. 

Poslanci VMČ Stred spolu s občanmi žiadajú, aby pre obyvateľov a podnikateľov Mierového námestia, 
Matúšovej a Farskej ulice bolo zorganizované samostatné pracovné stretnutie, kde budú prizvané všetky dotknuté 
a zodpovedné osoby či už z mestského úradu alebo inej inštitúcie, firmy, ktorí budú vedieť občanom zodpovedať 
všetky otázky týkajúce sa rekonštrukcie (rozsahu a postupu prác, fázovania, predpokladaného obmedzenia pohybu, 
dopravy, prevádzok, vrátane Slovenskej pošty...) Mierového námestia. Mgr. Medal považuje stretnutie v športovej 
hale len za politickú akciu, daná - vecná téma si vyžaduje iný formát, s vopred zaslanými pozvánkami všetkým 
dotknutým občanom a podnikateľom na Mierovom námestí, Matúšovej a Farskej ulici. 
ODPOVEĎ: V súvislosti s plánovanou rekonštrukciou Mierového námestia sa s veľkou pravdepodobnosťou 
uskutoční viac ako jedno takéto pracovné rokovanie v termíne: december 2016 - podľa potreby. (KPRI, ÚIS)  

Mgr. Medal – prosí o odstránenie popadaného lístia (schodisko ul. Jesenského-Električná) 
ODPOVEĎ: Lístie bude odstránené do 2.12. 2016. (MHSL) 

Mgr. Medal a Ing. Ščepko – žiada o zmeranie vlhkosti vzduchu v MŠ Stromová (rekonštrukcia strechy), 
došlo k zvlneniu novopoloženej podlahy. Prečo? 
ODPOVEĎ: Meranie vlhkosti bolo zrealizované. Nepotvrdilo sa prekročenie limitov. Podlaha bola skontrolovaná a 
drobné niekoľko centimetrové zvlnenie bolo opravené k spokojnosti p. riaditeľky. (ÚIS)  

p. Beták – žiada mesto Trenčín, aby v budúcoročnom rozpočte vyčlenilo 5 000,- EUR na údržbu ihriska 

v zátoke pokoja. Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za, odporučil  a podporil návrh p. Betáka. 
ODPOVEĎ: Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 bude predložený na schválenie poslancom 
Mestského zastupiteľstva na zasadnutí dňa 14.12.2016. Návrh je zverejnený, návrhy na zmenu môžu predložiť 
poslanci priamo na rokovaní v súlade s VZN Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta. (ÚE) 

p. Beták – žiada aby mesto Trenčín požiadal ŽSR o vybudovanie provizórneho chodníka v smere za 
podchodom Hasičská ul. na žel. most. (vybudovaná obchádzka chodníka), na zemi je veľa blata, podobá sa to na 
stavenisko. 
ODPOVEĎ:  Mesto v letných mesiacoch po ťahaniciach so železnicami dosiahlo vybudovanie dočasného chodníka 
medzi železničným mostom a podchodom Hasičská. Projektant totiž uvažoval o obchádzkovej trase pre peších 
okolo obchodnej akadémie v dĺžke 3 km (!). Pokúsime sa vyrokovať úpravu tohto dočasného chodníka. Po 
posledných skúsenostiach predpokladáme, že to bude „beh na dlhú trať“. (ÚD) 

p. Beták – v akom štádiu sa nachádza čistenie parku? (vstupná brána Trenčína, kde sa zdržujú 
bezdomovci). Kedy sa začne vykonávať zber lístia? Ing. Lisáček odpovedal, že v tomto čase začína celoplošný zber 
lístia. 
ODPOVEĎ: V parku bolo lístie strojovo pozbierané 24-25.11.2016, cca 1/2 odvezená, ostatné kopy  budú odvezené 
do 9.12. 2016. (MHSL) 

Občania – je si mesto Trenčín absolútne isté tým, že boli splnené všetky body a náležitosti zmluvy k tomu, 
aby mohlo dôjsť k uzatvoreniu zámennej zmluvy so spol. HOSS CORP, a.s. 
ODPOVEĎ: Podmienky určené zmluvou o budúcej zámennej zmluve pre uzatvorenie riadnej zámennej zmluvy 
splnené boli, inak by k uzatvoreniu zmluvy nedošlo.(ÚMM, ÚP) 

p. Beták – ako je pripravené mesto na zimné obdobie (posyp, zimná údržba)? Vie zodpovedný pracovník 
v akom stave sú prístroje, sypače dodávateľa tejto služby, ktorými má zabezpečiť zimnú údržbu? 
ODPOVEĎ: Pohotovosť pre zimnú údržbu začala s prvými mrazmi v prvej polovici novembra. Dodávateľ, ktorým je 
Marius Pedersen má techniku pripravenú a v prípade predpovede mrazov aj v pohotovosti. (ÚD) 

p. Petrušek – žiada, aby mesto osadilo značku s príkazom nižšej rýchlosti, alebo spomaľovacie retardéry  
na ul. S. Chalupku smerom cez Slnenčné nám. k reštaurácii FORMULA. Smerom na JUH od Kauflandu sa tvorí počas 
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dňa zápcha, vodičia si krátia cestu touto ulicou, jazdia príliš rýchlo, na ul. sa pohybuje veľa detí. Môže dôjsť 
k usmrteniu. 
ODPOVEĎ: Značky so zníženou rýchlosťou povoľuje dopravný inšpektorát osadiť len na uliciach, kde nie sú 
vybudované chodníky. Spomaľovacie dopravné prahy, ľudovo pomenované po niektorých vládnych poslancoch aj 
retardéry, dopravný inšpektorát nepovoľuje viacmenej vôbec, a ak - tak len vo výnimočných prípadoch - napr. v 
Opatovej, aby sa zabránilo obchádzaniu vozidiel jazdiacich po štátnej ceste cez obytné zóny. Mesto v spolupráci s 
dopravným inšpektorátom pokusne zavádza zónu s maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km/h, bez označenia 
hlavných ciest (prednosťou sprava) v lokalite medzi ulicami Soblahovská, Olbrachtova, Partizánska, Cintorínska. Ak 
sa toto riešenie osvedčí, pravdepodobne zavedieme takéto zóny aj do iných častí mesta - v úvahu prichádzajú štvrť 
pri Slnečnom námestí, „stará“ Sihoť alebo napr. Nové Zlatovce. (ÚD) 

Ing. Urbánek – v akom stave je preberanie komunikácii po oprave plynovodov na nám. Sv. Anny? 
ODPOVEĎ: Komunikácia po oprave plynovodov nebola prebratá. Vzhľadom na súčasné budovanie cyklopruhov bolo 
s dodávateľom stavebných prác dohodnuté, že po skončení odstávok obaľovačiek asfaltových zmesí, čo možno 
predpokladať začiatkom apríla, bude ryha po plynároch ako aj priľahlý jazdný pruh preasfaltovaný spoločnou 
investíciou. (ÚD) 

p. Egg – kde sa stratilo ustanovenie Zákona č. 36/1990 Z.z. §25 odsek 7 (poslanec je povinný na požiadanie 
informovať voličov) zo štatútu mesta? 
ODPOVEĎ: Štatút mesta je základnou normou mesta. Táto norma musí byť v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , ale nemusí „otrocky“ kopírovať všetky jeho ustanovenia, t.j. 
nemusí a ani nemá obsahovať všetko, čo je riešené v zákone. Štatút mesta teda nemusí  ani obsahovať povinnosť 
poslanca na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva. Táto povinnosť je 
zákonnou povinnosťou, čiže platí priamo ex lege  -  zo zákona. (ÚP) 

p. Egg – Je pravdou, že podanou žalobou vo vzťahu zmarenia podnikateľského zámeru (jama) a sporom 
o televíziu sa navýši zadĺženie mesta? Figurujeme medzi 10 najzadĺženejšími mestami. Aké opatrenia mesto plánuje 
prijať? 
ODPOVEĎ:  Žaloba a spor nenavyšujú zadĺženie mesta. Zadĺženie mesta zvyšujú prijaté úvery a nezaplatené 
záväzky. T.j. tieto otázky budú relevantné až v prípade, že Mesto Trenčín bude povinné v nadväznosti na 
rozhodnutia uhrádzať finančné prostriedky. Ich prípadná úhrada môže byť pokrytá buď z vlastných príjmov mesta 
alebo úverových zdrojov v súlade s rozpočtom príjmov a výdavkov mesta. (ÚP, ÚE) 

p. Egg – mesto je totálne rozkopané stav chodníkov hlavne ul. Hviezdoslavova je v katastrofálnom stave. 
Kedy budú dané do pôvodného stavu? Žiada o harmonogram a možné finančné krytie. 
ODPOVEĎ: Rozkopávky po výmene plynovodov sa pomaly dokončujú. Čo sa týka opravy Hviezdoslavovej ulice 
medzi OC Centrum a ODOou, táto určite nebude zrealizovaná v roku 2017, nakoľko sa v tomto období plánuje 
nákladná investícia rekonštrukcie Mierového námestia. Úprava plôch teda pripadá do úvahy najskôr v roku 2018 - 
skôr až 2019 -  v závislosti na pridelených finančných prostriedkov, ktoré schvaľujú poslanci MsZ. Oprave by mala 
predchádzať architektonická súťaž, ktorá určí budúcu podobu priestoru. Problémom je však stále neukončený 
súdny spor o tzv. Cellerovu jamu, ktorý bráni úprave priestoru ako celku. Zatiaľ je teda možné robiť len lokálne 
opravy. (ÚD) 

p. Egg – kto zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti chodcov, pri rozkopávke pred predajňou Urbánek sa 
robili výkopy a nakladanie zeminy nad hlavami chodcov, čo bolo zdokumentované a hl. funkcionárom tento stav 
oznámený. Stav sa opakuje pri rozkopávke na križovatke pri Bille a Partizánskej ul. Občania aj cez dvojité 
upozornenie zodpovednej osoby neboli informovaní značkou, vstupovali priamo na stavenisko bez možnosti 
východu, ale s možnosťou zranenia. (príloha č. 20-24) 
ODPOVEĎ: Realizátor bol na uvedené upozornený a zjednal nápravu. Za bezpečnosť chodcov pred predajňou 
Urbánek zodpovedá zhotoviteľ stavby - teda SPP Distribúcia. Na križovatke Partizánska / Legionárska zodpovedá 
opäť zhotoviteľ, ktorými sú Cesty Nitra. Obyvatelia nemajú vstupovať na stavenisko, pokiaľ je riadne značené. 
Bohužiaľ sa často stáva, že označenie staveniska (ale aj dopravné značenie) zmizne behom prvej noci, nakoľko sa 
ľuďom nechce stavenisko obchádzať. (ÚD, ÚIS) 

p. Egg – v rámci budovania parkovacích plôch sa využívajú aj chodníky, pričom sa ponecháva výška 
pôvodných obrubníkov. Rozmýšľa niekto ako tam zájde vozidlo bez poškodenia? 
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ODPOVEĎ: Rozmýšľa. Parkovanie čiastočne alebo úplne na chodníku sa navrhuje len tam, kde je prevýšenie 
obrubníkov do 80 mm (nájazd pri rýchlosti max 10 m/h). Pokiaľ je prevýšenie vyššie, upravuje sa buď sklon ale 
prevýšenie obrubníkov.(ÚD) 

p. Egg – na základe čoho mesto Trenčín zrušilo čestné občianstvo Stalinovi? Z akého legislatívneho 
dôvodu? 
ODPOVEĎ: Právna úprava, § 11 ods. 4 písm. o) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov umožňuje obecnému, resp. mestskému  zastupiteľstvu pri  rozhodovaní  o základných otázkach života 
obce, resp. mesta  udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny. Podrobnosti tejto kompetencie 
upravuje VZN č.4/2006 o udeľovaní Čestného občianstva mesta, Ceny mesta, Ceny primátora a Čestných pôct 
mesta. Podľa tohto VZN možno nielen čestné občianstvo udeliť, ale MsZ môže udelené čestné občianstvo odňať 
hlasovaním 3/5 väčšinou všetkých poslancov, ak zo závažných dôvodov čestný občan tejto pocty nie je hoden alebo 
u koho dodatočne vyjdú najavo skutočnosti, na základe ktorých by k udeleniu čestného občianstva nedošlo (článok 
2 ods. 12 citovaného VZN). (ÚP) 

 
4. NÁVRHY NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2017 
Na VMČ sa dostavila JUDr. Birošová. 
Pre VMČ Stred je vyhradených 200 000,- EUR z toho je 138 000,- EUR určených na výstavbu DI na Karpatskej ul. 
a zostávajúce financie nie sú vyčlenené konkrétne. Poslanci VMČ Stred navrhujú ako prioritu riešenie 
Nozdrkovského chodníka. 
p. Struhárová navrhuje financie na rekonštrukciu DI na Karpatskej ul. rozložiť na 2 roky v prípade dostatku financií 
na 1 rok. 
Poslanci VMČ Stred opätovne navrhujú, aby sa v budúcom rozpočte uvažovalo o vybudovaní detského dopravného 
ihriska za DI na ul. Karpatskej. JUDr. Birošová navrhuje pozvať na januárový VMČ Stred Ing. Krátkeho – predseda 
urbáru, za účelom prejednania odkúpenia pásu pozemku , ktorý by slúžil na vybudovanie chodníka v Nozdrkovciach. 
Mgr. Medal žiada vyčleniť na dostavbu podkrovia na V. ZŠ v Trenčíne nejaké prostriedky na vybudovanie laboratórií.  
Poslanci VMČ Stred - pokiaľ bude možné upraviť rozpočet, tak prioritou bude poskytnúť financie na výstavbu 
laboratórií na V. ZŠ, je to dôležitejšie ako poskytnúť 100 000,- EUR Dukle, a.s.  
3 poslanci sa zhodli na tom, že predložia na mestskom zastupiteľstve pozmeňovací návrh, 2 poslanci sa zdržali 
hlasovania. 
 

5. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 
Mgr. Medal – žiada o doplňujúcu informáciu, či a koľko platia prevádzkovatelia terasy Vevey na Štúrovom námestí 
za záber verejného priestranstva, a za aké obdobie od vzniku danej terasy 
Mgr. Medal - prosím návrh riešenia na trvalé zamedzenie státia vozidiel priamo v priestore určenom na čakanie 
pešej cestujúcej verejnosti na zastávke MHD pri Perle (Legionárska ulica) - aktuálna situácia, kedy cestujúci musia 
nastupovať a vystupovať pomedzi stojace autá, je neakceptovateľná 
Mgr. Medal - prosím o vyriešenie požiadavky obyvateľov Biskupickej ulice - zákaz prejazdu nákladných vozidiel cez 
túto ulicu (nakoľko je možné využiť alternatívne otvorený diaľničný privádzač)  
Mgr. Medal - prosím o bezodkladné nainštalovanie zvislého dopravného značenia protismerného cyklopruhu na 
Palackého ulici. 
Mgr. Medal - prosím o informáciu, kedy budú odstránené rozpadajúce sa reklamné plochy, ktoré sú na hanbu (viď 
pripojený obrázok, ktorého autorom je p. Sjekel) (príloha č. 1) 
požiadavka občanov - osvetlenie biskupického cintorína a spevnenie chodníka - prosíme o vyjadrenie zodpovedných 
útvarov MsÚ, čo je potrebné pre vybavenie tejto požiadavky občanov 
Predseda bytového družstva (zastupuje občanov)  pri dome 1115 na ul. Soblahovskej 59 žiada už niekoľko rokov 

rozšírenie parkovacích miest. Poslanci VMČ Stred hlasovaním 5 za odporúčajú rozšírenie parkovacích 
miest  v rámci parkovacej politiky mesta na rok 2017.  
p. Hovana  - zastupuje rodičov OZ pri MŠ 28. Októbra, tlmočil požiadavku rodičov za zachovanie MŠ 28. Októbra ako 
dvojtriedky. Rodičia majú dobré skúsenosti s touto MŠ aj s jej výchovným procesom. 
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Poslanci VMČ Stred - žiadajú, aby mali do budúceho VMČ Stred (16.1.2017) kompletné a správne informácie, 
podklady týkajúce sa problematiky MŠ 28. Októbra z komisie školstva, od Ing. Pagáča. (možnosť podania projektu 
nadstavby, možnosť umiestnenia dieťaťa do MŠ v mestskej časti STRED) 

Poslanci VMČ Stred -poslanci VMČ Stred žiadajú pokračovať v zvyšovaní bezpečnosti priechodov pre 
chodcov v štýle roku 2016 - teda v zabezpečení osvetlenia zhora, LED-blikačiek vo vozovke a zvýraznenia 
náterov (červený podklad) - aj na ďalších frekventovaných priechodoch (aj v súvislosti s nedávnymi 
tragédiami chodcov na trenčianskych cestách) - prosíme o informáciu, ktoré priechody a akým spôsobom 
sa plánujú zabezpečiť v rokoch 2017 a 2018  

Mgr. Medal – žiada aby sa aj v budúcom roku pokračovalo v zabezpečovaní bezpečnosti na priechodoch 
prechodcov,  tak ako to začalo v tomto roku. 
 
 

6. RÔZNE  

Mgr. Medal – vedúci prevádzok nie sú informovaní o priebehu a postupe rekonštrukcie Mierového námestia. 
 
Poslanci VMČ Stred diskutovali s rodičmi na tému MŠ 28. Októbra.  
-JUDr. Birošová a Ing. Ščepko navrhujú, aby sa zrušilo resp. prehodnotilo uznesenie „Komisie školstva“ týkajúce sa  
prijímania detí na šk. rok 2017-2018. 
-p. Hovana informoval prítomných, že požiadal komisiu školstva, aby sa zaoberala problematikou MŠ 28. Októbra 
opätovne nakoľko im boli podľa rodičov z MŠ poskytnuté nesprávne údaje na základe ktorých sa rozhodli. 
-Ing. Ščepko bol tiež prekvapený aké údaje poskytol Ing. Pagáč na VMČ Stred ohľadne MŠ.  
-Mgr. Medal, navrhuje, aby sa prehodnotilo stanovisko MsÚ, k podaniu projektu na nadstavbu MŠ 28 októbra. 
-Poslanci za VMČ Stred pôjdu si osobne preveriť možnosť umiestnenia dieťaťa v škôlkach spadajúcich pod mestskú 
časť STRED. 
 

 

7. ZÁVER 

Na záver JUDr. Kanaba poďakoval prítomným za účasť. Nasledujúci VMČ Stred by sa mal konať dňa 16.1.2017. 

Zapísala: Mgr. Ivana Suliková 
v Trenčíne dňa 15.12.2016 

Začiatok VMČ: 15.30 hod. 
Ukončenie VMČ: 17.00 hod. 

        JUDr. Ján Kanaba 
        Predseda VMČ Stred 
   


