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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 9.11.2015   

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. Gabriela Vanková – Vedúca útvaru majetku mesta  
Ing. Benjamín Lisáček – Vedúci útvaru interných služieb 
Róbert Buchel – riaditeľ MHSL, m.r.o. 
 

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 
jednotlivé body programu.  
 
2. PREROKOVANIE ŽIADOSTÍ 
Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť  o vyjadrenie sa k predaju nehnuteľností pozemkov v k.ú. 
Trenčín, C-KN parc. č. 1694/340 zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 m2 a C-KN parc. č. 1694/348 
zastavane plochy a nádvoria o výmere 89 m2, pre Ing. Jozefa Skačányiho, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania dlhodobo užívaných pozemkov pri rodinnom dome, ktoré žiadateľ využíva ako záhradu a 
predzáhradku.  
Ide o oplotený pozemok na Ul. Karpatská nachádzajúci sa za nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa a 
pozemok, ktorý je pred rodinným domom, cez ktorý má zabezpečený prístup do rodinného domu a 
garáže.  
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Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín dňa 
07.10.2015 odporučil odpredaj pozemku. 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.     

    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 4 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. 1725/144, zastavané plochy a nádvoria o výmere 224 m2 a C-KN parc. č. 1725/143 
zastavane plochy a nádvoria o výmere 50 m2, pre Ing. Romana Hudeca s manželkou, 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 
07.10.2015 odporučil odpredaj pozemku.  
 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti. 

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 dňa 
01.10.2015, ktorá odporučila predaj pozemku opätovne prerokovať vo Výbore mestskej časti Stred. 
Výbor mestskej časti Stred dňa 12.10.2015 odporučil, aby sa obyvatelia bytových domov stretli 
s projektovým architektom za prítomnosti poslancov VMČ Stred a spoločne riešili situáciu ohľadne 
úpravy parkoviska.     
     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 0 za a 4 proti neodporučili vyhovieť žiadosti. 

 
3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 
 
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.
 ODPOVEĎ: Mesto Trenčín ako správca dane takéto zľavy neposkytuje. Všetci občania mesta majú 



 

 

3 

k dispozícii nádoby na triedený odpad vo svojej blízkosti a majú možnosť ich využívať. Nádoby sú k 
dispozícii buď priamo pri dome,  vo vybranej časti ulice, niektoré rodinné domy majú priamo svoje nádoby 
na bio, papier a plast. Poplatok za komunálny odpad sa neviaže na presný počet pridelených nádob 
k jednotlivým objektom, ale zahŕňa všetky náklady na likvidáciu odpadu, t. j. na  jarné a jesenné 
upratovanie, vývozy uličných kastlíkov, náklady zberné dvory a kompostáreň, ktoré môžu občania 
bezplatne využívať, náklady na odstraňovanie nelegálnych skládok, odvoz odpadu z cintorínov a iné. 
Triedenie odpadu, vrátane bioodpadu je oblasťou, v ktorej chce Mesto Trenčín v prípade finančných 
možností svoje aktivity rozširovať.  Potrebné je tiež poukázať na  skutočnosť, že príjem mesta z poplatku 
za KOaDSO je cca o 800.000 € nižší ako sú náklady na nakladanie s odpadmi. 

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.        
 ODPOVEĎ: Zber bioodpadu v meste sa bude  v druhej polovici budúceho roku rozširovať, ale 
mesto ešte zváži či si splní zákonnú povinnosť prostredníctvom nádob a pravidelných vývozov, alebo 
prostredníctvom rozdaných kompostovacích zásobníkov. 

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.         
 ODPOVEĎ: Značka Iný zákaz (č. B 37) určuje iný zákaz ako ten, ktorý možno vyznačiť inou 
zákazovou značkou. Zákaz je vyjadrený príslušným stručným nápisom vo vnútri tejto značky napríklad 
„PREJAZD ZAKÁZANÝ“. Ak sa použije nápis „PREJAZD ZAKÁZANÝ“, nesmie vodič prejsť takto označeným 
úsekom bez toho, aby jazdu prerušil napríklad s cieľom naložiť alebo zložiť náklad a podobne. Dopravná 
obsluha a obyvatelia danej oblasti neporušujú tento zákaz a teda nie je potrebné použiť dodatkovú 
tabuľku s týmto textom. 

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.   
 ODPOVEĎ: Investične akcie roku 2015, ktoré sa nepodarí realizovať v tomto roku, budú 
automaticky rozpočtované na rok 2016 a v danom roku budú aj realizované. Úverový rámec z roku 2015 
bude z pohľadu čerpania predĺžený o tieto investičné akcie do roku 2016. Žiadne financie neprepadnú, iba 
sa zaplatenie presunie do budúceho roku. 

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.
 ODPOVEĎ: Lokalita bude začiatkom novembra obhliadnutá a navrhne sa vhodný spôsob orezu. 
Následne bude orez prostredníctvom MHSL zrealizovaný. 

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.         
 ODPOVEĎ: Vyznačenie priechodu pre chodcov musí spĺňať požiadavky podľa  STN 73 6110 
Projektovanie miestnych komunikácií, podľa ktorej sa úrovňové priechody navrhujú ako pokračovanie 
chodníka alebo cestičky pre chodcov alebo cyklistov cez miestnu komunikáciu. Chodníky sa majú 
intenzívne osvetliť a svetelný zdroj sa má umiestniť 1,5 m pred priechod. Na Saratovskej ul. pri hornej  
bráne na cintorín nie je možné priechod pre chodcov vyznačiť , nakoľko nie je zabezpečený prechod 
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chodníka na chodník. Podľa § 53 odst. 3 Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v platnom znení - 
Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať 
cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy 
prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy. Podľa § 53 odst. 4 
Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v platnom znení - Pred vstupom na vozovku sa chodec musí 
presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne 
zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať 
zábradlie ani iné zábrany. Nový priechod pre chodcov je komplexnou záležitosťou, ktorú treba riešiť cez 
schválenú investičnú akciu. Priechod musí podľa noriem disponovať vodorovným a zvislým dopravným 
značením, bezbariérovou úpravou obrubníkov, slepeckým navádzaním a osvetlením.  

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.   
 ODPOVEĎ: Priechod pre chodcov na ul. Piaristická je možné vyznačiť pri poisťovni KOOPERATIVA, 
z dôvodu vhodného umiestnenia osvetlenia. Vybudovanie priechodu pre chodcov si vyžaduje stavebnú 
úpravu chodníkov, preto navrhujeme zaradiť vybudovanie priechodu pre chodcov na ul. Piaristická do 
investičných akcii Mesta Trenčín. 

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.
 ODPOVEĎ: Písomné stanovisko bude zaslané do 6. 11. 2015. Požiadavky SVB sú zaradené v 
poradovníku opráv miestnych komunikácií. 

Dôchodci mesta Trenčín sa pýtajú, či by nemohli mať k dispozícii vyhradenú krytú plaváreň aspoň 2 x do 
mesiaca, nakoľko 1x je málo.        
 ODPOVEĎ: Vo vyhradených hodinách je určené plávanie pre plavecké oddiely, školy, škôlky a 
hlavne pre  verejnosť. Ďalšie  navýšenie hodín pre dôchodcov nie je z kapacitných možností bazénu v 
súčasnosti  možné. 

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.       
 ODPOVEĎ: Finančné prostriedky na Mestské divadlo sú vecou rokovaní s poslancami mestského 
zastupiteľstva a výška podpory sa momentálne nedá nijako určiť. 

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

 ODPOVEĎ: Obhliadkou verejného osvetlenia ulice Horný Šianec bol zistený nasledovný stav: 

posledný svetelný bod sa nachádza na stožiari verejného osvetlenia v ľavotočivej zákrute. Komunikácia 

pokračujúca ďalej strmím stúpaním a už nie je osvetlená. V uvedenej časti nie sú osadené stožiare VO ani 

ZSE. Nakoľko v krajnici komunikácie nie je priestor na osadenie nových stožiarov, riešením by bolo osadiť 

stožiare VO na niektorý z priľahlých súkromných pozemkov. Predmetné rozšírenie VO by si vyžiadalo 

okrem súhlasu vlastníkov súkromných pozemkov aj nové rozkopávky komunikácie a celkovým rozsahom 

prác by spĺňalo charakter investičnej akcie, ktorú je potrebné zahrnúť do návrhu rozpočtu na rok 2016. 

Občan Petrovský, žiada o odstránenie zelene , ktorou je porastený oporný múr na konci ulice Horný 

Šianec. (tak ako sa išlo k Tisovej vile)        
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 ODPOVEĎ: Požiadavka je zaradená do poradovníka prác VPP pracovníkov a MHSL. 

Predpokladaný termín realizácie november/december 2015. 

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

 ODPOVEĎ: Mesto Trenčín v súčasnej finančnej situácii neuvažuje o mestskom plese. 

 
4. INFORMÁCIE O REALIZÁCII JEDNOTLIVÝCH INVESTIČNÝCH AKCIÍ  
 
Ing. Mráz informoval VMČ Stred o stave jednotlivých investičných akcií, ktoré boli schválené dňa 
13.5.2015 na MsZ v Trenčíne.  

Investičné akcie, ktoré sú už zrealizované:                 
MŠ Stromová – rekonštrukcia podhľadov a umyvárky pre deti             
Oprava schodov na ul. Cintorínska a Nová                 
Projektová dokumentácia na priechod pre chodcov na ul. Legionárska  

Investičné akcie, ktoré sa toho času realizujú resp. budú zrealizované:                 
Rekonštrukcia priechodu pre chodcov na ul. Súdna, na ul. Soblahovská a Piaristická – projektová 
dokumentácia sa má odovzdať do 23.12.2015              
Rekonštrukcia detského ihriska na ul. Karpatská (Noviny) - projektová dokumentácia sa má odovzdať do 
23.12.2015                                                
Rekonštrukcia chodníka na nám. sv. Anny bude zrealizovaná v 47-48 týždni.          
Rekonštrukcia cesty a chodníka na ul. Pod Komárky, po vydaní stavebného povolenia a nadobudnutia 
právoplatnosti (cca 18.11.2015) sa začne realizovať.              
Rekonštrukcia domu smútku v Biskupiciach sa realizuje, termín ukončenia  je 19.11.2015             
Rekonštrukcia priechodu pre chodcov na Legionárskej ulici sa realizuje, termín ukončenia je 26.11.2015 
Rekonštrukcia chodníka do čerešňového sadu – do konca roka (v závislosti od počasia)                     
Rekonštrukcia detského ihriska na Karpatskej ulici – pracovníkmi investícií bolo navrhnuté preložiť inv. 
akciu na budúci rok, návrh financií  VMČ Stred na rekonštrukciu je nedostačujúci. 

Poslanci VMČ Stred informovali, že čo sa týka detského ihriska na Karpatskej ulici, poslanci VMČ Stred 
mali záujem len o vypracovanie štúdie a nie projektovej dokumentácie, z tohto dôvodu na to bolo 
vyčlenených 5 000,- EUR. V ich záujme je vytvoriť detské ihrisko ako niečo nové, alternatívne, ojedinelé,  
primárne určené pre danú vekovú kategóriu, za použitia nových hracích prvkov, ako vzor pre iné mestské 
oblasti. VMČ Stred konštatoval, že vyčlenil financie na vybudovanie 3 nových priechodov pre chodcov na 
ul. Legionárska, Soblahovská a Piaristická ul. a vypracovanie projektu na priechod pre chodcov na ul. 
Súdnej.   Ing. Ščepko informoval, že pri investícii „Rekonštrukcie priechodu pre chodcov na ul. 
Legionárska“ sa uvažovalo aj o použití aktívnych prvkov bezpečnosti (senzory po oboch stranách 
priechodu)             

5. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 

1.) 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) 



 

 

6 

2.) 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) 

3.) 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) 

4.) Mgr. Medal požaduje 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. 

5.) 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. 

6.) 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. 

7.) Mgr. Medal žiada o stanovisko, prečo neboli zdemontované letné terasy "Speranza", "Manhattan", 
"Vevey" 

8.) Mgr. Medal žiada o stanovisko akým spôsob sa rieši úhyn stromov v bezprostrednej blízkosti coffe 
Vevey. Neuvažuje sa s novou výsadbou stromov? 

9.) 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. 

10.) 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. 

11.) p. Egg sa pýta, či je mesto Trenčín pripravené na nový zákon o odpadoch. 

12.) p. Egg sa pýta, bola upravená výška nájmu za kuchyňu na 7. Základnej škole na Hodžovej ulici. 

13.) p. Egg sa pýta či sa bude opravovať zastávka MHD na Rozmarínovej ulici. 

14.) p. Egg žiada preveriť osvetlenie priechodu pre chodcov nad kruhovým objazdom smerom na juh, či 
je dostatočné. 

15.) p. Egg navrhuje odstránenie bilbordov pri zastávke "Pod Juhom", vozidlá križujú dopravu, nie je tam 
dostatočná viditeľnosť. 

16.) p. Egg žiada o bližšie informácie týkajúce sa vytvorenia novej parkovacej služby. Nie sú dostatočné. 
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17.) p. Egg sa pýta, ako sa bude volať po rekonštrukcii toho času Mierové námestie? 

18.) p. Egg sa pýta či sú uzavreté zmluvy medzi mestom Trenčín a ŽSR ohľadne výstavby novej letnej 
plavárne? Kde sú zverejnené? 

19.) Mgr. Sláviček navrhuje, či by nebolo na zváženie dať spomaľovací retardér  pri križovatke na ul. Gen. 
Svobodu smerom zvrchu pred kruhovým objazdom. 

20.) Poslanci VMČ sa pýtajú, koľko zaplatili ŽSR za starú letnú plaváreň a ako boli tieto financie využité. 

21.) JUDr. Birošová a Ing. Urbánek žiadajú vyčleniť pre SSMT 30. 000,- EUR na opravu strechy na MŠ 28. 
októbra v Trenčíne. 

6. RÔZNE 

Mgr. Medal poďakoval, že bola väčšina letných terás zdemontovaná v určenom termíne. 

p. Fiala prišiel informovať poslancov ohľadne výstavby nového terminálu na stanici. Konštatoval, že 
mesto Trenčín ide predávať pozemky cca 5 000,- m2 pre investora, ktorý doposiaľ neukázal plány riešenia 
terminálu,  ide sa meniť územný plán, doposiaľ nie je vyriešená doprava okolo terminálu, nie je doriešená 
bytovka „železničiarov „ kde žije cca 60 ľudí. Stavby, ktoré sú tam navrhnuté sú proti územnému plánu. 
Investor doteraz nezaplatil mestu Trenčín 96 000,-EUR zmluvnej pokuty za to, že doteraz nepožiadal ani 
o územné konanie v zmysle zmluvy, ktorú sám podpísal. Združenie nezávislých architektov mesta, ktoré 
pôsobí v meste pod vedením Ing. Akad. arch. Mrvu má vypracovanú podrobnú analýzu tohto projektu, p. 
Fiala navrhuje, aby sa poslanci s ním stretli a boli pravdivo informovaní o tejto výstavbe. Žiada poslancov, 
aby túto vec na mestskom zastupiteľstve ani neprejednávali. Predbežný termín stretnutia poslancov s 
Ing. Akad. arch. Mrvom stanovil spolu s poslancami VMČ Stred dňa 16.11.2015 o 16.30 hod. vo veľkej 
zasadacej miestnosti MsÚ. 

p. Bičanovská informovala o možnosti existencie spodnej vody v oblasti výstavby terminálu, oblasť spadá 
do I. tlakového pásma, navrhuje vyžiadať posudok od hydrogeologického ústavu. Domnieva sa, že tam 
bol vydaný zákaz podzemnej stavby. JUDr. Birošová navrhuje spraviť ekologický audit v oblasti výstavby 
nového terminálu, z dôvodu možnosti existencie spodného prameňa a spodných vôd v danej lokalite. 

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 12.12.2015 o 15.30 hod. vo veľkej 
zasadačke MsÚ. 

Zapísala: Mgr. Ivana Suliková 

v Trenčíne dňa 13.11.2015 

        JUDr. Ján Kanaba v.r. 

        Predseda VMČ SRED 


