
 

 

1 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 12.10.2015   

 

Prítomní:      Neprítomný (ospravedlnený): 

JUDr. Ján Kanaba                                                Ing. Michal Urbánek 
Ing. Richard Ščepko                                              
JUDr. Danica Birošová                                                                                                                                               
Mgr. Richard Medal                                     
Eva Struhárová 

Garant VMČ: Mgr. Ivana Suliková 

Hostia: 

Mgr. Milan Sláviček – MsP 
Bc. Eva Hudecová – Útvar majetku mesta  
Ing. Benjamín Lisáček – Vedúci interných služieb 
 

PROGRAM 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie žiadostí  
3. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého obdobia  
4. Informácie o realizácii (stave) jednotlivých investičných akcií, ktoré boli schválené dňa 13.5.2015 na 
MsZ. 
5. Úvahy o nových investičných akciách pre rok 2016 
6. Nové požiadavky občanov a poslancov 
7. Rôzne 
8. Záver 
 
1. OTVORENIE 
Na úvod, privítal všetkých prítomných predseda VMČ JUDr. Ján Kanaba. Mgr. Medal navrhol vymeniť bod 
programu č. 5. s bodom č. 6. Poslanci v počte 5 za schválili takto zmenené jednotlivé body programu.  
 
2. PREROKOVANIE ŽIADOSTÍ 
Útvar majetku mesta Trenčín predložil opätovne žiadosť o vyjadrenie sa k predaju nehnuteľnosti - 
pozemku na Ul. Janka Kráľa v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 2009/34 o výmere 97 m2, pre Neo 
Domus, s. r. o. v zastúpení investora COOP Jednota s.d. Trenčín, za účelom vytvorenia dvoch parkovacích 
miest, s podmienkou náhradnej výsadby jestvujúcej zelene, ktorá sa na predmetnom pozemku nachádza.  
Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ v Trenčíne, ktorá 
odporučila predaj pozemku opätovne prerokovať vo Výbore mestskej časti Stred a s prihliadnutím 
dotknutých strán zvážiť nové skutočnosti.     
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    Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín dňa 
21.07.2015 odporučil odpredaj pozemku. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporúča, aby sa obyvatelia bytových domov stretli 
s projektovým architektom za prítomnosti poslancov VMČ Stred a nájsť spoločné riešenie na úpravu 
parkoviska. 

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie sa k predaju nehnuteľnosti pozemkov v k.ú. 
Trenčín, C-KN parc. č. 1725/137, zastavané plochy a nádvoria o výmere 254 m2 a C-KN parc. č. 1725/138 
zastavane plochy a nádvoria o výmere 94 m2, pre Ing. Jozefa Ševčoviča a manželku, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo užívaných pozemkov pri rodinnom dome, ktoré žiadatelia 
využívajú ako záhradu a predzáhradku.  
Ide o oplotený pozemok na Ul. Paláriková nachádzajúci sa medzi prielukou a nehnuteľnosťou vo 
vlastníctve žiadateľov a pozemok, ktorý je pred rodinným domom, cez ktorý majú zabezpečený prístup 
do rodinného domu a garáže, podľa informácie žiadateľov pozemkom sú vedené inžinierske siete.  
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín dňa 

08.09.2015  

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti,  avšak nie za cenu, ktorú 
odporučila finančná a majetková komisia  mesta Trenčín. 

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie sa k predaju nehnuteľnosti - pozemku na Ul. 
Horný Šianec v k. ú. Trenčín, C-KN parc. č. 3266/50 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m2, pre 
Alojza Bugalu s manželkou za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, na ktorom sa 
nachádza časť murovaného oplotenia vo vlastníctve žiadateľov.       Útvar stavebný a životného 
prostredia MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín dňa 09.09.2015 odporučil predaj 
pozemku. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti. 

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie sa k predaju k pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN 
parc. č. 3330/9, zastavané plochy a nádvoria, výmera 80 m2, pre Ing. Františka Petrovského a manželku, 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku pred rodinným domom cez 
ktorý majú žiadatelia zabezpečený prístup do rodinného domu. Ide o pozemok na Ul. Jána Zemana 
nachádzajúci sa pred rodinným domom. Pozemok je ohraničený živým plotom a vysadený okrasnými 
drevinami.  
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín dňa 
08.09.2015 odporučil odpredaj pozemku. 
 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti. 

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie sa k predaju nehnuteľnosti časti pozemku v 
k.ú. Trenčín, C-KN parc. č. 3546/14, zastavané plochy a nádvoria, o výmera cca 10 m2, výmera bude 
spresnená geometrickým plánom, pre MUDr. Petra Prekopa a manželku, za účelom scelenia a 
zarovnania línie pozemku s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov.  
Ide o pozemok – časť prieluky medzi Ul. Riznerova a Ul. Puškinova, ktorý susedí s nehnuteľnosťami vo 
vlastníctve žiadateľov a bude využívaný ako súčasť záhrady.  
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín dňa 
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22.09.2015 odporučil odpredaj pozemku. 
 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti. 

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie sa k predaju nehnuteľnosti pozemku v k.ú. 
Trenčín, C-KN parc. č. 1944/26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, pre Ing. Petra Rindzáka a 
manželku, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku pred rodinnom 
domom, cez ktorý majú žiadatelia zabezpečený prístup do rodinného domu. Ide o oplotený pozemok na 
Ul. Veterná nachádzajúci sa medzi chodníkom a nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov. Pozemkom sú 
vedené prípojky inžinierskych sietí k rodinnému domu.  
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín dňa 
08.09.2015 odporučil odpredaj pozemku. 
 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti. 

 Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie sa k predaju nehnuteľnosti časti pozemku v 
k.ú. Trenčín, C-KN parc. č. 3330/7, zastavané plochy a nádvoria, výmera cca 45 m2, výmera bude 
spresnená geometrickým plánom, pre Ľubomíra Veseláka a manželku, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku pred rodinnom domom, cez ktorý majú žiadatelia 
zabezpečený prístup do rodinného domu.  
Ide o pozemok na Ul. Jána Zemana nachádzajúci sa pred rodinným domom. Pozemok je spevnený 
zámkovou dlažbou a je vyžívaný ako prístup a parkovanie pred domom vo vlastníctve žiadateľov.  
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín dňa 
08.09.2015 odporučil odpredaj pozemku. 
 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti. 

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie sa k predaju nehnuteľnosti pozemkov v k.ú. 
Trenčín, C-KN parc. č. 1725/147, zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2 a C-KN parc. č. 1725/140 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2 pre Tibora Lalkoviča a manželku, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo užívaných pozemkov pri rodinnom dome, ktoré žiadatelia 
využívajú ako záhradu a predzáhradku.  
Ide o oplotený pozemok na Ul. Paláriková nachádzajúci sa medzi prielukou a nehnuteľnosťou vo 
vlastníctve žiadateľov a pozemok, ktorý je pred rodinným domom, cez ktorý majú zabezpečený prístup 
do rodinného domu a garáže.  
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín dňa 
08.09.2015 odporučil odpredaj pozemku. 
 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti. 

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie sa  k žiadosti Ing. Erika Pavlisa o zámenu 
pozemkov a to :  

 Pozemok novovytvorená CKN parc.č. 1675/132 lesný pozemok o výmere 311 m2, v k.ú. Trenčín vo 
vlastníctve Mesta Trenčín, nachádzajúci sa na Ul. Partizánskej  

za  
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 Pozemky novovytvorená C-KN parc.č. 1414/8 ostatná plocha o výmere  76 m2 a C-KN parc.č. 1414/7 
ostatná plocha o výmere 235 m2,  spolu výmera 311 m2, v k.ú. Trenčín, nachádzajúce sa  pri areáli 
výstaviska Pod Sokolicami, v budúcom vlastníctve Ing. Erika Pavlisa. 

     Žiadateľ svoju žiadosť odôvodňuje tým, že pozemky zastávajú opačné funkcie a zámenou pozemkov sa 
zabezpečí zarovnanie skutočného lesa na oboch stranách lesoparku Brezina. Pozemok vo vlastníctve 
mesta je v skutočnosti plochou s nízkym výskytom náletových stromov a pozemky v budúcom vlastníctve 
Ing. Pavlisa sú v skutočnosti lesnými pozemkami s výskytom stromov o obvode cca 50 cm. 

Zamieňaný pozemok by bol žiadateľom použitý na rozšírenie záhrady okolo plánovanej novostavby na Ul. 
Partizánskej.                                                                                                                Útvar stavebný, životného 
prostredia MsÚ a Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín dňa 8.9.2015 prerokoval žiadosť a odporúča 
zámenu pozemkov v zmysle žiadosti.  

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za neodporučil vyhovieť žiadosti. 

 
3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 
 
Poslanci VMČ Stred sa pýtajú ak by sa umiestnili v Trenčíne kontajnery na bioodpad, o koľko by sa 
navýšili finančné náklady na zber bioodpadu? Bolo by možné vytvoriť  nejaké modelové oblasti, kde by sa 
tieto kontajnery umiestnili a vyskúšalo by sa to? Nedalo by sa vytvoriť kompostovisko napr. také ako je 
v Dubnici nad Váhom – kto vyseparuje bioodpad odovzdá ho na kompostovisko a každý občan mesta má 
potom možnosť si tam dôjsť zobrať svoj kompost. Dalo by sa takéto niečo zriadiť napr. v zbernom dvore 
na Soblahovskej ulici? Aké by boli finančné náklady? 

ODPOVEĎ:  Finančné náklady na jeden vývoz jednej  120 l bionádoby sú v zmysle platnej zmluvy s 
Marius Pedersen vo výške 0,82 €/vývoz bez DPH, čo je cca 0,984 €/vývoz s DPH. V tejto cene máme nákup 
a dodanie nádoby + prípadnú výmenu, či opravu zo strany Marius Pedersen. Ďalším finančným nákladom 
je uloženie zozbieraného bioodpadu na kompostárni na Zámosti vo výške 30,74 €/tona bez DPH, čo je 
36,888 €/ tona s DPH.  

Bolo by možné vytvoriť  nejaké modelové oblasti, kde by sa tieto kontajnery umiestnili a vyskúšalo by sa 
to? 
  ODPOVEĎ:  Neviem aké modelové oblasti ma pýtajúci sa na mysli. Bionádoby už v niektorých 
častiach mesta Trenčín máme rozmiestnené a neevidujeme žiadne negatívne podnety k tejto službe. 
Máme rozmiestnených 440 ks 120l a 162 ks 240 l bionádob, ktoré sa vyvážajú 1xtýždenne od 1.6.-30.9. a 
1xza 14 dní od 1.10.-31.5. 

Nedalo by sa vytvoriť kompostovisko napr. také ako je v Dubnici nad Váhom – kto vyseparuje bioodpad 
odovzdá ho na kompostovisko a každý občan mesta má potom možnosť si tam dôjsť zobrať svoj 
kompost. Dalo by sa takéto niečo zriadiť napr. v zbernom dvore na Soblahovskej ulici? Aké by boli 
finančné náklady? 
 ODPOVEĎ:  Najprv by mesto muselo absolvovať proces na vytvorenie a schválenie 
kompostoviska. Zberný dvor na Soblahovskej nie je miesto schválené na kompostovanie, je možné v ňom 
odovzdať bioodpady do pristavených veľkoobjemových kontajnerov. Tento zberný dvor prevádzkuje 
Marius Pedersen na základy platných súhlasov a povolení.  

Poslanci VMČ Stred sa pýtajú koľko stála projektová dokumentácia rekonštrukcie chodníka Pod Komárky, 
vzhľadom na to, že už bola v minulosti vypracovaná? Bola táto už vypracovaná dokumentácia využitá?  
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 ODPOVEĎ:  Projektová dokumentácia vypracovaná v r.2001 sa využíva pre stavebné konanie. PD 
mesto Trenčín neobstarávalo. 

JUDr. Birošová sa pýta či sa stihne urobiť v tomto roku rekonštrukcia DS v Biskupiciach? 
 ODPOVEĎ:  Stihne. Momentálne prebieha aukcia. 

Oprava príjazdovej cesty z Olbrachtovej ulice k ulici Soblahovskej 1105, 1107, je tam množstvo výtlkov, 
stojí tam voda. Obyvatelia žiadajú výmenu povrchu na ceste a odvodnenie danej lokality. (Ing. Sabadka je 
oboznámený s touto situáciou a navrhuje riešenie formou investičnej akcie) 
 ODPOVEĎ:  Uvažuje sa o kompletnej rekonštrukcii v roku 2016. Návrh investičnej akcie je v 
návrhu rozpočtu  na rok 2016. Rozpočet sa bude schvaľovať pravdepodobne v 12/2015 

Čo sa bude robiť s parkoviskom na Legionárskej ulici za reštauráciou PERLA? 
 ODPOVEĎ:  Mesto Trenčín pripravuje zmenu parkovania v meste Trenčín. Parkovanie sa bude 
riešiť celoplošne. Súčasťou riešenia bude vytváranie nových parkovacích miest. Parkovanie na ulici 
Legionárska a okolie budú riešené budúci rok.  

Požiadavka občana na úpravu okolia parkov, kríkov, kruhových objazdov v meste, odstránenie trávy , 
ktorá zarastá do chodníkov. Na bývalom ihrisku OPAVIA kde sa v súčasnosti zhromažďujú bezdomovci 
a v blízkom okolí sa už niekoľko rokov nevyhrabáva lístie, je tam množstvo špiny, pod kríkmi zostáva veľa 
nečistoty, ktorú nikto spod nich neodstraňuje. 
 ODPOVEĎ:  Nepokosené a znečistené kruhové objazdy sú tie, ktoré patria pod správu TSK a SSC. 
kruhové objazdy, ktoré sú v našej správe sú udržiavané a čistené. Parky sú kosené. Problematika nečistôt, 
a to hlavne po bezdomovcoch sa rieši pravidelne za výpomoci VPP. Ale daný problém sa opakuje. 
Vyčistenie  krovitých porastov v areáli bývalého DI  (ul. Legionárska- za Perlou) budeme riešiť  za 
výpomoci  VPP a  MHSL,m.r.o. 

Neuvažuje sa o znovuobnovení detského ihriska na Legionárskej ulici (OPAVIA)? Vytvorenie 
multifunkčného ihriska? 
 ODPOVEĎ:  Nedostatočnou a nepravidelnou údržbou došlo k takému poškodeniu jednotlivých 
herných prvkov, že museli byť postupne odstránené, nakoľko sa stali nebezpečnými. Zároveň na 
odstránení zostávajúcich prvkov trvali občania zo susedných bytových domov, Keďže sa v týchto miestach 
združovali neprispôsobiví občania a narúšali nočný kľud- využívali prvky na prespávanie a pod. Zrejme ani 
intenzita využitia ihriska nesplnila požadované očakávania. 

Vedľa detského ihriska na Karpatskej ulici je asfaltová plocha, VMČ žiada riešiť otázku možnosti zriadenia 
dopravného ihriska na tomto mieste. 
 ODPOVEĎ:  Dopravné ihrisko na Karpatskej z pohľadu úpn je v súlade, pokiaľ tam nebudú vozidlá 
s nadmerným hlukom. Treba preveriť o aké vozidlá by mal konkrétny investor záujem, nakoľko sa 
používajú rôzne typy a niektoré môžu mať nadmerný hluk podobný motokáram, čo by negatívne vplývalo 
na funkciu bývania na Karpatskej ulici. Pokiaľ by malo v Trenčíne existovať hlučnejšie dopravné ihrisko, 
tak na pozemkoch vo vlastníctve (resp. spoluvlastníctve) mesta odporúčame takéto ihrisko realizovať 
v priemyselnom parku vedľa existujúceho futbalového ihriska. Nemotorové dopravné ihrisko odporúčame 
realizovať v parku M. R. Štefánika v kombinácii s in-line dráhou. 

VMČ Stred žiada o vyčlenenie finančných prostriedkov na budúci rok pre posilnenie čistoty, údržby 
zelene v meste. Organizačne zabezpečiť 4 a viac pracovníkov, ktorí budú mať na starosti jednotlivé časti 
mesta a budú zodpovedať za čistotu v danej lokalite. (čistenie, kosenie, zber odpadu a pod.)  
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 ODPOVEĎ:  Toto je otázka navýšenia rozpočtu MHSL. Ak MHSL, m.r.o. dostane žiadaných 
pracovníkov, môže ich využívať na požadovanú činnosť v rámci zvýšenej starostlivosti o VZ. 

Mgr. Medal žiada vypracovať tabuľku  prehľadu letných a zimných terás umiestnených na Štúrovom 
námestí a Hviezdoslavovej ulici. Ktoré terasy boli za posledné 2 roky neschválené ako celoročné 
a neoposlúchli nariadenie odstránenia terasy v zimnom období. Prehľad,  kto a koľko dostal pokutu za to 
pokutu a kto a koľko zaplatil. 
 ODPOVEĎ:  Terasy sa schvaľujú len na letnú sezónu. Zimná sezóna nie je. Terasy musia byť 
odstránené do termínu, ktorý je uvedený v rozhodnutí. V prílohe posielam prehľad o letných terasách na 
ul. Hviezdoslavová a Štúrovo námestie. Prehľad ohľadom pokút v samostatnej prílohe. (Príloha č 1 
a príloha č. 2 k zápisnici) 

Obyvatelia obytných domov na námestí sv. Anny medzi chovproduktom a krajským súdom  sú 
premnožené potkany pravdepodobne z kanalizácie. (jedna pani zabila 50 potkanov od jari) Čo môže 
mesto pre obyvateľov tejto lokality spraviť? 
 ODPOVEĎ:  V zmysle výzvy z Regionálneho úradu je povinný vykonať deratizáciu každý, kto je 
povinnou osobou v zmysle zákona. Túto výzvu pravidelne uverejňujeme na stránke mesta, v INFO a je 
uverejnená aj na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Mesto nedisponuje kompetenciou 
kontrolovať či každý, kto je povinný túto deratizáciu vykonať, ju aj vykonal. Kontrolovať splnenie tejto 
povinnosti môže Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Len vtedy bude deratizácia účinná, keď ju  
vykonajú všetci vo vyhlásenom termíne.   Povinnosť vykonať deratizáciu sa netýka, len TVK, mesta ale aj 
každého vlastníka, či správcu nehnuteľnosti. Mesto si túto povinnosť plní v zmysle tejto výzvy 2 krát do 
roka, obvykle v mesiaci máj a v mesiaci október. Aj teraz na jeseň v termín od 7.10.-25.10.2015 bude 
vykonávať mesto deratizáciu na verejnej zeleni.  V prípade, že nám občania nahlásia noru, či potkana na 
verejnej zeleni, vieme zabezpečiť vykonanie deratizácie aj po vyhlásenom termíne. Mesto však nemôže 
plniť túto povinnosť za vlastníkov, užívateľov, či správcov nehnuteľností ani za právnické osoby a 
prevádzkovateľov reštaurácií, či iných prevádzok.  

Mgr. Medal  už žiadal vedenie mesta Trenčín, aby požiadalo správcu toku „povodie Váhu“ o vyčistenie 
náletových drevín a krovia v okolí cestného mosta a pod ním na ľavom brehu Váhu. Požiadalo už mesto 
Trenčín „povodie Váhu“ o túto službu?„Povodie Váhu“ je k tomu naklonené len potrebuje od mesta 
podnet. 
 ODPOVEĎ:  Výzva na úpravu pozemku pod cestným mostom bola na SVP zaslaná dňa 15.7.2015, 
list značky USŽP-Z-2015/32821/83990 

JUDr. Kanaba žiada o nápravu: Na ulici Štefánikovej na úrovni bývalého verejného domu je v strede cesty 
vypadnutý betón resp. kanál; Veľká jama na ceste na ulici Karpatskej v oblasti detského ihriska; Na ul. J. 
Zemana jama – vypadnutý asfalt 
 ODPOVEĎ:  Ulica M.R.Štefánika je cesta 1. triedy v Správe slovenskej správy ciest - jama pri  
kanáli je na našu niekoľko násobnú urgenciu už opravená. Výtlky na ul. Karpatská a J.Zemana budú 
opravené v priebehu októbra. 

Bude mesto riešiť situáciu s bezdomovcami, hlavne 3-mi novovzniknutými kempami pri Zátoke pokoja 
smerom k obytnému komplexu Riviéra a združovaním sa bezdomovcov v bývalom štatistickom úrade? 
 ODPOVEĎ:  Mestská polícia nie je kompetentná na riešenie otázky bezdomovcov, môže akurát v 
zmysle zákona o priestupkoch postihnúť ich protiprávne konanie (napr. znečisťovanie ver. priestranstva, 
verejné pohoršenie). Výsledkom toho bývajú náklady mesta na exekúciu, ktorá sa skončí neúspešne pre 
nedostatok majetku. MsP nemá žiadny právny dôvod niekoho vyhnať odniekiaľ len preto, že je 
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"bezdomovec". Obe spomínané lokality navyše ani nie sú majetkom mesta. Zastávame názor, že pokiaľ 
mesto nebude mať vypracovanú a do praxe zavedenú stratégiu riešenia problému bezdomovcov bude 
tento problém stále neriešiteľný a ako horúci zemiak hádzaný na plecia MsP.  

Ing. Ščepko žiada o nanovo preznačenie - očíslovanie stĺpov verejného osvetlenia, čísla nie je vidieť, sú 
prelepené. Žiada taktiež o skontrolovanie tejto úlohy. Mohli by aj mestskí policajti nahlasovať poruchy 
verejného osvetlenia? 
 ODPOVEĎ:  Dispečing verejného osvetlenia skontroluje stĺpy VO a zistené prelepené, alebo 
poškodené čísla budú nahradené novými. Poruchy VO môže nahlasovať ktorýkoľvek občan vrátane 
mestských policajtov, ktorí boli oboznámení s tel. číslom 24h dispečingu VO a poruchy aj nahlasujú. 

 
4. INFORMÁCIE O REALIZÁCII JEDNOTLIVÝCH INVESTIČNÝCH AKCIÍ  
 
Poslanci VMČ Stred žiadajú prizvať k budúcemu VMČ Stred, ktorý sa bude konať dňa 9.11.2015, Mgr. 
Jána Forgáča a Ing. Vladimíra Mráza, aby informovali v akom štádiu rozpracovania sa nachádzajú 
jednotlivé investičné akcie schválené 13.5.2015 na MsZ v Trenčíne.  

 

5. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 

1.) Poslanci VMČ STRED navrhujú, aby sa mesto Trenčín zaoberalo poskytnutím zľavy pre občanov, ktorí 
nemajú k dispozícii zberné nádoby na triedený odpad, vrátane bioodpadu. Cítia sa diskriminovaní, 
nakoľko platia za smeti presne tú istú sumu ako občania, ktorí tieto nádoby k dispozícii majú.  

2.) Poslanci VMČ STRED žiadajú, aby sa pri tvorbe rozpočtu pre rok 2016 rátalo aj s rozšírením nádob na 
bioodpad a ich vývozom v celej Mestskej časti Stred, ako aj s vytipovaním, naprojektovaním a výstavbou 
mestského kompostoviska. 

3.) Mgr. Sláviček - MsP sa pýta, či by nebolo možné na križovatke ulíc Partizánka a Cintorínska, (po 
Partizánskej sa pokračuje hore kopcom až na ulicu Saratovskú), zameniť dopravnú značku PREJAZD 
ZAKÁZANÝ, ktorá je tam v súčasnosti umiestnená, na dopravnú značku PREJAZD ZAKÁZANÝ všetkým, 
okrem dopravnej obsluhy a obyvateľov.  

4.) JUDr. Birošová sa pýta, či sa bude môcť na budúci rok (2016) navýšiť rozpočet na investičné akcie pre 
VMČ Stred o čiastku, ktorá sa prípadne nestihne v tomto roku vyčerpať.  

5.) Občan Štefan Balaj žiada, aby  sa pristrihli porasty-stromy, ktoré presahujú nad chodníky. Hlavne na 
ul. Piaristickej s Horným Šiancom. Chodníky sú nepriechodné, najmä počas dažďa s dáždnikom.  

6.) Občania, ktorí chodia na cintorín na Juhu cez Saratovskú ulicu, žiadajú, aby sa farebne, zebrou vyznačil 
prechod cez Saratovskú ulicu k hornej bráne cintorína. Presnejšie od schodov do horných ulíc, po 
spomínanú bránu.  

7.) Občan Štefan Balaj sa pýta, prečo nie je značený zebrou žiaden prechod pre chodcov po celej dĺžke 
Piaristickej ulice. Najvhodnejší by bol na križovatke Piaristická a Súdna.  



 

 

8 

8.) Spoločenstvo vlastníkov bytov Inovecká 1137/2,4,6,8, žiada o bezodkladné zaslanie stanoviska k 
žiadosti č. RZ 79490/2015 zo dňa 18.6.2015, týkajúce sa riešenia dopravnej situácie na prístupovej 
komunikácii.  

9.) Dôchodci mesta Trenčín sa pýtajú, či by nemohli mať k dispozícii vyhradenú krytú plaváreň aspoň 2 x 
do mesiaca, nakoľko 1x je málo.  

10.) Poslanci VMČ Stred navrhujú, aby mesto Trenčín vyčlenilo v rozpočte pre rok 2016 čiastku 10 000,- 
EUR pre Mestské divadlo Trenčín, ktoré má vlastnú umeleckú produkciu, pravidelnú činnosť, organizuje 
kultúrne podujatia (vernisáže, večery umeleckého slova, predstavenia iných divadiel), podporuje 
záujmovú umeleckú činnosť mládeže.  

11.) Občan Petrovský, žiada o doplnenie verejného osvetlenia na konci ulice Horný Šianec.  

12.) Občan Petrovský, žiada upraviť prerastajúcu zeleň z oporného múra do cesty na konci ulice Horný 
Šianec. (tak ako sa išlo k Tisovej vile)  

13.) Poslanci VMČ STRED uvažovali, či by nebolo dobré zamyslieť sa nad otázkou mestského plesu. 

6. Úvahy o nových investičných akciách pre rok 2016 

JUDr. Birošová navrhuje - komplexná oprava chodníkov a ciest 

JUDr. Kanaba navrhuje, - oprava ciest, hlavne na ul. J. Zemana, Olbrachtovej, Karpatskej. Minimálne 
opraviť diery smerom k podjazdu 

Poslanci VMČ navrhujú  –  vypísať verejnú súťaž na vybudovanie, správu a prevádzku detského 
dopravného ihriska (Karpatská ulica) 

Poslanci VMČ navrhujú  – oprava, rekonštrukcia detských ihrísk 

Mgr. Medal navrhuje,  – pokračovať v obnove cesty do čerešňového sadu 

7. RÔZNE 

Poslankyňa Struhárová informovala o postupe spracovania zápisov z VMČ a komisií. Ing. Lisáček 
informoval o zimnom operačnom pláne. 

8. ZÁVER 

Na záver JUDr. Kanaba poďakoval prítomným za účasť. Zároveň oboznámil prítomných s ďalším 
termínom zasadnutia VMČ Stred, ktoré by sa malo konať dňa 9.11.2015 o 15.30 hod. vo veľkej zasadačke 
MsÚ. 

Zapísala: Mgr. Ivana Suliková 

v Trenčíne dňa 15.10.2015 

        JUDr. Ján Kanaba v.r. 

        Predseda VMČ SRED 


