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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 9.5.2016   

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

Ospravedlnení poslanci:  

Prítomná:                                                                                                               
Mgr. Ivana Suliková – garant VMČ Stred 

Hostia:                                                                                                                                                                           
Mgr. Ivan Liptai - náčelník MsP, Ing. Benjamín Lisáček – Útvar interných služieb,  

PROGRAM 

1. Otvorenie 
2. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého obdobia  
3. Nové požiadavky občanov a poslancov 
4. Rôzne 
5. 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. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 
 

Mgr. Medal  sa pýta je možnosť priechodu či nadchodu či podchodu pre peších ku Kauflandu od ulice 
Javorinská na ulicu Osloboditeľov? Celá mestská časť Noviny, Biskupice sú bez obchodu a s 
problematickým prístupom k obchodom za Električnou ulicou.      
 ODPOVEĎ: Je tu potrebná komunikácia so správcom príslušnej cesty II/507 a s dopravným 
inšpektorátom.  Posúdenie či je možné osadenie nadchodu alebo podchodu na príslušných 
komunikáciach záleží na vypracovaní stavebného projektu, ktorý bude definovať možnosť umiestnenia. 
(ÚD) 

Mgr. Medal poukazuje na  neriešený prístup chodcov a cyklistov do Laugarícia - aké sú výhľady a 
možnosti?            
 ODPOVEĎ: Možná je realizácia cykloprepojenia podľa cyklogenerelu - popri Lavičkovom potoku 
alebo po "starej ceste" na Trenčiansku Turnú, realizáciu bude možné financovať z prostriedkov IROP. 
(ÚHA) 

Mgr. Medal je možnosť inštaľovania lavičiek, lavičky na hrádzi na Novinách (ako na Sihoti) - ráta sa s tým 
pri projektovaní rozšírenia hrádze v súvislosti s Vážskou cyklomagistrálou?    
 ODPOVEĎ: Projekty cyklomagistrály obstaráva TSK, úsek v rámci Trenčína bude konzultovaný s 
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mestom, v tejto etape nie je spracovaná podrobnejšia dokumentácia, názor ÚHA je, že lavičky je možné 
osadiť a v prípade potreby sa pri realizácii cyklomagistrály presunú. (ÚHA) 

Mgr. Medal poukazuje na to, že pred domom J. Zemana 97 boli inštalované 2 lampy verejného osvetlenia 
neďaleko od seba a sú čudne prepojené vzduchom - čo je neestetické a nevzbudzuje to dôveru v 
bezpečnosť riešenia - prosím o zabezpečenie opravy - presun vedenia káblov pod zem.   
 ODPOVEĎ: O probléme na ul. J. Zemana vieme, toto prepojenie káblom vedeným vzduchom 
medzi dvoma stožiarmi VO bolo prevedené ešte minulým správcom VO. V priebehu mesiaca máj bude 
prevedená oprava a kábel bude inštalovaný do zeme. (MHSL) 

Mgr. Medal, na ul. J Zemana 97 bol proti vôli obyvateľov domu (a bez ich akéhokoľvek vedomia a 
možnosti sa vyjadriť) vyrúbaný zdravý strom - žiadam o zabezpečenie náhradnej výsadby v čo najkratšom 
možnom čase.            
 ODPOVEĎ: Rozhodnutie na výrub aj s určenou náhradnou výsadbou bolo zaslané žiadateľovi o 
výrub - MHSL m.r.o. Nakoľko uvedená organizácia MHSL je zároveň aj realizátorom novej výsadby, ÚSaŽP 
jej posiela vašu požiadavku s upozornením na povinnosť uskutočniť náhradnú výsadbu. (ÚSaŽP) 

Mgr. Medal prebiehajúcou stavebnou činnosťou na severozápadnej a severovýchodnej hranici parcely č. 
2053/2 k.ú. Trenčín [1], priamo na hranici lesoparku Brezina, dochádza k poškodzovaniu drevín rastúcich 
na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trenčín. Pri výkopových prácach pre základy betónového múru 
vedeného v tesnej blízkosti kmeňov existujúcich stromov bola poškodená ich koreňová sústava a nie sú 
dodržiavané postupy na ochranu drevín počas výstavby. Žiadam o vyjadrenie či boli na túto činnosť 
(výrub stromov, výkopové práce a výstavba) riadne vydané povolenia (vrátane stavebného povolenia v 
súlade s platným územným plánom mesta Trenčín) a či sú v nich určené podmienky v súlade s právnymi 
predpismi na ochranu drevín. Žiadam tiež o vykonanie opatrení na zabránenie ďalšieho poškodzovania 
drevín a odstránenie nezákonného stavu a o informáciu o výsledkoch riešenia tohto podnetu.  
 ODPOVEĎ: Uvedené poškodenie drevín v danej časti lesoparku je od jeho vzniku riešené 
Okresným úradom Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, bol vykonaný aj štátny dozor v lesoch, kde boli 
určené podmienky ďalších úprav danej lokality a vyvodené dôsledky z doterajšej činnosti. Nakoľko táto 
činnosť je stále v riešení Okresného úradu Trenčín, ďalšie podrobnosti k šetreniu a výsledkom vám môžu 
byť poskytnuté len na danom úrade. Na všetky činnosti ohľadom výrubu v okrajovom plášti lesoparku, 
bolo vydané riadne povolenie a jednalo sa len o stromy naklonené nad susedným pozemkom a niekoľko 
suchých stromov. (ÚIS) 

Poslanci VMČ Stred žiadajú, aby po dohode s mestom, bol nový chodník, ktorý má budovať spol. ERAN  
(po pravej strane od tržnice smerom k hlavnej ceste ul. Legionárska), aby bol vybudovaný v šírke 2 m. 
 ODPOVEĎ: Mesto Trenčín je v súčasnosti v rokovaní s investorom predmetnej stavby vo veci 
šírkového usporiadania predmetného chodníka po pravej strane cesty od tržnice smerom na Legionársku 
ulicu. (ÚSaŽP) 

Mgr. Medal, žiada o predloženie časového harmonogramu (konečný termín realizácie), náhradnej 
výsadby stromov na ul. Soblahovská, Piaristická, Legionárska, 1. mája, Inovecká. Vrátane termínov 
náhradnej výsadby za vyrúbané stromy na ul. J. Zemana.       
 ODPOVEĎ: Náhradná výsadba za zrealizované výruby je plánovaná na jesenné obdobie 2016 a 
bude pokračovať v roku 2017. Samotnej výsadbe predchádza obstaranie rastlinného materiálu, 
momentálne sa pripravujú podklady pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky. Náhradná výsadba 
je v zmysle vydaných rozhodnutí plánovaná aj na Vami uvedených lokalitách, nie vždy je však stanovená 
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na lokalitu, v ktorej bol výrub uskutočnený (napr. ul. J. Zemana), na Vami danú lokalitu budú vysadené 
vhodné dreviny, ktoré boli navrhnuté na základe rozhodnutí vydaných z iných lokalít. (ÚIS, MHSL)  

Poslanci VMČ Stred spolu s majiteľmi prevádzok v centre mesta Trenčín žiadajú, aby sa vývoz odpadu v 
centre mesta realizoval ráno po 9.00 hod.        
 ODPOVEĎ: Zber odpadu v centrálnej mestskej zóne sa realizuje presne tak, ako je už dlhé roky 
stanovené vo VZN  o odpadoch, a to 2 x denne, po 7.00 hod do 8.00 hod, a po 14.00 hod do 15.00 hod. V 
jarnom, letnom a jesennom období je nutnosť vývozu odpadu 2xdenne. Kedysi sa vývoz realizoval 
dokonca až 3xdenne, ale občanom to v čase cca obeda vadilo, preto sa tento vývoz zrušil. (ÚSaŽP) 

Mgr. Medal, žiada informáciu v akom štádiu spracovania sa nachádza nový grafikon a akým konkrétnym 
spôsobom je riešená autobusová doprava pre obyvateľov "koncových" sídlisk (Noviny, Biskupice, 
Nozdrkovce). Každý 4 občan sídliska Noviny sa vyjadril, že žiada o znovu (zavedenie) MHD cez túto 
lokalitu.             
 ODPOVEĎ: Výsledky sa spracovávajú a prerokovávajú. Možnosť zavedenia linky cez oblasť 
NOVINY nie je opodstatnená, nakoľko v minulosti bola zavedená linka, no jej obsaditeľnosť bola nízka. 
Zaviesť linku cez oblasť NOVINY je neefektívne a neekonomické. (ÚD)      

Mgr. Medal žiada o doplnenie svietidiel pred, a za podchodom na Jesenského ul. v čo najbižšom termíne, 
najneskôr do jesene 2016, najbližšej zimnej sezóny.       
 ODPOVEĎ: V tomto prípade sa jedná o investičnú akciu, nakoľko je potrebné vypracovať PD, na 
základe ktorej bude vyčíslená suma celkových nákladov. Požiadavka bola zaslaná na investičné oddelenie. 
(MHSL) 

Mgr. Medal žiada preveriť či je možné vybudovať chodník od podchodu (sídlisko Noviny -"nová 
poliklinika" reštaurácia K2)smerom k ul. Legionárska buď po ľavej, alebo pravej strane, ak by to bolo 
možné zaradiť do zásobníku investičných akcií.        
 ODPOVEĎ: Údop. pripravil štúdiu, ktorú 27.4.2016 odkonzultoval s ODI, následne Údop. pripraví 
PD a dá odsúhlasiť ODI. Chodník bude oddelený vodorovným dopravným značením - plnou čiarou a s 
piktogramami chodcov, na začiatku a na konci bude zvislé dopravné značenie upozorňujúce na tento 
chodník. Chodník je umiestnený na strane smerom von z mesta. V prípade, že toto riešenie sa preukáže 
ako nevyhovujúce, prosíme VMČ o zaradenie do investičných akcií - vybudovanie klasického chodníka. 
(ÚHA, ÚIS) 

Mgr. Medal, sa pýta na konkrétny termín a konkrétne lokality umiestnenia nádob na bioodpad v MČ 
Stred.             
 ODPOVEĎ: V zmysle zákona  o odpadoch č. 79/2015  § 81, ods. 7, písm. b, bodu 3 je obec povinná 

zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov 
vrátane odpadu z cintorínov. 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 371/2015 § 14, ods. 8 upravuje, že na účel zabezpečenia triedeného 
zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona, ak ide o 
individuálnu bytovú výstavbu, obec zabezpečí, aby každá domácnosť mala:  
a)  zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť 
minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný 
minimálne v období mesiacov marec až november alebo 
b) kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky 
rozložiteľný komunálny odpad. 
Vyhláška upravuje v § 14, ods. 11,že zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu ustanoveného v odsekoch 8 a 9 musia byť: 
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a) vhodným spôsobom upravené na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu, napríklad vetracie otvory a 
mriežka v spodnej časti zbernej nádoby, 
b) farebne odlíšené hnedou farbou, ak v odseku 12 nie je ustanovené inak, a 
c) označené štítkom s rozmermi najmenej 15 cm × 15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, 
umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY 
ODPAD“ 

Vyhláška uvedenú vec upravuje v § 61 účinnosť, a to že toto ustanovenie nadobúda účinnosť  dňa 1. 
januára 2017. Mesto Trenčín sa samozrejme tak ako doteraz bude snažiť splniť všetky zákonom 
stanovené úlohy v určených termínoch. (ÚSaŽP) 

Občania ul. Úzkej (rod. Forróvá, rod. Holecová, p. Hoštáková, p. Šedivý),  žiadajú o realizáciu kanalizácie k 
ich rodinným domom.           
 ODPOVEĎ: Mesto Trenčín spolu s Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami  posúdia  možnosť  a 
technické riešenie napojenia rodinných domov  v Úzkej ul. na verejnú kanalizáciu. O návrhu riešenia Vás 
budeme informovať. (ÚSaŽP) 

JUDr. Kanaba bol požiadaný riaditeľom Stavebného bytového družstva s požiadavkou zámeny pozemkov. 
Zameniť pozemok pred ich firmou kde parkujú  (pozemok je mestský) s pozemkom ktorý je za SBD, v časti 
materskej škôlky, kde by si mohli zriadiť parkovisko pre svojich pracovníkov.    
 ODPOVEĎ: V súčasnosti prebiehajú rokovania ohľadom zámeny pozemkov. Vzhľadom k tomu, že 
do budúcna sa neplánuje chodník na ul. Legionárskej popri sídle SBD, ale bude riešený na opačnej strane 
komunikácie, odborné útvary MsÚ v Trenčíne odporučili zámenu pozemkov nasledovne: časť CKN parc.č. 
3340, na ktorej sa nachádza spevnená plocha vo vlastníctve SBD a časť CKN parc.č. 1839/9 (zelený pás) za 
sídlom SBD vo vlastníctve Mesta Trenčín, za pozemky CKN parc.č. 1839/103 o výmere 63 m2 a CKN 
parc.č. 1839/97 o výmere 67 m2 vo vlastníctve SBD. Tento návrh zámeny pozemkov bol zaslaný SBD 
13.4.2016 a v súčasnosti útvar majetku mesta čaká na stanovisko k tejto zámene. (ÚMM) 

Vlastníci prevádzok na Štúrovom námestí žiadajú, že ak bude rekonštrukcia námestia prebiehať v 
mesiacoch apríl až máj 2016, aby boli oslobodení od úhrady záberu verejnej plochy za dané obdobie 
(originál listu daný na podateľňu MsÚ)         
 ODPOVEĎ: Daň za užívanie verejného priestranstva bude vyrúbená správcom dane len za 
obdobie, kedy reálne bude rozhodnuté o povolení užívania verejného priestranstva. To znamená, že v 
prípade napr. letných terás bude obdobie, kedy bude prebiehať rekonštrukcia na ploche, kde je 
umiestnená letná terasa, zohľadnené v povolení na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a teda daň 
za užívanie verejného priestranstva sa za obdobie rekonštrukcie predmetnej plochy nevyrubí. Oslobodení 
budú v čase rekonštrukcie prevádzky, ktoré majú na daných miestnych komunikáciach záber. Budú 
monitorované fotodokumentáciou. (ÚD, ÚE) 

p. Struhárová tlmočila požiadavku p. Plevovej z Cintorínskej ul. 43, ktorá chce vedieť,  či bolo vydané 
búracie povolenie na RD, ktorý sa nachádza na ul. Cintorínskej 45. Od p. Plevovej žiadali len súhlas na 
rekonštrukciu RD. RD bol zbúraný. Je to v súlade so zákonom?      
 ODPOVEĎ: Na predmetnú prestavbu objektu na  Cintorínskej ulici č. 45 v Trenčíne bolo v roku 
2015 vydané stavebné povolenie. Stavba sa uskutočňuje podľa predmetného stavebného povolenia, 
pričom súčasťou rozsahu prác podľa projektovej dokumentácie bolo aj čiastočné odstránenie muriva 
pôvodnej stavby. Pani Plevová bola účastníčkou uvedeného stavebného konania a s obsahom 
projektovej dokumentácie bola niekoľkokrát dôkladne oboznámená.  Stavebné konanie bolo vedené v 
súlade so zákonom. (ÚSaŽP) 
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p. Struhárová tlmočila požiadavku občanov, či je v súlade so zákonom zasadenie lavičiek (posedenie) 
pred pohostinstvom "u Pipitu" na ul. Inovecká a križovatka Strojárenská. Tento pozemok je v 
súkromnom, alebo mestskom vlastníctve? Podlieha toto umiestnenie posedenia pred pohostinstvom 
nejakému povoleniu?           
 ODPOVEĎ: Lavičky sú umiestnené na súkromnom pozemku. Majiteľ nezasahuje do miestnych 
komunikácií a neporušuje žiadne pravidlá komunikácie.  (ÚMM, ÚD) 

Rodičia z MŠ pri ZŠ na Bezručovej ul. žiadajú upraviť 2 trávnaté plochy pri vstupe do škôlky. Parkujú tam 
autá.             
 ODPEVEĎ: V prvom rade sa musia na kraj trávnika osadiť zábrany, aby nedochádzalo aj v 
budúcnosti parkovaniu áut. Nasledne sa vyjazdený trávnik zrevitalizuje. (MHSL) 

Mgr. Medal žiada o osadenie košov a ich pravidelný vývoz na chodníku smerom k čerešňovému sadu od 
"ÁTRIA" po odbočku k farskému kostolu.        
 ODPOVEĎ: Na základe vašej požiadavky reagujeme na osadenie smetných nádob v lokalite od 
Átria po Farský úrad na Brezine. V uvedenej lokalite sa v minulosti nachádzali dve smetné nádoby z 
dreva, aby esteticky zapadli do prostredia. Nakoľko však prišlo k ich likvidácii vandalmi, ktorí sa tam 
vyskytujú dosť často najmä v nočných hodinách, pristúpili by sme v súčasnosti k osadeniu dvoch 
betónových smetných nádob. Nakoľko týmito nádobami momentálne nedisponujeme, budeme ich 
musieť objednať a osadiť, bude osadenie realizované pravdepodobne najskôr koncom mája.  Lesopark 
Brezina má v centrálnej časti zabezpečené trvalé čistenie od smetí, približne raz týždenne a uvedená 
lokalita bude po osadení smetných nádob čistená rovnako ako ostatné miesta kde už smetné nádoby sú. 
(MHSL) 

Mgr. Medal žiada o informáciu, v akom štádiu riešenia je ozvučenie, vymaľovanie a položenie novej 
dlažby v DS v Biskupiciach. Kedy to bude zrealizované?       
 ODPOVEĎ: K dnešnému dňu bolo v Biskupiciach zrealizované nasledovné: 
- nové ozvučenie (v kaplnke aj vonku) 
- vymaľovanie kaplnky + miestnosti pre kňaza 
- stojan na vence  
- vešiak, stôl, stoličky do miestnosti pre kňaza 
Dlažba je výdavkom nad 350 € nespadajúcim do kompetencie Pohrebníctva Dvonč. (ÚIS) 

Mgr. Medal sa pýta, či je možné nejakým spôsobom pomôcť presťahovať trafostanicu v blízkosti výstavby 
grécko - katolického kostola (Električná ul.) na iné miesto.      
 ODPOVEĎ: Vedúci ÚHA poprosil primátora, aby požiadal ZSE o riešenie presunu TS s tým, aby 
ZSE konzultovali novú polohu TS s ÚHA - kvôli možnosti budúceho napojenia ul. 1. mája na Električnú. 
(ÚHA) 

Mgr. Medal sa pýta ako prebiehajú rokovania medzi spol. KUPAS a mestom TN, ohľadne odkúpenia 
detského ihriska na ul. Inovecká-Beckovská. Chce mesto TN odkúpiť toto ihrisko?   
 ODPOVEĎ: Mesto Trenčín v súčasnosti rokuje s vlastníkom o podmienkach prevodu detského 
ihriska do vlastníctva Mesta Trenčín (najmä o kúpnej cene). Následne bude majetkový prevod predložený 
na prerokovanie v orgánoch Mesta Trenčín. (ÚMM) 

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.          
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 ODPOVEĎ: Po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne bola 
požiadavka  listom zaslaná ako podnet na prešetrenie na príslušný úrad (MDVaRR SR,Útvar vedúceho 
hygienika rezortu, oddelenie ochrany zdravia pred žiarením, Bratislava) , ktorý sa danou vecou bude 
následne zaoberať. (ÚSaŽP) 

Ing. Urbánek žiada, aby mesto TN zaujalo stanovisko k "parkovisku za Perlou", ktoré je v katastrofálnom 
stave.             
 ODPOVEĎ: Parkovisko za Perlou bude riešené podľa dohody v krátkej dobe MHSL vysypaním a 
zvibrovaním frézoviny z AB. (ÚD) 

Mgr. Sláviček vzniesol požiadavku, či by bolo možné predĺžiť trubkové zábradlie na ul. Braneckého až po 
reštauráciu Korzár a z druhej strany od SLSP až po "Potraviny v centrume".    
 ODPOVEĎ: V danom priestore sa bude tento rok realizovať cyklotrasa, dôjde k zmene 
existujúceho stavu, z tohto dôvodu sa zábradlie predlžovať nebude. (MHSL, ÚD) 

Ing. Ščepko tlmočil otázky obyvateľov Tr. Biskupíc aké sú možnosti obnovy domu smútku/kaplnky na 
cintoríne, kde bola minulý rok realizovaná prístavba. Ide im o zjednotenie dizajnu a celkového vizuálu 
tejto stavby, prípadne aj natretie strechy. Zároveň sa pýtajú na možnosti natretia plotu a opravu stĺpu pri 
vstupnej bráne na cintorín. Objekt kaplnky prešiel pod Pohrebníctvo Dvonč, preto ma zaujíma, aké 
investície budú vykonané v tomto priestore.        
 ODPOVEĎ: Pohrebníctvo Dvonč zabezpečí opravu stĺpa pri bráne a náter oplotenia. Okrem 
uvedených opráv a v predchádzajúcom podnete spomenutých akcií sa v r. 2016 momentálne okrem 
bežnej údržby nič zo strany Pohrebníctva Dvonč neplánuje. (ÚIS) 

Ing. Ščepko sa pýta, aké sú možnosti premiestnenie stĺpu verejného osvetlenia na zástavke Legionárska 
(smer nemocnica), ktorý bráni výhľadu vodičom pri pohľade do spätného zrkadla a zároveň aj cestujúcim. 
Ide o jeho presun k okraju zástavky (bližšie ku kruhovému objazdu).     
 ODPOVEĎ: Stožiar VO na zástavke Legionárska v smere na nemocnicu bude presunutý tak, aby 
nebránil výhľadu vodičom a zároveň aj cestujúcim. Termín realizácie: máj 2016. (MHSL, ÚD) 

Ing. Ščepko žiada o riešenie situácie kanalizačnej vpuste pri automate na parkovacie lístky, dochádza pri 
intenzívnejšom daždi k jeho preplneniu. Vyčistenie z posledných týždňov pravdepodobne situácii 
nepomohlo dostatočne.           
 ODPOVEĎ: Kanálovú vpusť (prípojku do kanalizácie) bude potrebné preskúmať kamerovým 
systémom, prečo nám systematicky upcháva kanál. Príčinu sa pokúsime následne odstrániť.  Jedná sa o 
vpusť na Palackého ulici pri západnom vjazde na parkovisko. (ÚD) 

Ing. Ščepko sa pýta, či sa počíta pri rekonštrukcii Karpatskej ulice s prvkami pre skľudnenie dopravy? 
Prvkami, ktoré by znemožňovali vodičom prechádzať touto komunikáciou väčšou rýchlosťou ako je 
50km/h. Ak sa počíta, kde a o aké prvky na skľudnenie dopravy pôjde. Pýtam sa aj v kontexte 
prirodzených koridorov pre peších prechádzajúcich z Novín ku hrádzi.     
 ODPOVEĎ: Podmienkou ODI bolo osádzať prvky na skľudnenie dopravy až po rekonštrukcii 
povrchu Karpatskej. ÚDOP pripraví PD a prerokuje s ODI a odstúpi na ÚIS pre prípravu realizácie. 
Predbežne je uvažované s troma vyvýšenými prechodmi - pri ul. Jána Zemana, pri Stromovej a pri 
Sasinkovej. (ÚD)  

Ing. Ščepko sa pýta, kedy bude realizovaná úprava priechodu pre chodcov zo strany TPS pri výjazde z 
Palackého ulice? Je známi konkrétny termín pre tento kolízny bod v centre mesta?   
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 ODPOVEĎ: S presunom priechodu na Palackého ulici čakáme na realizáciu rekonštrukcie 
plynovodu (cca koniec mája - jún), pretože na strane priechodu bližšie k Hasičskej ulici bude štartovacia 
jama. Tzn. zníženie obrubníka v mieste priechodu bude zrealizované až po ukončení stavebných prác. 
Následne bude doplnené aj vodorovné značenie (priechod). (TPS) 

3. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 

Prítomní občania mesta Trenčín predložili poslancom VMČ Stred „Petíciu proti platenému 
parkovaniu v Trenčíne“. Petícia má za cieľ dosiahnuť, aby sa statická doprava v Trenčíne a s ňou súvisiace 
parkovacie miesta a parkoviská vytvárali priebežne z finančných prostriedkov rozpočtu mesta Trenčín 
prostredníctvom príspevkovej, alebo rozpočtovej organizácie mesta a bez účasti obchodných spoločností. 
Cena rezidenčnej parkovacej karty by mala byť max. na úrovni 5,- EUR na rok. V mestských častiach, 
ktoré nepatria do centra mesta by malo byť zachované bezplatné parkovanie. Zachovanie práv 
obyvateľov s trvalým pobytom v zóne s plateným parkovaním, ktorí budú mať po zakúpení rezidenčnej 
karty právo parkovať vozidlá na miestach s vyhradeným rezidenčným parkovaním, čo je jediná záruka pre 
obyvateľov, že nájdu parkovanie v mieste bydliska.                              
 Na VMČ Stred sa dostavil Ing. Ščepko.           
Poslanci diskutovali s prítomnými občanmi o pripravovanom VZN, ktoré sa týka parkovania. Všetci 
prítomní sú si vedomí, že je nutnosť riešiť situáciu s parkovaním v meste Trenčín.                              
Zástupcovia petičného výboru tvrdia, že pripravované VZN týkajúce sa parkovania je celé okopírované 
z Bratislavskej parkovacej spoločnosti. Takýto návrh VZN je takmer identický s VZN Mesta Bratislavy. 
Trenčianska parkovacia spoločnosť je pre občanov nedôveryhodná.              
Ing Lisáček – odpovedal prítomným na otázky týkajúce sa TPS.                                         
Ing. Urbánek – je potrebné riešiť kompletnú mobilitu mesta Trenčín. Vytvorme priestor na dialóg, 
nájdime spoločné riešenia.               
JUDr. Birošová - vzniesla požiadavku občanov petičného výboru  proti vytvoreniu platených parkovacích 
zón na území  Mesta Trenčín                 
Mgr. Liptai – tým, že sa vybudujú a vyznačia parkovacie miesta, bude jasnejšie aj pre MsP kde sa môže 
a nemôže parkovať. Pokiaľ sa nevytvoria parkovacie miesta tak priestupky v parkovaní stále budú.     
JUDr. Kanaba – stretol som ľudí, ktorí sú ochotní zaplatiť za parkovacie miesto pred svojím domom aj 70,- 
EUR, ale hocikedy keď tam prídu žiadajú, aby bolo voľné.               
p. Michelová – ľudia si kúpia rezidenčnú kartu, ale nemajú kde zaparkovať.           
Mgr. Medal – je potrebné všetky pripomienky týkajúce sa parkovania vziať do úvahy, rozobrať ich 
a zaoberať sa nimi. Žiada, aby boli jasne stanovené a dané záruky, že sa bude riešiť celá mobilita mesta 
Trenčín. Aby sa vytvorili záchytné parkoviská, aby fungovala MHD (napr. aj do časti „NOVINY“), jedna 
koncepcia s druhou vôbec nesúvisí. Je to potrebné riešiť spolu. Je to problém všetkých, netýka sa len 
motoristov. Navrhuje REFERENDUM.              
JUDr. Birošová – je tu obrovská nedôvera občanov voči TPS. TPS je pre ľudí spoločnosť, ktorá vyberá 
peniaze za parkovné, ale v zlepšení parkovania nič nespravila. Občanov treba presvedčiť o tom, že TPS je 
schopná a bude vedieť zlepšiť parkovanie v Trenčíne.             
Občania by chceli vedieť kde vzniknú nové parkovacie miesta               
Ing. Lisáček – budeme sa snažiť vytvoriť pdf. súbor s novými parkovacími miestami          
Mgr. Medal – finálnu verziu VZN o parkovaní sme dostali deň predtým, než sa uskutočnila diskusia k tejto 
téme v športovej hale                   
Ing. Urbánek – ide o to, aby peniaze, ktoré sa vyberú za parkovanie boli vložené späť do mesta, do 
celkovej mobility (cyklotrasy a pod.)          
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Občania – vedenie TPS zlyhalo, peniaze vybraté za parkovanie boli využité iným spôsobom.               
p. Beták – najskôr nech sa fyzicky namaľujú parkovacie miesta a až potom nech ľudia za ne platia. 

 

p. Struhárová žiada o fotokópiu búracieho a stavebného povolenia pre rodinný dom na ul. 
Clementisovej 45 v Trenčíne.  

p. Struhárová žiada namiesto zrevitalizovania pásov pred škôlkou MŠ Soblahovská (parkujú tam 
autá), o vybudovanie chodníka pri vstupe do škôlky z bezpečnostného hľadiska.    

p. Egg - "p. primátor sa vyjadril v športovej hale, že VZN týkajúce sa parkovania chce doriešiť do 2 
mesiacov." Aký je harmonogram prípravy VZN týkajúceho sa parkovania?    

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) 

p. Egg - ako bude riešené parkovanie pri novom grécko-katolickom kostole v súvislosti so 
zeleňou? 

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? 

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? 

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? 

Občan Kučerák - koľko z nových 2 200 parkovných miest bude na území mestskej časti STRED? 

Občan Kučerák – ktoré konkrétne ulice budú zjednosmernené  a v akom smere? 

Občan Kučerák - akou cestou sa môže občan dostať k informáciam, ktoré sa týkajú pripravovania 
VZN o parkovaní? 

Občania žiadajú, aby bola zverejnená nová parkovacia politika v pdf. 

Občan Beták žiada o finančný príspevok na zrevitalizovanie zelene v oblasti "zátoky pokoja". 
Rozpočet priloží do 14 dní. 

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? 

 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. 
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Obyvatelia Piaristickej ulice, žiadajú o pokosenie trávy za DOS, pri ihrisku. Tráva nebola pokosená 
ani v jeseni. 

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 

p. Beták sa pýta, kde sa v platnom územnom pláne počíta s novými parkovacími domami, 
záchytnými parkoviskami, novými parkovacími plochami. 

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. 

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).  

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. 

Ing. Ščepko - prosím o opravu a doplnenie chýbajúceho asfaltu na chodníku na ulici Dlhé Hony v 
smere k zástavke MHD 

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. 

Ing. Ščepko - prosím o odstránenie železných tyčí na Piaristickej ulici. V čase socializmu slúžili na 
uchytenie smetných nádob. Dnes už stratili svoje opodstatnenie. 

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. 

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: 

Ing. Ščepko - prosím o opravu chodníka v smere od Ulice 1. mája k evanjelickému kostolu. 

Ing. Ščepko - chcel by som poprosiť o opravu výtlkov na chodníku na Námestí sv. Anny. Všetky sú 
koncentrované pred budovou Unidomu (bývalá OTP banka). 

JUDr. Birošová  -vzniesla požiadavku občanov petičného výboru  proti vytvoreniu platených 
parkovacích zón na území  Mesta Trenčín  
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4. RÔZNE 

JUDr. Kanaba navrhol, aby sa zvyšné peniaze, ktoré sa ušetria na rekonštrukcii ul. J. Zemana (nebude sa 
rekonštruovať), boli použité na rekonštrukciu ul. Stromovej. Ostatní poslanci navrhovali ušetrené financie 
vložiť na opravu cesty na ul. Karpatskej na komplet spolu s vybudovaním chodníka a cyklotrasy. 

Poslanci v počte 5 za a 1 proti zahlasovali za presun financií na komplet rekonštrukciu ul. Karpatskej.  

Ing. Lisáček upozornil poslancov, že si nie je úplne istý tým, že tieto financie budú postačujúce na celý 
zámer.  (vybudovanie chodníka a cyklotrasy)                    
Mgr. Medal poďakoval Ing. Lisáčkovi za rýchle vybavenie jeho požiadavky týkajúcej sa opravy 
komunikácie na sídlisku „NOVINY“. 

Mgr. Medal dal návrh, aby financie (1 570,- EUR), ktoré sa ušetrili v roku 2015 na investičnej akcii, ktorá 
bola určená na Čerešňový sad využili na lavičky a informačný systém v Čerešňovom sade.  

Poslanci v počte 6 za odsúhlasili využitie 1 570,- EUR na lavičky a informačný systém v Čerešňovom 
sade. 

JUDr. Birošová oboznámila prítomných so zámerom vybudovania voľnočasovej zóny, neziskovou 
organizáciou BONA fem v centre mesta Trenčín pri „ÓDE“ (bývalá jama) a požiadala poslancov 
o podporu. Všetci poslanci VMČ Stred podporili vybudovanie  voľnočasového ihriska.              
p. Hudečková navrhuje, aby sa v tzv. „Cellerovej jame“ vytvorilo podzemné parkovisko a na vrchu 
vytvorilo voľnočasové ihrisko, ktoré navrhuje JUDr. Birošová. 

                                                     

5. ZÁVER 

Na záver predseda VMČ Stred JUDr. Ján Kanaba poďakoval prítomným za účasť.         
Nasledujúci VMČ Stred by sa mal konať dňa 13.6.2016. 

Zapísala: Mgr. Ivana Suliková 

v Trenčíne dňa 12.5.2016 

        JUDr. Ján Kanaba 

        Predseda VMČ Stred 


