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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 18.1.2016   

Prítomní:      Neprítomní (ospravedlnení)                                                                                            

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

Garant VMČ: Mgr. Ivana Suliková 

Hostia: 

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

PROGRAM 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie žiadostí  
3. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého obdobia  
4. Nové požiadavky občanov a poslancov 
6. Rôzne 
7. Záver 
 
1. OTVORENIE 
Na úvod privítala všetkých prítomných poslankyňa p. Eva Struhárová, ktorá bola poverená predsedom 
VMČ Stred JUDr. Jánom Kanabom, ktorý sa z pracovných dôvodov nemohol dostaviť, vedením VMČ 
Stred. Nakoľko sa JUDr. Birošová dostavila na VMČ STRED neskôr, komisia v počte 3 poslanci nebola 
uznášania schopná. 
 
2. PREROKOVANIE ŽIADOSTÍ 
Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie k prenájmu nehnuteľnosti časti pozemku na 
Hviezdoslavovej ulici v k. ú. Trenčín, C-KN parc.č. 3271/5 vo výmere 9 m2 pre Manhattan coctail & coffee 
bar, s.r.o. za účelom umiestnenia stanu z dôvodu zriadenia fajčiarskej zóny.  Útvar stavebný a životného 
prostredia MsÚ, Útvar dopravy MsÚ a Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín dňa 08.12.2015 
odporučil prenájom časti pozemku. 

VMČ Stred nebol uznášania schopný a z prítomných 3 poslancov 3 poslanci hlasovali za 
odporučenie žiadosti. 

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti Richarda Bugalu o prenájom 
pozemku v k.ú. Trenčín, časť C-KN parc.č. 2108/175 ostatné plochy o výmere  cca 19 m2, za účelom 
vybudovania a zabezpečenia prístupu motorovým vozidlom k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa. Ide 
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o pozemok na ul. Pod Brezinou. Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín, Útvar stavebný a životného 
prostredia MsÚ v Trenčíne a Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne dňa 8.12.2015 odporučil prenájom pozemku 
na dobu neurčitú. 

VMČ Stred nebol uznášania schopný a z prítomných 3 poslancov 3 poslanci hlasovali za 
odporučenie žiadosti.  

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti spoločnosti Peppers Reality, spol. 
s r.o. Trenčín, ktorá požiadala o prenájom pozemku CKN parc.č. 786/1 zast. plocha o výmere 1 m2, 
nachádzajúceho sa na Ul. Legionárska v Trenčíne, za účelom umiestnenia orientačnej tabule reštaurácie 
„Berlinetta“. Uvedená žiadosť bola prerokovaná s Útvarom stavebným a životného prostredia, Útvarom 
dopravy a Útvarom hlavného architekta, ktoré prenájom pozemku za účelom umiestnenia orientačnej 
tabule odporučili. 

VMČ Stred nebol uznášania schopný a z prítomných 3 poslancov 3 poslanci hlasovali za 
odporučenie žiadosti. Mgr. Medal, upozorňuje na to, že v blízkej budúcnosti má viesť cez túto 
lokalitu cyklochodník. Žiada, aby umiestnenie tabule bolo zosúladené s projektom cyklotrasy. 

 
3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 
 
VMČ Stred navrhuje zaradiť do plánu opráv prístupovú komunikáciu na ulici 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.             
 ODPOVEĎ: Požiadavka na súvislú opravu uvedenej komunikácie za zaraďuje do zásobníka 
investičných akcií. Po finálnom rozhodnutí poslancov mestskej časti stred bude zabezpečená jej realizácia 
z uvedených 100 000€.(UIS) 

Mgr. Medal žiada prioritne naceniť opravu prístupovej komunikácie na ulici Soblahovská 1105 a 1107. 
 ODPOVEĎ: Náklady súvislej opravy danej komunikácie sú vo výške 9 065€ (UIS) 

Občan 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".          
 ODPOVEĎ: Tieto navrhované názvy korešpondujú s realitou.  Útvar dopravy  prerokuje túto 
navrhovanú zmenu z technicko - odborného hľadiska s ostatnými  dotknutými útvarmi MsÚ a následne 
osloví kompetentné Železnice SR vo veci realizácie navrhovanej zmeny.(UD) 

Ing. Ščepko žiada o nacenenie rekonštrukcie ulice Osloboditeľov od výjazdu z Kauflandu smerom ku 
garážam až po prvú téčkovú križovatku.       
 ODPOVEĎ: Náklady na súvislú opravu uvedeného úseku predstavujú 21 811€. Náklady na opravu 
povrchu celej danej ulice sú vo výške 42 484€ (UIS) 

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.
 ODPOVEĎ: Túto zmenu prednosti v jazde treba chápať v kontexte s dopravnou obslužnosťou 
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celého zastavaného územia križovatkou dotknutej lokality, príjazdom ku poliklinike, poisťovni, škole, 
garážam VÚC... A to nie len v čase nástupov do a odchodu z práce, ale počas celej pracovnej časti dňa. 
Takémuto rozhodnutiu predchádza vykonanie riadneho sčítania prechádzajúcich vozidiel cez križovatku, v 
hodinových časových úsekoch a po jednotlivých smeroch.    Zmena prednosti bude prehodnotená po 
vykonaní sčítania dopravy v križovatke. (UD) 

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.     
 ODPOVEĎ: Požiadavka bola zahrnutá do poradovníka opráv miestnych komunikácií. (UD) 

Mgr. Medal  žiada o odstránenie kopy lístia na ul. Jesenského (podjazd), kde sa robilo nové zábradlie. 
 ODPOVEĎ: V priebehu 2 týždňa bude schodisko pozametané a lístie odvezené. (MHSL) 

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)      
 ODPOVEĎ: Nacenenie bude odovzdané výboru mestskej časti stred na jeho zasadnutí 18.1.2016 
(UIS) 

Ing. Šcepka tlmočil požiadavku občanov týkajúcu sa vybudovania priechodu pre chodcov v časti 
Biskupice, či už pri zastávke, alebo pri kostole.                    
 ODPOVEĎ: Každý jeden priechod pre chodcov je nutné vopred dôkladne prehodnotiť , zmapovať 
jeho okolie, napojenia a dôsledne zvážiť jeho realizáciu. Ing.Čermák z útvaru dopravy dohodol spoločnú 
obhliadku dotknutej lokality s navrhovateľom Ing.Ščepkom dňa 12.1.2016 o 16:00 hod, na ktorej bolo 
určené konkrétne miesto uloženia priechodu pre chodcov na ulici Biskupickej s tým , že návrh sa bez 
meškania odošle na ODI ku schváleniu. (UD) 

Ing. Šcepka tlmočil požiadavku občanov týkajúcu sa interiérového vybavovania DS v Biskupiciach (stoly, 
vešiak , stojan na vence, mikrofón)        
 ODPOVEĎ: Stôl, vešiak a stojan na vence zabezpečí na svoje náklady pohrebníctvo Dvonč a 
zároveň na jar vymaľujú interiér DS. Mikrofón zabezpečí ÚIS v mesiaci január.(UIS) 

Na VMČ Stred sa dostavila poslankyňa JUDr. Birošová 
 
4. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 

1.) p. Egg spolu s poslankyňou Birošovou žiadajú predložiť kópiu nájomnej zmluvy a všetkých dodatkov k 
zmluve, so spol. HEES gastroslužby, s.r.o. týkajúcu sa kuchyne (vývarovne) v ZŠ Hodžova, na základe 
ktorých bude zrejmé, že zariadenie vývarovne, ktoré bolo nadobudnuté v rámci verejného obstarávania 
bolo prenajaté nájomcovi a za akú cenu.  

2.) Mgr. Medal sa pýta, kde na webovej stránke mesta Trenčín je zverejnená zmluva so spol. HESS 
gastroslužby, s.r.o. 

3.) p. Egg žiada, aby sa zvýšila pozornosť MsP, na sprejerov, ktorí maľujú (sprejujú) na nehnuteľnosti.  

4.) p. Egg žiada mesto Trenčín,  o vysvetlenie postupu pri prejednávaní návrhu VZN vo veci úpravy ceny 
za uskladnenie odpadu na zbernom dvore, aby mesto zvážilo možnosť vzniku čiernych skládok a 
prehodnotilo ceny za likvidáciu odpadu v zberných dvoroch.  
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5.) p. Egg žiada, aby sa pri tvorbe parkovacej politiky brali do úvahy všetky zákony a normy týkajúce sa 
danej problematiky. 

 6.) Poslanci VMČ chcú vedieť, ktoré investičné akcie navrhnuté VMČ STRED na rok 2015 (150 000,- EUR) 
sa zrealizovali a v akej sume. Zvyšné financie budú presunuté do roku 2016 a čiastka na investičné akcie 
pre rok 2016 (100 000,-EUR) sa o túto sumu navýši? 

7.) Mgr. Medal tlmočil požiadavku občanov, aby sa obnovil autobusový spoj cez ul. J. Zemana a ul. 
Karpatskú časť "Noviny", aspoň 2 x denne. 

8.) Mgr. Medal žiada naceniť, koľko by stálo osvetlenie  priechodu pre chodcov pri reštaurácii "PERLA", 
keby bol tak osvetlený ako priechod pre chodcov na ul Hodžovej? Koľko by stálo dorobenie blikačiek 
(odrazových sklíčok) do zeme na priechode pre chodcov pri reštaurácii "PERLA"?  

9.) Mgr. Medal sa pýta, či budú poslanci oboznámení s novým pripravovaným grafikonom ešte pred 
samotným  prejednávaním grafikonu, ktorý by mal byť dňa 18.2.2016  

10.) Ing. Urbánek sa pýta, v akom stave sú japonské čerešňe na ul. Soblahovskej, uvažuje mesto Trenčín s 
výmenou týchto čerešní resp. s novou výsadbou?  

 

5. RÔZNE 

Ing. Lisáček požiadal poslancov VMČ Stred, aby sa zaoberali návrhom investičných akcií pre rok 2016, 
ktoré je potrebné odovzdať  na MsÚ do 31.1.2016 a zároveň ich poprosil aby počítali aj s investíciou na 
osvetlenie priechodov pre chodcov, ktoré je potrebné zo zákona osvetliť do konca roka (cca 3 000,-EUR). 
Oznámil poslancom, že vo februári ich bude informovať v akom stave sú investičné akcie ktoré boli 
navrhnuté VMČ Stred na rok 2015.                                           
Poslankyňa Struhárová upozornila pána Ega na skutočnosť, že  pokiaľ má potrebu riešiť a upozorniť na 
špecifické problémy  má možnosť zúčastniť sa zasadnutia príslušných  komisií , ktoré sú verejné, alebo 
zasadnutí inej časti VMČ. Pán Egg  zareagoval na túto informáciu tak, že poslankyňa ho nemá  poučovať. 
Poslanci diskutovali o tom, že by sa nemali zaoberať  požiadavkami, ktoré sa budú týkať inej mestskej 
časti ako STRED. 

 

6. ZÁVER 

Na záver poslankyňa Eva Struhárová poďakovala prítomným za účasť.          
Nasledujúci VMČ Stred by sa mal konať dňa 8.2.2016. 

Zapísala: Mgr. Ivana Suliková 

v Trenčíne dňa 21.1.2016 

        Eva Struhárová 

        Poverená vedením VMČ Stred 


