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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 13.6.2016   

Prítomní poslanci:                                                                                                                                                       
JUDr. Ján Kanaba, Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko, Ing. Michal Urbánek,       JUDr. Danica 
Birošová 

Ospravedlnení poslanci: Eva Struhárová, 

Prítomná:                                                                                                               
Mgr. Ivana Suliková – garant VMČ Stred 

Hostia:                                                                                                                                                                           
Mgr. Milan Sláviček - MsP, 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 
Na úvod privítal všetkých prítomných predseda VMČ Stred JUDr. Ján Kanaba a poslanci v počte 5 za 
odsúhlasili jednotlivé body programu. 
 
2. PREROKOVANIE ŽIADOSTÍ 
Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie sa k predaju nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. 
Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 756/39 zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2 odčlenená 
geometrickým plánom č. 36335924-350-15 z pôvodnej C-KN parc.č 756/1 zastavané plochy a nádvoria 
pre Ing. Erika Pavlisa, za účelom vysporiadania pozemku pod časťou plánovanej stavby parkoviska 
v súvislosti so stavbou polyfunkčného domu „Dominum“. 
 Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ a Útvar hlavného 
architekta Mesta Trenčín dňa 18.05.2016 predaj pozemku odporučili. 
 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za, odporučil vyhovieť žiadosti.  

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie sa k prenájmu nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. 
Trenčín, časť C-KN parc.č. 756/1 v približnej výmere 48 m2, pre  Ing. Erika Pavlisa, za účelom 
vybudovania spevnených plôch – príjazdovej komunikácie k domu a chodníka pred domom v súvislosti so 
stavbou polyfunkčného objektu „Dominum“, ktoré budú po kolaudácii odovzdané do vlastníctva Mesta 
Trenčín, za cenu nájmu v súlade s VZN 12/2011 vo výške  1,- € za celý predmet nájmu počas celej doby 
užívania pozemku na dobu určitú s účinnosťou odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia maximálne 
do doby dokončenia stavby  uvedenom v stavebnom povolení, v prípade, že v stavebnom povolení 
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nebude uvedený termín ukončenia stavby, doba nájmu sa uzatvára maximálne na dobu 2 rokov odo dňa 
právoplatnosti stavebného povolenia. Prevod časti stavebného objektu  do vlastníctva mesta podlieha 
schváleniu mestským zastupiteľstvom. Ide o pozemok nachádzajúci sa pri parkovisku vedľa OD Družba. 
 Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ a Útvar hlavného 
architekta Mesta Trenčín dňa 18.05.2016 prenájom pozemku odporučili. 
 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za, odporučil vyhovieť žiadosti.  

 
Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti Tradičná Pekáreň s.r.o.  o zmenu 
nájomcu v Nájomnej zmluve č. 24/2011 uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a Miroslavom Koršom, na 
prenájom pozemku v k.ú. Trenčín časť C-KN parc.č. 3245/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2, 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod  predajným stánkom s občerstvením.  
Vzhľadom k tomu, že novým vlastníkom predajného stánku sa stala Tradičná Pekáreň s.r.o., spoločnosť 
požiadala o zmenu nájomcu resp. o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy. Ide o pozemok – zeleň pri 
Gymnáziu Ľ. Štúra na Ul. 1. mája v Trenčíne. 
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín a Útvar 
dopravy MsÚ v Trenčíne dňa 10.5.2016 odporučil prenájom pozemku v zmysle žiadosti. 
 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za, odporučil vyhovieť žiadosti.  

 
 
3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 
 
p. Struhárová žiada o fotokópiu búracieho a stavebného povolenia pre rodinný dom na ul. Cintorínskej 
45 v Trenčíne.          
 ODPOVEĎ: Stavebný úrad vydal v roku 2015 stavebné povolenie pre zmenu stavby „Nadstavba 
administratívnej budovy BSC Line“  (Cintorínska 45, Trenčín),  na parcelách č. 2156/1,  2156/24,  2156/30  
katastrálne územie Trenčín. Búracie povolenie na predmetnej stavbe vydané nebolo. Oznámenie aj 
Rozhodnutie bolo doručené všetkým účastníkom konania, ktorí mali možnosť sa k stavbe vyjadriť.                                                                                                                                                              
V zmysle § 23 ods. 1 správneho poriadku „Účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú 
právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o 
hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom.“ 
Z uvedeného vyplýva, že nakoľko p. Struhárová ako žiadateľka nebola účastníkom predmetného konania, 
ani nepreukázala odôvodnenosť svojej požiadavky, správny orgán jej nemôže umožniť nazerať do vyššie 
uvedeného spisu, ani zasielať kópie stavebného povolenia.   (ÚSaŽP) 
 
p. Struhárová žiada namiesto zrevitalizovania pásov pred škôlkou MŠ Soblahovská (parkujú tam autá), o 
vybudovanie chodníka pri vstupe do škôlky z bezpečnostného hľadiska.    
 ODPOVEĎ: Uvedený priestor posúdi útvar dopravy v súlade s pripravenými projektovými 
dokumentáciami k parkovaniu a navrhne riešenie. (ÚIS) 

p. Egg - "p. primátor sa vyjadril v športovej hale, že VZN týkajúce sa parkovania chce doriešiť do 2 
mesiacov." Aký je harmonogram prípravy VZN týkajúci sa parkovania?      
 ODPOVEĎ: VZN bude predložené na júlovom MsZ. Účinnosť VZN je plánovaná od 1.11.2016, 
dovtedy  budú vyznačené všetky parkovacie miesta, upravené priechody pre chodcov, vyznačená 
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cyklotrasa na Palackého ul.  - zjednodušene všetky riešenia, ktoré boli prezentované v Športovej hale. 
(TPS) 

p. Egg - ako boli využité financie, ktoré vybrala od roku 2009 TPS na parkovnom? Náklady na právne 
služby sú mesačne viac ako 800,- EUR, aké konkrétne úkony sú právnou službou vykonávané za tento 
poplatok? Ako konkrétne sa využila čiastka vybraná na parkovnom? (do akého zlepšenia sa investovalo, 
čo sa nakupovalo z vybratých financií).          
 ODPOVEĎ: V r. 2009 bola dosiahnutá strata. Od r. 2010 do r. 2013 vrátane bol zisk vyplatený 
formou dividendy mestu Trenčín, bol príjmom rozpočtu mesta, o jeho použití rozhodovalo MsZ.  Zisk za r. 
2014 bol ponechaný TPS, použitý bol na prípravu projektovej dokumentácie pre riešenie zóny s plateným 
státím. Práca GPL zahŕňa prípravu zmlúv a dodatkov s externými spoločnosťami, zmlúv so štat. orgánom 
a dozornou radou, dohôd, zmien v obchodnom registri a úpravy Stanov spoločnosti, vypracúvanie analýz 
a odporúčaní, ktoré boli použité pri príprave parkovacej politiky a VZN, atď. (TPS) 

p. Egg - ako bude riešené parkovanie pri novom grécko-katolickom kostole v súvislosti so zeleňou?
 ODPOVEĎ: Keďže sa jedná o novú výstavbu je zrejmé, že dôjde k úbytku zelene. Parkovisko 
chrámu ako aj samotný chrám a priľahlé budovy budú zriadené na mieste, kde sa v minulosti nachádzal 
trávnik. (ÚD) 

p. Egg - od MHSL na Soblahovskej ul. až po Soblahov, cestu lemuje orechová alej, počas nárazových 
mrazov všetky orechy zmrzli. Ako sa bude riešiť táto situácia?      
 ODPOVEĎ: S uvedenými stromami nie je potrebné nič robiť, stromy nie sú uhynuté mrazom, 
zregenerujú sa. (ÚIS) 

Ing. Mičega - prečo dostal ako predseda komisie návrh VZN týkajúci sa parkovacej politiky na ktorý sa 
dopytoval od októbra 2015 až 8.2.2016, keď bol už v auguste rozpracovaný?    
 ODPOVEĎ: V auguste 2015 bolo ešte len rozhodnuté, že parkovanie v meste Trenčín (resp. jeho 
rozširovanie) bude riešiť TPS, a. s. Na základe toho TPS, a. s. vypracovala dokument Parkovacia politika 
mesta Trenčín a po jeho schválení MsZ v októbri 2015 bolo následne vypracované VZN. Poslancom bol 
materiál zaslaný vo februári 2016 po jeho skompletovaní a dokončení projektov dopravného značenia. 
(TPS) 

p. Egg - 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. 
Dá sa táto situácia riešiť?         
 ODPOVEĎ: Pri MHSL  sa nachádza Lavičkový potok, do ktorého sú zaústené vody z odľahčovacej 
komory  jednotnej kanalizácie sídliska JUH.  Kanalizačná sieť na sídlisku Juh je riešená tak, že odpadová 
voda z kanalizácie sídliska sa práve počas výdatných dažďov  pri preťažení kanalizačnej siete dostáva cez 
odľahčovaciu komoru do potoka.  (ÚSaŽP) 

Občan Kučerák - koľko z nových 2 200 parkovných miest bude na území mestskej časti STRED?
 ODPOVEĎ: V pásme A, B, C, D bolo v r. 2012 1477 oficiálnych parkovacích miest, v návrhu pre r. 
2016 je 2713 parkovacích miest. Tzn. ide o vyznačenie 1236 oficiálnych státí naviac oproti r. 2012. (TPS) 

Občan Kučerák - ktoré konkrétne ulice budú zjednosmernené a v akom smere?   
 ODPOVEĎ: Zjednosmernenie ul.: Olbrachtova (od Partizánskej smerom k Soblahovskej), 
Bezručova (od Inoveckej ku Kalinčiakovej), Beckovská (od Kalinčiakovej k Inoveckej), 28. októbra (od 
Dlhých Honov k Beckovskej), Janka Kráľa (od Olbrachtovej ku Krátkej), Zelená (od Janka Kráľa k Dolnému 
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Šiancu), Krátka (od Janka Kráľa k Dolnému Šiancu), gen. Goliana (od Študentskej ku gen. Viesta), Jiráskova 
(od Nábrežnej k Hodžovej), Vodárenská (od 17. novembra), 17. novembra (od Jiráskovej ku gen. Viesta), 
gen. Viesta (od Hodžovej k Švermovej). (TPS) 

Občan Kučerák - akou cestou sa môže občan dostať k informáciam, ktoré sa týkajú pripravovania VZN o 
parkovaní?           
 ODPOVEĎ: Na webovej stránke mesta Trenčín vpravo hore pod bannerom "Návrh nového VZN o 
dočasnom parkovaní." (TPS)  

Občania žiadajú, aby bola zverejnená nová parkovacia politika v pdf.     
 ODPOVEĎ: Na webovej stránke mesta Trenčín vpravo hore pod bannerom "Návrh nového VZN o 
dočasnom parkovaní." (TPS) 

Občan Beták žiada o finančný príspevok na zrevitalizovanie zelene v oblasti "zátoky pokoja". Rozpočet 
priloží.            
 ODPOVEĎ: Mesto Trenčín poskytuje finančné príspevky - dotácie v súlade so VZN č.7/2012 
právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom nie je mesto a fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré majú 
sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo 
poskytujú služby obyvateľom mesta. Dotácie sú poskytované v súlade s rozpočtom mesta na daný 
rozpočtový rok.  Aktuálne dotácie pre túto oblasť v rozpočte schválené nie sú. V nadväznosti na vyššie 
uvedené doporučujeme Mestu Trenčín poslať písomnú žiadosť. (ÚE) 

Mgr. Medal žiada, v rámci náhradných výsadieb podsadiť nové sakury medzi staré stromy na 
Soblahovskej ulici, a samozrejme aj na miesta, kde už sakury chýbajú. O aký počet pôjde? Ing. Ščepko sa 
pýta, aké kroky majú poslanci spraviť, aby sa uvedené zrealizovalo?     
 ODPOVEĎ: Nové stromy na ul. Soblahovská sú súčasťou náhradnej výsadby uvedenej v 
rozhodnutiach na výrub. MHSL m.r.o. v jesenných mesiacoch zrealizuje náhradnú výsadbu v rámci celého 
mesta, teda aj na ul. Soblahovská, a to za roky 2013 a 2014. Na jar sme sumarizovali počty drevín podľa 
vydaných rozhodnutí aj veľkostné parametre,  ktoré sú potrebné do aukcie, aby nám dodávatelia dodali 
požadovaný materiál. Rozsah realizovanej náhradnej výsadby je závislý od finančných prostriedkov 
schválených v rozpočte mesta. (ÚSaŽP) 

Mgr. Medal - mohli by poslanci dostávať zo stavebného úradu informácie o začatých stavebných a 
územných konaniach? Nevedia občanom zodpovedať otázky kde sa pripravuje aká stavba.   
 ODPOVEĎ: Stavebný úrad sa momentálne nevie vyjadriť k danej veci. Uvedená požiadavka bola 
zaslaná na útvar právny. Po obdržaní požadovanej informácie budeme VMČ Stred informovať. (ÚSaŽP) 

Poslanci VMČ Stred, vzniesli požiadavku posunutia termínu na pripomienkovanie parkovacej politiky o 
mesiac + požiadavku zverejniť všetky projekty k parkovaniu, aby mali občania relevantný podklad 
k pripomienkovaniu.         
 ODPOVEĎ: Lehota na pripomienkovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom 
parkovaní v Trenčíne začala plynúť dňa 26.4.2016 a skončila 18.5.2016. Toto obdobie považujeme za 
dostatočne dlhé na spripomienkovanie návrhu. Zároveň uvádzame, že návrh VZN o dočasnom parkovaní 
v Trenčíne so zapracovanými pripomienkami verejnosti je od 7.6.2016 zverejnený na internetovej 
stránke mesta Trenčín. Verejnosť sa s ním môže oboznámiť a v čase na to legislatívne stanovenom ho 
bude môcť pripomienkovať.  Návrh VZN obsahuje i kompletnú projektovú dokumentáciu. (KPRI) 
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Obyvatelia Piaristickej ulice, žiadajú o pokosenie trávy za DOS, pri ihrisku. Tráva nebola pokosená ani v 
jeseni.            
 ODPOVEĎ: Preveríme, v prípade potreby sa zjedná náprava. Ihrisko oproti DOS bolo pokosené. 

p. Beták sa pýta, kde sa v platnom územnom pláne počíta s novými parkovacími domami, záchytnými 
parkoviskami, novými parkovacími plochami.        
 ODPOVEĎ: Väčšina regulovaných plôch má vo svojom funkčnom využití aj možnosť výstavby 
parkovísk a hromadných garáží slúžiacich pre okolité územie. Konkrétne viacpodlažné parkovacie domy 
alebo garáže sú v úpn navrhnuté hlavne na plochách súčasných individuálnych garáží formou ich 
prestavby alebo nadstavby, napr. na Sihoti na Nábrežnej, na Švermovej, Žilinskej, Pádivého, ďalej na 
Kubranskej, na Súvoze - pred areálom Trensu, v Zámostí pri starom železničnom moste na ul. Ľ. Stárka, v 
dolnom meste pri trhovisku a pri križovatke Soblahovskej s Bezručovou, na Juhu je cca päť lokalít. Väčšie 
množstvo parkovacích miest je plánované v objekte Terminálu pri žel. stanici a v areáli futbalového 
štadióna, v rámci dohody so ŽSR bude nové parkovisko za krytou plavárňou a pred letným kúpaliskom na 
ostrove. (ÚHA) 

Ing. Ščepko - aké činnosti majú pracovníci Marius Pedersen vykonávať pri čistení centra mesta? Zaujíma 
ma, či ide len o zbieranie  odpadkov, alebo aj komplexné čistenie spôsobené náletmi zo stromov, prachu, 
riadneho čistenia schodov a pod.         
 ODPOVEĎ: Vykonávajú zväčša len základné čistenie. Ak ich požiadame, vykonávajú aj iné 
činnosti, samozrejme si to u nás zaúčtujú. Nálety stromov, prachu, schodov a.t.ď. sa snažíme riešiť 
vlastnými aktivačnými pracovníkmi (ÚD) 

Ing. Ščepko - je možné odstrániť grafity na jednom zo stĺpov pri vstupe do Mestského úradu. Takto 
poškodený je už viac ako rok. Podobne aj pri mestskej veži (medzi vežou a Mestským úradom).  
 ODPOVEĎ: Mesto sa pokúšalo rôznymi spôsobmi graffiti vyčistiť, nepodarilo sa, skúsime osloviť 
odbornú firmu na odstránenie graffiti. (ÚIS) 

Ing. Ščepko - či je možné odstrániť niekoľko ročný prepad chodníka oproti zástavke MHD Inovecká (smer 
JUH). Ide o prepad, kde je vidieť podkladový betón. Ide o bariéru v línii chodníka. Zároveň sa pri prepade 
nachádza tyč v páse zeleni, ktorá niekoľko rokov nemá svoje opodstatnenie.    
 ODPOVEĎ: Odstránime. (ÚD) 

Ing. Ščepko - prosím o opravu a doplnenie chýbajúceho asfaltu na chodníku na ulici Dlhé Hony v smere k 
zástavke MHD            
 ODPOVEĎ: Opravíme. (ÚD) 

Ing. Ščepko - neodtekajúca voda na Ulici Dlhé Hony, kde je v čase dažďov zaliaty priechod pre chodcov na 
pravej strane (ak stojíte pred ZŠ). Najbližší kanál, ktorý je napojený na kanalizáciu je pri zábradlí ZŠ. 
Odtoková vpusť na opačnej strane priechodu by mala byť vsakovacia a tiež neodteká. Prosil by som o jej 
vyčistenie.           
 ODPOVEĎ: O tomto probléme vieme. Budeme ho riešiť návrhom vhodného opatrenia. (ÚD) 

Ing. Ščepko - prosím o odstránenie železných tyčí na Piaristickej ulici. V čase socializmu slúžili na 
uchytenie smetných nádob. Dnes už stratili svoje opodstatnenie.    
 ODPOVEĎ: Po konzultácii p.poslanca Ščepka s p.Balušíkom, bude upresnená lokalita a následne 
budú tyče odstránené. (MHSL) 
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Ing. Ščepko - prosím o termín, kedy bude zrealizované napojenie neodtekajúcej vpuste na Súdnej ulici. Je 
potrebné napojiť vpusť na kanalizáciu vedenú stretom cesty. Neodtekajúca voda niekoľko rokov 
poškodzuje pri prechode áut cez mláku priľahlý plot k nehnuteľnosti.    
 ODPOVEĎ: Vpusť môžeme dať vyčistiť. Ak je skutočnosť naozaj taká, že vpusť nie je napojená na 
kanalizáciu, je potrebné zrealizovať investičnú akciu. Tento stav overíme. (ÚD) 

Ing. Ščepko - chcel by som poprosiť o odstránenie fixácie (drevených kolov) pri drevinách vysadených na 
Soblahovskej ulici. Doba fixácie nových stromov už dávno presiahla 3 roky, kedy treba mladé stromy 
uchytiť. Príklad:          
 ODPOVEĎ: Uvedené fixácie budú odstránené MHSL. (ÚIS) 

Ing. Ščepko - prosím o opravu chodníka v smere od Ulice 1. mája k evanjelickému kostolu.  
  ODPOVEĎ: Výtlky sú zaradené do poradovníka opráv. (ÚD) 

Ing. Ščepko - chcel by som poprosiť o opravu výtlkov na chodníku na Námestí sv. Anny. Všetky sú 
koncentrované pred budovou Unidomu (bývalá OTP banka).     
 ODPOVEĎ: Výtlky sú zaradené do poradovníka opráv. (ÚD) 

JUDr. Birošová  -vzniesla požiadavku občanov petičného výboru  proti vytvoreniu platených parkovacích 
zón na území  Mesta Trenčín        
 ODPOVEĎ: O všetkom sa bude rozhodovať v MsZ. (TPS) 

Poslanci VMČ Stred žiadajú o premeranie elektromagnetického žiarenia v objekte MŠ Stromová, ktoré 
vyžaruje vysielač mobilných operátorov umiestnený na križovatke Puškinova-Biskupická ul. v DEMI, kde 
bývajú aj postihnuté deti. (zápisnica z 9.5.2016)        
 ODPOVEĎ: Odpoveď z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – Útvar 
vedúceho hygienika rezortu tvorí prílohu č. 2. tejto zápisnice. 

 

4. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 

Občan Bohuš Repka - nedala by sa vyčistiť studňa a opraviť osvetlenie pri vodníkovi? 
Občan Bohuš Repka - uvažuje mesto pri Váhu aj s priestorom pre nudistov? 
Poslanec Kamil Bystrický - žiada o vybudovanie sprchového zariadenia v šatniach v objekte kina Hviezda 
pre potreby účinkujúcich a umelcov. 
Poslanec Kamil Bystrický - žiada o preverenie možnosti umiestnenia novej spätnej klapky na kanalizačný 
odtok v objekte kina Hviezda, kde sú pravidelne v prípade veľkých zrážok vytápané suterénne priestory 
Občan Egg - žiada o zdôvodnenie potreby zvýšenia počtu o 3 policajtov (informácia je z júnového 
časopisu INFO) 
Občan Egg - aká bude pracovná náplň pribratých 3 nových policajtov? 
Občan Egg - aké sa predpokladajú celkové náklady na jedného policajta za mesiac a rok, vrátane 
povinných odvodov, odmeny za prácu so započítaním % za príplatky, nutnej výstroje, výzbroje? Z akej 
položky mest. rozpočtu sa toto bude uhrádzať, eventuálne kedy sa časovo rozpočet pre MP dodatočne 
upravoval? 
Občan Egg - 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. 
(otázka bola položená na min. VMČ), obrázok - príloha č. 1. Ako konala v tejto veci mestská polícia? (VZN 
o ochrane ŽP), V tejto oblasti prežívajú v stanoch bezdomovci. Ako sa využívajú bicykle? 
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Občan Egg - ako budete posudzovať to, že zľava na KO ostáva pre ľudí v hmotnej núdzi, ktorí sa mohli v 
nej ocitnúť aj vlastnou vinou (hazard, alkohol, drogy, nikde nepracoval), ale nie pre ľudí, ktorý majú 
odpracovaných 40-50 rokov a sú držiteľmi ZTP na základe lek. posud. komisie. Ako si mám vysvetliť 
skutočnosť, že zľavu dostane ten, čo si zoberie psa z útulku a nositeľ preukazu ZŤP nie? Pes má väčšiu 
hodnotu? 
Občan Egg - spoločenstvo vlastníkov bytov "Brezina" sa listom z 27.4.2016 obrátilo na MsÚ s 
upozornením na rozpadajúci sa oporný múr. Odpoveď pod č.: USZP 2016/32448/73319/-3 zo dňa 
13.5.2016 znela, "že oporný múr na pozemku parc. Č. 1181/9 v k.ú. TN podľa LV č. 1 správcu MHSL.....je 
na viacerých miestach poškodený. Vec bola odstúpená na riešenie" Aký je to postup komunikácie s 
občanom? Že je múr poškodený občania predsa uviedli!!! Žiadam menom SVBNP osobne o presné 
uvedenie prijímaných opatrení k zjednaniu nápravy (kto bude riešiť narovnanie stavu, akým spôsobom, v 
akých termínoch) 
Občan Egg - v nedávnej minulosti boli zrušené všetky vyhradené parkovacie plochy. V súčasnosti na 
Bavlnárskej ul. sú vyhradené plochy asi od čísla 11-23. Na akom základe, kedy uhradili príslušnú čiastku 
za prenájom a ako to bude riešené podľa nového systému parkovania. 
Občan Egg - je bilboard pútač KAMEA pri zástavke pod Juhom  umiestnený legálne? Zabraňuje výhľadu 
na autobus. Nie je možné ho umiestniť niekam inam, aby bola rozhľadnosť lepšia? (príloha č. 3) 
Poslanci VMČ Stred žiadajú predložiť všetky fotokópie listín, ktoré sa týkajú schválenia, vydania 
stavebného povolenia pre umiestnenie bilboardu na križovatke ulíc Električná a Legionárska. Je 
postavený na súkromnom, alebo mestskom pozemku? 
JUDr. Kanaba - prečo nie je vykosená časť na ul. J. Zemana medzi vyasfaltovanou a nevyasfaltovanou 
cestou smerom na Karpatskú ul. (bývalé detské ihrisko) 
Mgr. Medal - na webovej stránke mesta Trenčín nie je zverejnená nová parkovacia politika v pdf. 
(vyznačenie nových parkovacích miest) tak ako je uvedené na str. 3 tejto zápisnice.  
Ing. Ščepko žiada, aby na budúcom VMČ Stred boli poslanci informovaní o stave investičných akcií VMČ 
Stred. 
 
Všetky nasledujúce otázky sa týkajú novej letnej plavárne na Ostrove a sú od občana Dušana Šedivého, 
Poslanci VMČ Stred žiadajú, aby bolo na všetky otázky odpovedané 

- Kto stál za projektom nového kúpaliska na Ostrove? 
- Kto bol projektantom stavby, zhotoviteľ (konateľ tejto firmy), kto bol (je) zodpovedná osoba za 

mesto TN a za zhotoviteľa? 
- Ako sa uskutočnilo stavebné povoľovacie konanie? Aké bolo v tomto konaní vydané konečné 

rozhodnutie? (bolo vydané konečné právoplatné stavebné povolenie?) Kto toto rozhodnutie 
vydal? Kto toto stavebné konanie viedol? Kto bol zodpovedný vedúci pracovník stavebného 
úradu? 

- Kto je vlastníkom kúpaliska? Akou formou je a bude spravované? Formou rozpočtovej, resp. 
príspevkovej organizácie, alebo formou obchodnej spol.? 

- V akej celkovej sume bolo uvedené kúpalisko zrealizované? 
- V prípade, že sa postavilo kúpalisko bez inžinierských sietí, kto je za tento stav zodpovedný? 
- Kedy a kým konkrétnym bolo zistené, že na stavbe chýbajú inžinierske siete? Prečo sa tento 

nedostatok neodstránil včas? 
- Ktorá firma mala zrealizovať inžinierske siete? Názov firmy, konateľ firmy? 
- Aké ďalšie nedostatky boli na tejto stavbe zistené? 
- Kto za mesto TN uvedené kúpalisko priebežne dozoroval? V akých termínoch? 
- Kto ďalší túto stavbu dozoroval?  V akých termínoch? 
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- Kto bol finančný dozor, stavebný dozor, vedúci stavby? Žiadame elektronickú kópiu zmluvy o 
výstavbe kúpaliska. 

- Ako bola vykonávaná priebežná dokumentácia stavby? V prípade, že bola stavba realizovaná 
úverom, tento musí byť priebežne dokladovaný dokumentáciou (aj fotograficky) 

- Ako bolo zmluvne upravené nedodržanie termínov riadneho odovzdania. Zmluvná pokuta, iné 
sankcie a pod.? 

- Ako konkrétne bola uvedená stavba financovaná? Z akých finančných prostriedkov? 
- Kto poskytol úver na realizáciu stavby? Kontroloval tento subjekt priebeh stavby? 
- Kto bol odborný dozor ako architekt za mesto TN? 
- Kto za mesto TN uvedenú stavbu (kúpalisko) vo finále prevzal od zhotoviteľa? Žiadame 

elektronickú kópiu "preberacieho protokolu" 
- Aké konkrétne právne kroky (podania) boli pri vyšetrovaní tejto "kauzy" vykonané? 
- Vykonal prípadne vykoná hlavný kontrolór mesta TN kontrolnú činnosť podľa § 18d zákona 

369/1990 Zb. v súvislosti s týmto kúpaliskom? Aké boli jeho závery? Žiadame el. kópiu výsledkov 
tejto kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. 

- Bol vykonaný právny audit? Ktorá spoločnosť ho realizovala? Aké boli závery? Koľko EUR zaplatilo 
mesto za vykonanie auditu? Žiadame el. kópiu týchto záverov. 

- Bola určená (vyčíslená) nejaká konkrétna výška škody? (škoda na verejných finančných zdrojoch) 
- Bolo v tejto veci podané trestné oznámenie na konkrétneho, prípadne na neznámeho páchateľa? 

A pod.? 
- Ak boli vykonané nejaké podania (aké), ako boli v tejto veci vybavovania podnetu rozhodnuté? 
- Bolo rozhodnuté prostredníctvom niektorého z orgánov činných v trestnom konaní? Ako bolo 

rozhodnuté? Žiadame el. kópie týchto rozhodnutí. 
- V akom stave sa tento prípad nachádza v súčasnosti? 
- Plánujú sa prípadne ďalšie právne kroky? 
- Plánuje sa podanie podnetu na uplatnenie ustanovenia § 3 zákona NR SR č. 39/1993 Z.z. o 

Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov, kde môžu NKÚ vykonať kontrolu 
hospodárenia s verejnými (mestskými) zdrojmi pre realizácii stavby letného kúpaliska na ostrove 
v Trenčíne, či táto realizácia je v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
hospodárnosťou, efektívnosťou a účinnosťou? 

- Posudzovalo sa v tejto veci, či prípadné dokázanie porušenia všeobecne záväzným právnym 
predpisom ustanovenej povinnosti zodpovednou osobou (osobami) vo vzťahu nakladania s 
verejnými (mestskými) finančnými prostriedkami napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu 
podľa § 237, §238 Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku zákona NR SR č. 
300/2005 Z.z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov? Prípadne posudzovalo sa či 
zodpovedná osoba (prípadne osoby) pri výkone svojich povinností z nedbanlivosti zmarila 
(zmarili), alebo podstatne sťažila (sťažili) splnenie dôležitej úlohy, čím by mohli byť v prípade 
dokázania naplnené znaky SPTČ podľa § 327 Trestného zákona? 

- Kedy sa budú môcť Trenčania konečne na tomto kúpalisku kúpať? 
 

5. RÔZNE 

Poslanci VMČ Stred konštatovali, že odpovede z jednotlivých útvarov MsÚ na požiadavky občanov 
a poslancov sú nie vždy presné, ale sú neúplné, zavádzajúce a klamné.  
Občan Egg upozornil Mgr. Slávička na množstvo áut, ktoré parkujú v dopoludňajších hodinách na 
Mierovom námestí. 
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6. ZÁVER 

Na záver predseda VMČ Stred JUDr. Ján Kanaba poďakoval prítomným za účasť.         
Nasledujúci VMČ Stred by sa mal konať dňa 11.7.2016. 

Zapísala: Mgr. Ivana Suliková 

v Trenčíne dňa 17.6.2016 

        JUDr. Ján Kanaba 

        Predseda VMČ Stred 


