
 

 

1 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 14.12.2015   

Prítomní:      Neprítomní (ospravedlnení): 

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

Garant VMČ: Mgr. Ivana Suliková 

Hostia: 

Mgr. Milan Sláviček – MsP 
Ing. Benjamín Lisáček – Vedúci útvaru 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. Nové požiadavky občanov a poslancov 
6. Rôzne 
7. Záver 
 
1. OTVORENIE 
Na úvod, privítal všetkých prítomných predseda VMČ JUDr. Ján Kanaba. Poslanci v počte 4 za, schválili 
zmenu programu a za bod č. 3 bol vložený bod „Prerokovanie investícií na opravu ulice J. Zemana 
a Olbrachtovej ulice.“ 
 
2. PREROKOVANIE ŽIADOSTÍ 
Ing. Vidra a Spoločenstvo vlastníkov bytov Soblahovská 1105 Trenčín  predložili žiadosť  o opravu 
prístupovej mestskej komunikácie k bytovým domom č. 1104, 1105 a 1107.  
  
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil zaradiť do plánu opráv ulice Soblahovská 1104, 
1105 a 1107 a to z časti 100 000,- EUR, ktoré sú plánované pre MČ Stred, prípadne z časti financií, ktoré 
mali byť použité na opravu Olbrachtovej ulice, keďže celá suma určená na opravu Olbrachtovej ulice 
pôjde na vybudovanie cyklotrasy.  
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Na VMČ Stred sa dostavil poslanec Ščepka. 

JUDr. Birošová na základe žiadosti od spol. FIN, s.r.o. ktorá prevádzkuje terasu Vevey na Štúrovom 
námestí, tlmočila žiadosť spoločnosti, týkajúcu sa problematiky terás umiestnených v centre mesta. 
Spločnosť FIN, s.r.o. navrhuje pracovné rokovanie, ktorého jednotlivé body:                                                                    
-Podmienky udeľovania súhlasných stanovísk k terasám zo strany dotknutých orgánov                                      
-Prejednanie možností odsúhlasenia terás na viacročné obdobie                                                                                   
-Podmienky prevádzkovania terás (živá a reprodukovaná hudba, zeleň, vzhľad)                                                                   
-Problematika celoročných terás, by mali viesť k odstráneniu každoročne sa opakujúcich nezrovnalostí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil pracovné stretnutie za účelom jednotného 
riešenia celoročných terás za účasti Pamiatkového úradu, zástupcov MsÚ, poslancov VMČ Stred a  
majiteľov terás.   

Na VMČ Stred sa dostavil poslanec Urbánek. 

 
3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 
 
Ing. VIDRA - predseda spoločenstva vlastníkov bytov, Soblahovská 1104, Trenčín,  žiada o zrealizovanie 
opravy a úpravy mestského pozemku pri ich bytovom dome, ktorý je súčasťou mestskej parcely č. 786/ a 
zaradenie opravy komunikácie do investičných akcií pre rok 2016 (list spolu s fotografiami aktuálneho 
stavu postúpený na útvar investícií)                                                                                                
 ODPOVEĎ: Túto investičnú akciu návrh rozpočtu pre rok 2016 neobsahuje, nakoľko nemá 
charakter celomestskej akcie. Požiadavku občana je potrebné prerokovať na VMČ Stred, bude možné ju 
po odsúhlasení výborom realizovať v roku 2016 z prostriedkov vyhradených pre dané VMČ 

Dr.h.c.doc.Ing. Oto Barborák, CSc. žiada o riešenie situácie s dopravu na ul. Jilemnického od. čísla domu 
28. Cesta je široká 4,7 m. a využívajú ju osobné a nákladné autá, nespĺňa príslušné predpisy v súvislosti s 
parkovaním na nej. Navrhuje osadiť dopravnú značku, ktorá zakáže v obidvoch smeroch zákaz státia. (list 
postúpený na útvar dopravy)                
 ODPOVEĎ: Terajší stav : Dopravná značka začiatok úseku ZÁKAZU ZASTAVENIA  sa nachádza pri 
dome 28, ukončenie úseku pri dome 34 a v protismere značka nie je vôbec. Útvar dopravy navrhol : pri 
dome 28 ponechať len dopravnú značku "B34" ZÁKAZ ZASTAVENIA, ktorá bude platiť až po odbočku v 
pravo, dopravnú značku "B34" koniec úseku ZÁKAZU ZASTAVENIA pri dome 34 demontovať a v 
protismere pri dom 38 umiestniť dopravnú značku "B34", ktorá bude platiť až po najbližšiu križovatku. 
Čiže sa jedná len o premiestnenie dopravného značenia, čím sa ZÁKAZOM ZASTAVENIA pokryjú obe 
strany ulíc v kritickej požadovanej dĺžke. 

 Poslanci VMČ Stred navrhujú, aby sa zvážila možnosť uskutočnenia mestského plesu v 2/2016, 
poprípade v budúcom roku. Poslanci VMČ Stred sa dobrovoľne hlásia k organizácii tohto plesu. (ples by 
ma byť určený pre občanov mesta Trenčín) (JUDr. Birošová nepožaduje príspevok od mesta, JUDr. 
Kanaba navrhuje aspoň malý finančný príspevok od mesta, na financovanie plesu by prispeli aj sponzori) 
 ODPOVEĎ: na danú požiadavku už bolo odpovedané. (viď požiadavka č.31) (Mesto Trenčín v súčasnej 

finančnej situácii neuvažuje o mestskom plese.) 

 Mgr. Medal požadaje v budúcom roku systémovo riešiť všetky navrhované investičné akcie, prejsť všetky 
navrhované inv. akcie s pracovníkom inv. oddelenia osobne v teréne, možnosť pripomienkovať finálne 
zadanie inv. akcií, aby sa predchádzalo možným nedorozumeniam.                                                   
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 ODPOVEĎ: Požiadavku akceptujeme. Na najbližšom VMČ Stred bude kompetentným 
pracovníkom mesta dohodnutý postup.  

Ing. Urbánek navrhuje užšiu spoluúčasť a spoluprácu investičného oddelenia s VMČ Stred pri investičných 
akciách, aby sa spoločne zadefinovali inv. akcie, stanovili termíny realizácie jednotlivých inv. akcií.
 ODPOVEĎ: Požiadavku akceptujeme. Na najbližšom VMČ Stred bude kompetentným 
pracovníkom mesta dohodnutý postup.  

Mgr. Medal žiada, aby poslanci dostávali informáciu o tom za koľko sa jednotlivé investičné akcie 
zrealizujú, aby mali prehľad o zostávajúcich financiách vyčlenených na ich realizáciu.   
 ODPOVEĎ: Požiadavku akceptujeme.  

Mgr. Medal žiada o stanovisko, prečo neboli zdemontované letné terasy "Speranza", "Manhattan", 
"Vevey"          
 ODPOVEĎ: 1. Pre terasu pri reštaurácii "Speranza" bolo Mestom Trenčín vydané dodatočné 
stavebné povolenie v súlade so záväznými stanoviskami dotknutých orgánov, ktorým sa povoľuje jej 
stavebná úprava v zmysle platného VZN mesta Trenčín. Po jej uskutočnení bude terasa skolaudovaná ako 
dočasná stavba. Jej dočasnosť bude naviazaná na dobu nájomného vzťahu podľa platnej nájomnej 
zmluvy s vlastníkom pozemku pod terasou.   2. Terasa pri kaviarni "Menheten" bola povolená cestným 
správnym orgánom ako sezónna letná terasa na dobu do 30.10.2015. Cestný správny orgán obdržal pred 
termínom, kedy mal terasu odstrániť list, ktorým vlastník oznamuje skutočnosť, že terasu od 30.10.2015 
nebude užívať, ale z technických dôvodov bude odstránená o mesiac neskôr. Cestný správny orgán bude 
vo veci ďalej postupovať v priestupkovom konaní podľa zákona č. 135/1961 Z.z. cestný zákon.  3. Terasa 
"Caffe Vevey" je v konaní o dodatočnom povolení stavby, ktoré je v súčasnosti prerušené z dôvodu 
predbežnej otázky - podanie na súd vo veci preskúmania rozhodnutia Pamiatkového úradu SR a 
Okresného úradu v Trenčíne, odbor výstavby a bytovej politiky.  

Mgr. Medal žiada o stanovisko akým spôsob sa rieši úhyn stromov v bezprostrednej blízkosti coffe Vevey. 
Neuvažuje sa s novou výsadbou stromov?        
  ODPOVEĎ: Mesto plánuje výsadbu nových stromov za uhynuté v miestach pri terase Caffé VEVEY 
aj zo strany od obuvi LUXI.  

p. Fiala žiada, aby všetci poslanci boli presne a pravdivo ešte pred novembrovým zastupiteľstvom 
informovaní ohľadne predaja pozemkov cca 5 000 m2, na ktorých má stáť nový terminál (železničná a 
autobusová stanica). Žiada vyvolať diskusiu s poslancami za prítomnosti Ing. Akad. arch. Mrvu, ktorý by 
ich informoval o danej situácii. Predbežný termín stretnutia stanovil spolu s poslancami VMČ Stred dňa 
16.11.2015 o 16.30 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ.      
 ODPOVEĎ: Na MsZ konanom dňa 18.11.2015 nebol zaradený bod Zmena a doplnky UPN c.2. 
Termín prezentácie projektu Terminal poslancom za účasti odbornej verejnosti sa po dohode s poslancami 
komisie ŽPDIÚP presunul. Bude oznámený v najbližších dňoch.  

JUDr. Birošová navrhuje spraviť ekologický audit v oblasti výstavby nového terminálu, z dôvodu možnosti 
existencie spodného prameňa a spodných vôd v danej lokalite, o ktorých informovala poslancov p. 
Tatiana Bičanovská.         
 ODPOVEĎ: Vplyv stavby Terminál na životné prostredie, všetky jeho zložky, bol posudzovaný 
kompetentnými štátnymi orgánmi. Mesto Trenčín kompetenciu v tejto oblasti nemá a verejné zdroje do 
žiadneho ekologického auditu v tejto oblasti investovať nebude.     
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p. Egg sa pýta, či je mesto Trenčín pripravené na nový zákon o odpadoch.  
 ODPOVEĎ: Mesto Trenčín sa aktívne  podieľalo na príprave nového zákona o odpadoch, a to 
našimi poznámkami a pripomienkami zasielanými na ministerstvo v čase jeho prípravy. Veľmi pozorne  
všetko sledujeme a aj postupne sa pripravujeme  na všetky zmeny, ktoré  nový zákon o odpadoch prinesie.  

p. Egg sa pýta, bola upravená výška nájmu za kuchyňu na 7. Základnej škole na Hodžovej ulici.
 ODPOVEĎ: FMK určila pre spoločnosť HEES výšku ročného nájmu 1.168,00€, prípadne si môže 
spoločnosť odkúpiť umývačky v nadobúdacej cene.  

p. Egg sa pýta či sa bude opravovať zastávka MHD na Rozmarínovej ulici.   
 ODPOVEĎ: Po obhliadke bolo zistené, že sa jedná o chodník a obrubníkové kamene vypadané v 
úseku autobusových zastávok. Chodník je na viacerých miestach prepadnutý pod pôvodnú úroveň až o 7 
cm. a dopraskaný, čím tu v čase dažďa vznikajú kaluže priamo na zastávkach. Požiadavku ako urgentnú 
zaraďujeme do poradovníka opráv miestnych komunikácií. 

p. Egg žiada preveriť osvetlenie priechodu pre chodcov nad kruhovým objazdom smerom na juh, či je 
dostatočné.            
 ODPOVEĎ: V roku 2000 bola vykonaná rekonštrukcia križovatky pod Juhom , ktorá zahŕňala 
vybudovanie nového kruhového objazdu a priľahlých komunikácií. Súčasťou tohto projektu bolo aj 
vybudovanie verejného osvetlenia kruhového objazdu, priľahlých komunikácií, chodníkov a prechodu pre 
chodcov na ulici gen. Svobodu. Osvetlenie bolo zrealizované v zmysle schválenej projektovej 
dokumentácie. 

p. Egg navrhuje odstránenie bilbordov pri zastávke "Pod Juhom", vozidlá križujú dopravu, nie je tam 
dostatočná viditeľnosť.           
 ODPOVEĎ: Pri zastávke "Pod Juhom" v smere do centra mesta je umiestnený billboard 
spoločnosti euroAWK, ktorý bol povolený rozhodnutím Mesta Trenčín zo dňa 1. 10. 2010. Umiestnenie 
billboardu bolo v stavebnom konaní posúdené Okresným dopravným inšpektorátom v Trenčíne, ktorý 
jeho umiestnenie schválil.  Mesto Trenčín nemôže povolenie vydané v súlade so stavebným zákonom na 
základe požiadavky občana zrušiť a reklamnú stavbu odstrániť. 

p. Egg žiada o bližšie informácie týkajúce sa vytvorenia novej parkovacej služby. Nie sú dostatočné. 
 ODPOVEĎ: Bližšie informácie budú poskytnuté na osobnom stretnutí člena predstavenstva s p. 
Eggom. 

p. Egg sa pýta, ako sa bude volať po rekonštrukcii toho času Mierové námestie?    
 ODPOVEĎ: Názov námestia sa meniť nebude. 

p. Egg sa pýta či sú uzavreté zmluvy medzi mestom Trenčín a ŽSR ohľadne výstavby novej letnej 
plavárne? Kde sú zverejnené?          
 ODPOVEĎ: Medzi Mestom Trenčín a ŽSR je uzatvorená zmluva o spolupráci č. 15/2013/O220/PO, 
ktorá je zverejnená na webovej stránke mesta Trenčín pod priloženým linkom 
http://egov.trencin.sk/Default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a. Na základe tejto zmluvy sa ŽSR 
zaviazali zrealizovať tzv. "Malú stavbu", ktorej špecifikácia je vymedzená v čl. II zmluvy. Jedným z 
predmetných bodov je aj vybudovanie inžinierskych sietí k novej letnej plavárni,  rekonštrukcia mosta na 
Ostrov, realizácia parkoviska atď. Náklady v súvislosti s touto Malou stavbou znášajú ŽSR. Mesto Trenčín 
je teda závislé v procese sprevádzkovania letnej plavárne od splnenia povinnosti zo strany ŽSR v súvislosti 
so zavedením prípojok, rekonštrukciou mosta, vybudovaním parkoviska atď. Až po splnení povinnosti zo 
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strany ŽSR môže byť následne celá stavba plavárne skolaudovaná a uvedená do prevádzky. Záverom 
dodávame, pre úplne vysvetlenie situácie, že letná plaváreň (ako stavebný objekt a jeho príslušenstvo) 
patrí Mestu Trenčín a Mesto Trenčín ju bude uvádzať do prevádzky  (nie ŽSR, tie len musia dobudovať 
potrebnú infraštruktúru nevyhnutnú pre sprevádzkovanie letnej plavárne). 

Mgr. Sláviček navrhuje, či by nebolo na zváženie dať spomaľovací retardér  pri križovatke na ul. Gen. 
Svobodu smerom zvrchu pred kruhovým objazdom.       
 ODPOVEĎ: Dnes sa od osádzania spomaľovacích retardérov už upúšťa, nakoľko ich osadením 
vznikli iné následné negatívne vplyvy na životné prostredie a priamo aj v cestnej premávke, pričom jednou 
z nich je skomplikovanie zimnej údržby a odhŕňanie snehu radlicami nákladných vozidiel, ktoré spravidla 
poškodia spomaľovací retardér, vytrhnú ho čiastočne, alebo úplne, pričom tento retardér sa stáva 
priamym ohrozením bezpečnosti v jazde vozidiel prechádzajúcich v danom úseku.  UDop MsÚ 
nedoporučuje montovať cestou Gen.Svobodu - "dole Juhom" spomaľovacie retardéry. 

Poslanci VMČ sa pýtajú, koľko zaplatili ŽSR za starú letnú plaváreň a ako boli využité.   
 ODPOVEĎ: Za starú letnú plaváreň sme dostali: v roku 2006 čiastku 4.372.702 €, v roku 2011 (za 
pozemky) čiastku 703.204,48 €, t.j. spolu 5.075.906,48 €. Finančné prostriedky boli použité na výdavky 
mesta v súlade s rozpočtom. Záverečné účty za roky 2006 - 2014 sú zverejnené na www.trencin.sk v sekcii 
Samospráva mesta Trenčín / Rozpočet mesta 

JUDr. Birošová a Ing. Urbánek žiadajú vyčleniť pre SSMT 30. 000,- EUR na opravu strechy na MŠ 28. 
októbra v Trenčíne           
 ODPOVEĎ: V návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016 je vyčlenená čiastka vo 
výške 400.000 € na rekonštrukcie materských a základných škôl. Z tejto čiastky môže byť potrebná čiastka 
vyčlenená na strechu MŠ 28.októbra. Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016 bude 
predložený na rokovanie MsZ v Trenčíne dňa 16.12.2015. 

 
4. PREROKOVANIE INVESTÍCIÍ NA OPRAVU UL. J. ZEMANA A OLBRACHTOVEJ ULICE 
VMČ Stred v počte 5 poslancov za rozhodol, že z rozpočtu na rok 2016 bude financovaná rekonštrukcia 
ul. J. Zemana. Financie na rekonštrukciu Olbrachtovej ulice v sume 180 000,- EUR budú použité na 
cyklotrasu. 

 
5. INFORMÁCIE O REALIZÁCII JEDNOTLIVÝCH INVESTIČNÝCH AKCIÍ  
 
Mgr. Medal – nakoľko sa na VMČ Stred dňa 14.12.2015 nedostavil žiadny pracovník mestského úradu 
z kancelárie primátora mesta TN, zaoberajúci sa investíciami mesta Trenčín, aby odpovedal na otázky 
týkajúce sa systémového riešenia nových investičných akcií, poslanci sa budú danými otázkami zaoberať 
na januárovom zasadnutí VMČ Stred. 

 

6. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 

1.) Mgr. Medal žiada prioritne naceniť opravu prístupovej komunikácie na ulici Soblahovská 1105 a 1107. 

2.) Ing. Ščepko žiada o nacenenie rekonštrukcie ulice Osloboditeľov od výjazdu z Kauflandu smerom ku 
garážam až po prvú téčkovú križovatku. 
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3.) Mgr. Medal žiada zvážiť, či by nebolo vhodné na ul. Jesenského ako sa vychádza z podchodu z 
Karpatskej ulice a ide sa doprava na ul. Dolný Šianec, smerom ku kruhovému objazdu, urobiť zmenu v 
prednosti v jazde a zmeniť to na hlavnú cestu. V súčasnej dobe túto cestu využíva veľmi veľa vodičov. 

4.) Mgr. Medal  žiada o odstránenie kopy lístia na ul. Jesenského (podjazd), kde sa robilo nové zábradlie. 

5.) p. Struhárová sa pýta, v akom štádiu je realizácia , nacenenie verejného osvetlenia na ul. Horný 
Šianec, o ktoré žiadal občan Petrovský (zápisnica VMČ 12.10.2015) 

6.) Ing. Šcepka tlmočil požiadavku občanov týkajúcu sa vybudovania priechodu pre chodcov v časti 
Biskupice, či už pri zastávke, alebo pri kostole. 

7.) Ing. Ščepka tlmočil požiadavku občanov týkajúcu sa interiérového vybavovania DS v Biskupiciach 
(stoly, vešiak , stojan na vence, mikrofón) 

8.) Ing. Štefan Balaj navrhuje, aby sa železničná stanica Zlatovce premenovala po dokončení 
rekonštrukcie trate na "Trenčín-Zlatovce" (Zlatovce je už len kataster) podobne aj žel. stanica v Opatovej 
"Trenčín-Opatová". 

9.) VMČ Stred požaduje zvolať pracovné stretnutie za účelom komplexného, jednotného riešenia 
celoročných terás za účasti pamiatkového úradu, zástupcov MsÚ, poslancov VMČ Stred a majiteľov terás. 

10.) Mgr. Sláviček žiada o opravu komunikácie na ul. Karpatskej oproti tenisovým kurtom kde je 
autobusová zastávka. Smerom do mesta je veľká jama 1 x 0,5 m. 

 

7. RÔZNE 

Poslanci VMČ Stred diskutovali o pripravovanom zrušení mestskej rozpočtovej organizácie – Mestské 
hospodárstvo a správa lesov. 

 

8. ZÁVER 

Na záver JUDr. Kanaba poďakoval prítomným za účasť.  

Zapísala: Mgr. Ivana Suliková 

v Trenčíne dňa 16.12.2015 

        JUDr. Ján Kanaba v.r. 

        Predseda VMČ SRED 


