
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 9.3.2015   

 

Prítomní:      Neprítomný (ospravedlnený): 

JUDr. Ján Kanaba     Ing. Michal Urbánek 

Ing. Richard Ščepko  

Mgr. Richard Medal     

JUDr. Danica Birošová 

Eva Struhárová 

Garant VMČ: Mgr. Ivana Suliková 

 

Hostia: 

Ing. Gabriela Vanková – Útvar majetku mesta 
Bc. Eva Hudecová - Útvar majetku mesta 
Ing. Benjamín Lisáček – Útvar interných služieb 
Mgr. Ján Forgáč – zástupca primátora 
Ing. Štefan Fábry – MsP, vedúci odd. STRED 
Ing. Lenka Kontrová – Útvar hlavného architekta 
Ing. Adriána Makarová - Útvar hlavného architekta 
 

PROGRAM 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie žiadostí  
3. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého obdobia  
4. Záujmové priority občanov VMČ Stred 
5. Nové požiadavky občanov a poslancov 
6. Rôzne 
7. Záver 
 
 



1. OTVORENIE 
Na úvod, privítal všetkých prítomných predseda VMČ JUDr. Ján Kanaba a poslanci v počte 4 za 
schválili body programu VMČ STRED. 
 
2. PREROKOVANIE ŽIADOSTÍ 
 
Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o stanovisko k zámeru Mesta Trenčín prenajať 
v súlade s čl. 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. nehnuteľnosť - časť 
nebytových priestorov nachádzajúcich sa: 

 v budove Mestského úradu v Trenčíne, Mierové námestie č. 2 – klientske centrum – 1 
m2 

 v budove Centra rozvoja mesta, Farská ulica č. 10 – prízemie (vstupná chodba) – 1 m2  

 v budove Kultúrno-informačného centra, Mierové námestie č. 9 – vstupná miestnosť – 1 
m2 za účelom umiestnenia a prevádzkovania nápojových automatov. Priamy prenájom 
bude realizovaný na každú časť nebytového priestoru samostatne.  

 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti.  

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti Kataríny Iris Hanzelovej 
o odpredaj časti pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 2069/1 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere cca 55 m2, za účelom scelenia pozemku a zabezpečenia – vybudovania prístupovej 
komunikácie k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľky. Ide o pozemok na Ul. Pod Brezinou, 
cez ktorý bude zabezpečený prístup k pozemku, na ktorom žiadateľka zakladá nový ovocný sad 
s kapacitou do 200 stromov. 
 
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta Mesta 
Trenčín dňa 12.2.2015 prerokoval žiadosť a odporúča odpredaj pozemku. 
  
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti. 

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľností - pozemkov 
na Cintorínskej ulici v k. ú. Trenčín, C-KN parc. č. 3396/6 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
49 m2, nachádzajúci sa pod rodinným domom a parc. č. 3396/7, zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 51 m2, nachádzajúci sa za oplotením ako súčasť záhrady pre Ing. Martina Ondruška 
a Mgr. Ľubomíra Ondruška za účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívaných pozemkov.    

    Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta Mesta 
Trenčín dňa 12.02.2015 odporučil odpredaj pozemku. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti. 

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie sa k prenájmu pozemku – časť CKN 
parc.č. 238/17 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2, k.ú. Trenčín, pre spoločnosť EXPO 
CENTER, a.s. Trenčín, za účelom umiestnenia reklamného zariadenia. Ide o pozemok 
nachádzajúci sa medzi ulicami Palackého a Hasičská, resp. Kniežaťa Pribinu. Reklamné zariadenie 



bolo na predmetnom pozemku umiestnené na základe Zmluvy o nájme uzatvorenej dňa 
28.12.2012 medzi AUPARK Trenčín, spol. s r.o. a EXPO CENTER, a.s. Trenčín. Na základe 
odstúpenia od zmluvy, ktorú Mesto Trenčín uzavrelo so spoločnosťou AUPARK Trenčín, spol. 
s r.o., za účelom vybudovania nákupného centra AUPARK v Trenčíne, sa odo dňa 11.07.2014 
stalo mesto vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku CKN parc.č. 238/17 zast.pl. a nádvoria 
o výmere 4208 m2, k.ú. Trenčín. Mesto Trenčín ako nadobúdateľ v zmysle § 680 ods. 2 zákona č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka vstúpilo do právneho postavenia predchádzajúceho 
prenajímateľa predmetnej nehnuteľnosti. V súčasnosti je na uvedený pozemok uzatvorený 
dodatok medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou EXPO CENTER, a.s. Trenčín na dobu určitú do 
30.06.2015.  

     Útvar stavebný a životného prostredia a útvar hlavného architekta dňa 12.02.2015 
odporučili prenájom pozemku na dobu neurčitú  

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za a 2 proti odporučil vyhovieť žiadosti. 

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o  prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti o predaj 
nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín (nová výstavba Pod Juhom) - novovytvorená C-KN 
parc.č. 2264/181 ostatné plochy o výmere 71 m2, odčlenená GP z pôvodnej C-KN parc.č. 
2264/151, pre MUDr. Djaberi Gerashi Mohammad Reza a manž. Zahra Hormozi, za účelom 
užívania ako záhrady k rodinnému domu.  
 

Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií a Útvar hlavného architekta 
žiadosť odporučili dňa 19.06.2014. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti. 

Útvar hlavného architekta mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie sa k zriadeniu letných 
terás v meste Trenčín, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 12/2013 
o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín. 

Poslanec Ing. Richard Medal a poslanec Ing. Richard Ščepko žiadali hlasovať extra o 4 
terasách, /“Manhattan“, „Bar del Corso“, „Caffe Vevey“, „Cafe Mon Amour“/ až po 
skončení správneho konania vo veci podozrenia zo spáchania správneho deliktu podľa § 
22a písm. a) bod 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov a extra o ostaných letných terasách. Zoznam terás tvorí 
prílohu č. 1 k zápisnici. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za, odporučil vyhovieť žiadosti k zriadeniu letných 
terás pre rok 2015 s výnimkou terás „Manhattan“, „Bar del Corso“, „Cafe Vevey“, Cafe Mon 
Amour“. 

K žiadosti o zriadenie letných terás, ktoré sú v priestupkovom konaní pre rok 2015 
„Manhattan“, „Bar del Corso“, „Caffe Vevey“, „Cafe Mon Amour“ hlasovali poslanci VMČ 
STRED: 2 za, 2 proti, 1 sa zdržal hlasovania. 

 



3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 
 
Poslanci výboru mestskej časti STRED vznášajú požiadavku, aby novelizácia VZN č. 6/2011 najmä 
otázka otváracích hodín pohostinstiev a reštaurácií v centre mesta, bola predmetom marcového 
zastupiteľstva. 
Občania požadujú novelizovať VZN č. 6/2011 „o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mesta Trenčín“, hlavne otváraciu a zatváraciu dobu, obmedzenie 
hudby v jednotlivých pohostinstvách, reštauráciách a terasách. Spoločenské zariadenia, ktoré 
majú na svojom objekte umiestnené reproduktory stíšiť tak, aby nerušili obyvateľov priľahlých 
domov, alebo bytov.                                                         
VMČ Stred odporúča upraviť otváracie hodiny nasledovne: v týždni pondelok až štvrtok od 8.00 
hod. do 22.00 hod. V piatok a v sobotu do 24.00 hod.  

ODPOVEĎ:  Požadovaná novela VZN č.6/2011  sa dotýka nielen občanov, ale aj 
prevádzkovateľov v prevádzkach s pohostinskou činnosťou z titulu možného obmedzenia ich 
podnikateľskej činnosti. Nakoľko sa prípadnou úpravou prevádzkového času aktuálne 
nezaoberali jednotlivé VMČ ani poslanci MsZ, nebolo by profesionálne zaradiť novelu VZN 
upravujúcu prevádzkový čas na rokovanie marcového MsZ. Na úradnej tabuli musia byť všetky 
povinne zverejňované dokumenty zverejnené už 2.3.2015.  Na rokovanie MsZ materiál 
predložíme po prerokovaní v dotknutých orgánoch a tiež so subjektmi, ktorých sa to priamo 
dotýka. 

 
Poslanci výboru mestskej časti STRED vznášajú požiadavku, zverejniť finančný rozpočet týkajúci 
sa rekonštrukcie ulice J. Zemana 

ODPOVEĎ: Rekonštrukcia bola rozčlenené na 3 etapy. Celá rekonštrukcia by stála cca 
100 000,- EUR   
 
Poslanci výboru mestskej časti STRED vznášajú požiadavku prezistiť, či na Základnej škole 
(sedmičke) na Hodžovej ulici v Trenčíne, z dôvodu investície do zariadenia kuchyne 
(30 000,-EUR) bol zvýšený nájom pre spoločnosť, ktorá túto kuchyňu prevádzkuje. 

ODPOVEĎ:  Riaditeľstvo školy v súvislosti s nájmom ŠJ a realizáciou nákupu umývačiek 
riadu Vám oznamuje, že odo dňa spustenie zariadení do prevádzky zvýši nájomné za užívanie 
hnuteľného majetku, v ktorom zohľadní investované prostriedky. Zmenu nájmu bude riešiť 
dodatkom k základnej zmluve, ktorá určuje jednotlivé náležitosti. 

p. Kukuč, býva na Hviezdoslavovej ulici, pravidelne volá MsP, kvôli hluku v letných aj zimných 
mesiacoch, ktorý vychádza z pohostinstiev, zaujímalo by ho, či boli vyvodené nejaké sankcie voči 
ľuďom, ktorí porušovali poriadok v tejto lokalite.                                   

ODPOVEĎ: V tomto roku bolo pri výkone hliadkovej činnosti na ul. Hviezdoslavova zistené 
7 priestupkov rušenia nočného kľudu, 6 prípadov bolo riešené napomenutím, lebo personál 
vykonal okamžite nápravu a k opakovanému rušeniu nočného kľudu už nedochádzalo, v 1 
prípade bola udelená bloková pokuta, lebo išlo o opakovaný priestupok.  



p. Egg, požaduje novelizovať VZN č. 8/2014 s tým, aby nebola prenášaná povinnosť čistiť 
a udržiavať chodníky v zimnom období na občana, aby tieto povinnosti spadali pod mesto 
v rámci technických služieb 

ODPOVEĎ: Ustanovenie článku 5 o čistení chodníkov vo VZN č.8/2014 nemá mesto 
stanovené svojvoľne,  ale na základe právneho predpisu, konkrétne zákona č.135/1961 Zb. o  
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. V tomto zákone (v § 9) je 
určené, že závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle 
zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov 
odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli 
znečistením, poľadovicou alebo snehom, pričom rozsah povinností  upravujú s prihliadnutím na 
miestne pomery obce, resp. mestá svojimi všeobecne záväznými nariadeniami.  Je dôležité si 
uvedomiť aj to, že žiadne VZN, ktoré vydáva mesto, nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej 
republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené 
spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými 
predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Zmenou VZN, ktorú 
požadujete (čistenie chodníkov mestom) by sa citované VZN dostalo do rozporu s platnou 
právnou úpravou. K novelizácii VZN č.8/2014 o čistote v článku 5 a k prechodu povinnosti 
odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v 
súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, pokiaľ tieto závady 
vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom na Mesto Trenčín by mohlo dôjsť až po zmene 
právnej úpravy.  

p. Kňazovická opätovne poukazuje na situáciu riešenia otázky autobusovej prímestskej dopravy, 
ktorá parkuje na ul. 28. októbra oproti pohostinstvu "Smažienka". Autobusy tam stoja od rána 
od 5.30 hod. do neskorého večera. Zdržujú dopravu, robia veľkú hlučnosť. Občania bytovky na 
ul. 28. októbra 1176/31 žiadajú premiestniť značku „Zákaz státia“ pred križovatku ul. 28. októbra 
a ul. Dlhé Hony. Náčrt danej situácie bol odovzdaný na ÚSaŽP. Poslanci výboru mestskej časti 
STRED sa pýtajú, z akého dôvodu nebola daná p. Kňazovickej odpoveď na uvedený problém. 

ODPOVEĎ: ÚSŽPDaI pripravuje projektovú dokumentáciu na osadenie dopravného 
značenia pre rozšírenie zákazu státia na Ul. Dlhé Hony. Po jej odsúhlasení bude značenie dané na 
realizáciu. 

p. Bogdalík žiada za občanov z Nozdrkoviec, urýchlene vybudovať na jednej strane chodník 
a verejné osvetlenie v časti od diaľničného privádzača smer do Nozdrkoviec. 

 ODPOVEĎ /Ing. Mráz/: S pánom Bogdalíkom som sa stretol na túto tému osobne na 
rokovaní ktoré zvolal útvar dopravy TSK. Bolo mu všetko vysvetlené. Mesto sa rozhodlo 
vybudovaľ chodnik pre chodcov v úseku od autobusovej zastávky pred čističkou po chodník, ktorý 
už je vybudovaný a vedie ku škole v leteckých opravovniach. Sú tu však veľmi nejasné majetkové 
pomery, takže momentálne preverujeme všetky možnosti, ako túto investíciu spraviť čo najskôr. 
Také isté nejasné majetkové pomery sú aj na celej MK vedúcej do Nozdrkoviec. Momentálne ale 
mesto Trenčín na vybudovanie chodníka až do Nozdrkoviec nemá schválene finančné prostriedky 
MsZ a v tomto roku takáto investičná akcia nie je momentálne naplánovaná. 



p. Jargaš z ulice Pod Komárky (oblasť 25 rodinných domov). Na tejto ulici, nie je chodník ani 
cesta. Pozemok pod komunikáciou je majetkom mesta Trenčín. Mesto Trenčín v danej lokalite 
neodhŕňa ani sneh. Občania tejto ulice požadujú vybudovať urgentne aspoň chodník 
a v dohľadnej dobe aj cestu, nakoľko 10 rokov sa v uvedenej lokalite nič neurobilo. 

ODPOVEĎ: Momentálne mesto Trenčín na vybudovanie chodníka v danej lokalite nemá 
schválené finančné prostriedky MsZ a v tomto roku takáto investičná akcia zatiaľ nie je 
naplánovaná. 

p. Kyselová, poukazuje na situáciu parkovania na Hviezdoslavovej ulici v Trenčíne. Investor 
nadstavby na obytné domy dal vybudovať nové chodníky a novú cestu. Otáčajú sa tam nákladné 
autá, osobné autá stoja na chodníkoch, ničia komunikáciu. Požaduje zvýšiť kontrolu 
neoprávneného parkovania vozidiel, následne namontovanie papúč a uloženie pokuty.       
p. Kyselová žiada opätovne osadiť značku „Zákaz vjazdu“ na Hviezdoslavovej ulici v Trenčíne.  

ODPOVEĎ k 1 časti:  Len od začiatku roka 2015 bolo na ul. Hviezdoslavova riešené 34 
priestupkov spáchaných parkovaním vozidiel na chodníku, z toho 12 priestupkov bolo vyriešené 
napomenutím a v 22 prípadoch bola vodičovi udelená bloková pokuta. Vzhľadom k tomu, že 
v uvedenej veci nedošlo k požadovanej náprave,  MsP kontrolnú činnosť na ul. Hviezdoslavova 
zintenzívni. 

ODPOVEĎ k 2 časti: Zákazu vjazdu na Ul. Hviezdoslavova (za Centrumom) bol odstránený 
preto, že sme mali pripomienku, že takýmto zákazom je vyhradené parkovanie pre obyvateľov 
tejto oblasti, pričom miestne komunikácie sú predsa verejné. Vyhradenie parkovacích miest je 
spoplatnené (napr. daňou v zmysle VZN o miestnych daniach). Umožnenie užívania 18 
vyhradených parkovacích miest na dobu 15 rokov bolo z dôvodu, že investor financoval 
rekonštrukciu miestnej komunikácie Ul. Hviezdoslavova. 

p. Hudečková - sťažuje sa na odhŕňanie snehu v oblasti terasy „Manhattan“. Mechanizmy  
nemôžu z dôvodu existencie terasy odpratať sneh po celej komunikácii. /ÚIS/               
Žiada, aby pri schvaľovacích a povoľovacích procesoch reštauračných zariadení, pohostinstiev, 
zriaďovania terás, boli prizývaní aj účastníci konania. Aby sa prihliadalo aj na ľudí, ktorí v mieste 
zriaďovania pohostinstiev a pod. bývajú. 

ODPOVEĎ: správca pre MK bude uvedenú požiadavku prezentovať na stretnutí 
24.2.2015, týkajúceho sa povoľovania prevádzkovania terás na r. 2015.                  
Ing. Forgáč – neexistuje v Trenčíne terasa, ktorá by znemožňovala, alebo zamädzovala údržbe 
mestskej komunikácie                                                          
Ing. Lisáček – zo VZN vyplýva užívateľovi priľahlej nehnuteľnosti odpratať si sneh pred sebou.                                                                            

Poslanec Medal žiada , aby pri povoľovacích procesoch zriaďovania terás, reštaurácií boli 
privolaní aj účastníci konania 

ODPOVEĎ: Zriaďovanie terás predstavuje zvláštne užívanie miestnych komunikácií, ktoré je 
upravené v § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). V zmysle ods. 3 § 8 
cestného zákona na rozhodovanie o povoľovaní zvláštneho užívania diaľnic, ciest a miestnych komunikácií 
sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s týmito odchýlkami: 



a) § 1, 7, 8, 14  a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) sa nepoužijú. 

Práve § 14 správneho poriadku upravuje, kto všetko môže byť účastníkom správneho konania. Tento 
výpočet subjektov však pri povoľovaní zvláštneho užívania neplatí, keďže ho zákon vylučuje. Preto pri 
povoľovaní zvláštneho užívania komunikácie je účastníkom len mesto Trenčín a majiteľ prevádzky, ktorý 
chce terasu zriadiť. K zriadeniu konkrétnej terasy sa však vyjadrujú aj dotknuté orgány, ktorými sú 
Okresný dopravný inšpektorát a Krajský pamiatkový úrad a taktiež jednotlivé útvary MÚ (útvar 
ekonomický, útvar majetku mesta, útvar hl. architekta a pod.) Zo zákonného hľadiska tu teda už žiadni iní 
účastníci konania nie sú. 

4. ZÁUJMOVÉ PRIOROTY OBČANOV VMČ STRED 
 
Poslanci výboru mestskej časti STRED sa zhodli na vypustení bodu č. 4. Záujmové priority 
občanov VMČ Stred.  

 
5. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 

1.) ODPOVEĎ útvaru ekonomického k novelizácii VZN 6/2011: 

Požadovaná novela VZN č.6/2011  sa dotýka nielen občanov, ale aj prevádzkovateľov v prevádzkach s pohostinskou 
činnosťou z titulu možného obmedzenia ich podnikateľskej činnosti. Nakoľko sa prípadnou úpravou prevádzkového 
času aktuálne nezaoberali jednotlivé VMČ ani poslanci MsZ, nebolo by profesionálne zaradiť novelu VZN upravujúcu 
prevádzkový čas na rokovanie marcového MsZ. Na úradnej tabuli musia byť všetky povinne zverejňované 
dokumenty zverejnené už 2.3.2015.  Na rokovanie MsZ materiál predložíme po prerokovaní v dotknutých orgánoch 
a tiež so subjektmi, ktorých sa to priamo dotýka,  

JUDr. Birošová - navrhuje 90 dňovú lehotu k zaujatiu stanoviska k novelizácii VZN 6/2011.                                
Mgr. Forgáč navrhuje na aprílové zasadnutie VMČ Stred prizvať aj dotknuté subjekty. /Útvar 
ekonomický/ 

2) Nájomníci reštituovaných bytov v Trenčíne (ul. Nám sv. Anny, Sihoť, Štefánikova ul.) žiadajú, 
aby mesto Trenčín odkúpilo staré byty v ktorých teraz žijú a nehľadalo im náhradné, nové byty. 

Odpovedal: Mgr. Forgáč – danú vec predloží na vedení mesta a urobí všetko pre to, aby sa 
občanom pomohlo. Prisľúbil, že príde informovať na najbližšom VMČ Stred, aké je rozhodnutie 
vedenia. 

3) p. Vydra z ul. Soblahovská 1104 sa sťažuje na zdevastovaný prístup do bytového domu. 
V období dažďov tam stojí voda, nedá sa prejsť do vchodu. Podľa jeho názoru je to spôsobené 
ťažkými mechanizmami, ktoré tadiaľ prechádzali, keď stavali nový obytný dom za nimi. Žiadajú 
opraviť túto komunikáciu. 

Odpovedal: Ing. Lisáček – o uvedenom probléme mesto Trenčín je informované a o probléme sa 
rokuje so spoločnosťou, ktorá novú výstavbu obytného domu realizovala. /ÚIS/ 

4) JUDr. Kanaba – žiada riešiť otázku skládky (smetiska) v oblasti esíčka cestou do Trenčianskej 
Turnej za LOT po ľavej strane. /ÚSaŽP/, /MsP/, 



5) p. Kyselová – žiada, aby sa sprísnila kontrola neoprávneného parkovania pri schodoch medzi 
reštauráciou Gastrocentrum a obytným domom povedľa schodov, resp. osadenie stĺpikov, ktoré 
by zabraňovali neoprávenému parkovaniu.                                        
Odpovedal: Ing. Lisáček – je natretý žltý pás pri krajnici komunikácie, ktorý nepovoľuje 
parkovanie vozidiel.                                                          
Odpovedal: Ing. Fábry – MsP, kontrolnú činnosť na ul. Hviezdoslavova zintenzívni. 

6) Ing. Medal – žiada uskutočniť stavebný dohľad aj za účasti poslancov mestského 
zastupiteľstva nad prácami, ktoré sa vykonávajú na mestských pozemkoch novej výstavby 
golfového ihriska, má podozrenie, že práce ktoré sa tam vykonávajú nie sú v súlade s územným 
plánom mesta Trenčín /ÚSaŽP/ 

7) Ing. Medal – tlmočil požiadavku občanov obytných domov „Trenčianska RIVIÉRA“, aby 
chodník v tejto oblasti bol sprístupnený aj pre cyklistov. Keď sa stavala „Trenčianka RIVIÉRA“ tak 
bol stavebník zaviazaný k tomu, aby tam zachoval chodník pre cyklistov, ktorý sa teraz zrušil. 
Akým spôsobom sa bude uvedená situácia riešiť, kadiaľ majú cyklisti chodiť? /ÚHA/ 

8) JUDr. Birošová – tlmočila požiadavku občanov Biskupíc, ktorí požadujú opravu kaplnky na 
cintoríne v mestskej časti Biskupice. JUDr. Birošová navrhuje zaradiť opravu kaplnky medzi 
investičné akcie ako prioritné pre poslancov VMČ STRED. 

6. RÔZNE 

p. Hudečková opätovne požaduje zaoberať sa otázkou prevádzkových hodín pohostinstiev, 

ktoré sa nachádzajú v centre Trenčína, hlavne prevádzky „MANHATTAN“, prečo nedodržiava  
prevádzkové hodiny v zmysle VZN 6/2011 /Útvar ekonomický/, /MsP/ 

 

7. ZÁVER 

Na záver JUDr. Kanaba poďakoval prítomným za účasť. Zároveň oboznámil prítomných s ďalším 
termínom zasadnutia VMČ Stred, ktoré by sa malo konať dňa 13.4.2015 vo veľkej zasadačke 
MsÚ. 

 

        JUDr. Ján Kanaba v.r. 

        Predseda VMČ SRED 

Zapísala: Mgr. Ivana Suliková 

v Trenčíne dňa 11.3.2015 

 

         


