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ZÁPISNICA 

z mimoriadneho zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného 

dňa 18.6.2015   

 

Prítomní:      Neprítomný (ospravedlnený): 

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

Garant VMČ: Mgr. Ivana Suliková 

Hostia:       Ing. Ivan Liptai – náčelník MsP 

PROGRAM 

1. Otvorenie 
2. Prejednanie investície do rekonštrukcie sádrokartonového podhľadu v MŠ    
Stromová  
3. Záver 
 
1. OTVORENIE 
Na úvod, privítal všetkých prítomných predseda VMČ JUDr. Ján Kanaba a poslanci v počte 5 za 
schválili zmenu programu., kde za bod 2. - Prejednanie investície do rekonštrukcie 
sádrokartonového podhľadu v MŠ Stromová vložili bod č. 3 - Rôzne. 
 
2. PREJEDNANIE  INVESTÍCIE DO REKONŠTRUKCIE SÁDROKARTONOVÉHO PODHĽADU V MŠ 
STROMOVÁ 
 
Na MsZ dňa 13.5.2015 bol odsúhlasený investičný návrh VMČ Stred na rekonštrukciu cesty na 
hrad vo výške 20 000,- EUR. Ing Mráz /kancelária primátora-investície/ navrhuje uvedenú 
mestskú komunikáciu v tomto roku nerekonštruovať, nakoľko v roku 2016 ju idú celú rozkopať 
z dôvodu rozvodu plynu.  
JUDr. Kanaba zvolal „Mimoriadne zasadnutie VMČ Stred“ za účelom prejednania investície 
20 000,- EUR do rekonštrukcie sádrokartonového podhľadu v MŠ Stromová. Rozpočet na 
uvedenú rekonštrukciu je cca 15 000,- EUR. Finančná a majetková komisia prerokovala tento 
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návrh a odporučila ho predložiť na schválenie MsZ po odsúhlasení daného návrhu VMČ Stred.  
Mgr. Medal dal návrh uvoľniť 15 000,- EUR na rekonštrukciu sádrokartonového podhľadu v MŠ 
Stromová a 5 000,- EUR na rekonštrukciu detského ihriska na Karpatskej ulici v Trenčíne. (napr. 
oplotenie DI) 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za schválil návrh Mgr. Medala. 

 
3. RÔZNE 

JUDr. Kanaba tlmočil požiadavku občanov, ktorí požadujú aby na ul. Biskupická bola umiestnená 
značka „zákazu vjazdu“ pre kamióny a vozidlá nad 3,5 t. Veľa áut chodí do betonárky a štrkovne, 
odbremenilo by sa ničenie cesty a znížila by sa prašnosť. V súčasnosti už je možnosť, aby tieto 
autá chodili cez nový kruhový objazd. /ÚHA/                                                   

JUDr. Birošová obdržala anonymný list, v ktorom sa kritizuje práca v Centre seniorov na 
Osviečimskej ulici v Trenčíne, ako aj spôsob jeho financovania. JUDr. Birošová predloží materiál 
obsiahnutý v liste hlavnej kontrolórke mesta Trenčín, k prevereniu pravdivosti týchto údajov.  

Mgr. Medal  sa pýta, prečo vypadol z prehľadu investičných akcií /VMČ Stred/ poskytnutých Ing. 
Mrázom bod č. 5 (Čerešňový sad /hrad/, vybudovanie altánku, zasadenie nových čerešní, úprava 

prístupových ciest   5 000,- EUR). Zároveň Mgr. Medal špecifikoval presné využitie finančných 
prostriedkov a to na opravu cesty z centra mesta Trenčín /átrium, bývalé letné kino/  na 
čerešňový sad. /kancelária primátora/ 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za schválil návrh Mgr. Medala. 

Poslanci VMČ Stred – požadujú, aby investičné akcie, ktoré boli navrhnuté VMČ Stred 
a schválené MsZ dňa 13.5.2015 boli aj v tomto roku vykonané. /kancelária primátora/ 

p. Struhárová  sa informovala u náčelníka MsP - Ing. Liptaia, ako sa zaoberá MsP hlukom po 
22.00 hod. v centre mesta Trenčín. Ing. Liptai informoval, že danou tématikou sa MsP zaoberá 
a bude sa ju snažiť riešiť. 

4. ZÁVER 

Na záver JUDr. Kanaba poďakoval prítomným za účasť. Zároveň oboznámil prítomných s ďalším 
termínom zasadnutia VMČ Stred, ktoré by sa malo konať dňa 13.7.2015 o 15.30 hod. vo veľkej 
zasadačke MsÚ. 

Zapísala: Mgr. Ivana Suliková 

v Trenčíne dňa 19.6.2015 

        JUDr. Ján Kanaba v.r. 

        Predseda VMČ SRED 


