ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 8.2.2016
Prítomní poslanci:
JUDr. Ján Kanaba, Mgr. Richard Medal, Ing. Michal Urbánek, Ing. Richard Ščepko, JUDr. Danica Birošová,
Eva Struhárová
Prítomná:
Mgr. Ivana Suliková – garant VMČ Stred
Hostia:
Mgr. Milan Sláviček – MsP, Ing. Benjamín Lisáček – Útvar interných služieb, Ing. Gabriela Vanková – Útvar
majetku mesta a občania podľa prezenčnej listiny
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 privítal všetkých prítomných predseda VMČ Stred JUDr. Ján Kanaba, a poslanci v počte 6 za
schválili jednotlivé body programu.
2. PREROKOVANIE ŽIADOSTÍ
Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti Giovanni Luigi Scodinu –
Cestoviny Santa Lucia, Trenčín, ktorý požiadal o prenájom pozemku – časť CKN parc.č. 786/1 zast. plocha
o výmere 1 m2, k.ú. Trenčín (Ul. Legionárska), za účelom umiestnenia reklamnej stavby s označením
prevádzky Penzión Da Giacomo. Útvar stavebný a životného prostredia, útvar dopravy a útvar hlavného
architekta dňa 28.01.2016 odporučili prenájom vyššie uvedeného pozemku na dobu neurčitú.

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 6 za, odporučil vyhovieť žiadosti.
Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti spoločnosti MPM QUALITY, s.r.o.
Trenčín, ktorá požiadala o prenájom pozemku – časť CKN parc.č. 786/1 zast. plocha o výmere 1 m2, k.ú.
Trenčín (Ul. Legionárska), za účelom umiestnenia reklamnej stavby s označením prevádzky. Útvar
stavebný a životného prostredia, útvar dopravy a útvar hlavného architekta dňa 28.01.2016 odporučili
prenájom vyššie uvedeného pozemku na dobu neurčitú.

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 6 za, odporučil vyhovieť žiadosti.
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3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA
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.
ODPOVEĎ: V prílohe posielam požadované zmluvy. Komentár: Dodatok č.1 bol podpísaný
5.10.2015, vzhľadom k tomu, že FMK nesúhlasila s navrhnutou výškou nájmu školou, dodatok č.1 nebol
zverejnený a 5.1.2016 sa stal neplatným. FMK zo dňa 24.11.2015 schválila dva varianty: 4% z
obstarávacej ceny alebo odkúpenie vo výške obstarávacej ceny. Prevádzkovateľ sa rozhodol pre variantu
ročného nájmu. Na základe toho bol uzavretý dodatok č.2. (ÚŠ)
Mgr. Medal sa pýta, kde na webovej stránke mesta Trenčín je zverejnená zmluva so spol. HESS
gastroslužby, s.r.o.
ODPOVEĎ: ZŠ Hodžova zverejňuje zmluvy na svojej webovej stránke: www.sedmicka.eu (ÚŠ)
p. Egg žiada, aby sa zvýšila pozornosť MsP, na sprejerov, ktorí maľujú (sprejujú) na nehnuteľnosti.
ODPOVEĎ: Do inštruktáží pre hliadky MsP TN, ktoré sú vo výkone služby je uvedená
problematika zapracovaná niekedy od konca októbra 2015 vetou. Venovať zvýšenú pozornosť
SPRAYEROM a ich aktivitám. Tiež boli policajti preškolení z ust. § 246 tr. zákona - poškodzovanie cudzej
veci popísaním, postriekaním alebo pomaľovaním / grafiti /. Hliadky sú tiež inštruované, aby v nočnej
dobe venovali zvýšenú pozornosť aj garážam. V mesiaci december 2015 hliadka v nočných hodinách
pri kontrole garáži na ul. Ľudovíta Stárka zistila, že jedna garáž je otvorená, preto ju zabezpečili a
privolali hliadky štátnej polície, ktorá si vec prevzala a následne kontaktovala majiteľa. Uvedenej
problematike naďalej venujeme pozornosť v rámci hliadkovej služby. (MsP)
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?
ODPOVEĎ: V rozpočte na rok 2015 boli v rámci akcií pre MČ Stred vyčlenené spolu finančné
prostriedky vo výške 164.313 €, z toho 161.813 € na investičné akcie a 2.500 € na bežné výdavky.
Zrealizované a uhradené boli nasledujúce:
rekonštrukcia domu smútku v Biskupiciach vo výške 9.400 €, projektová dokumentácia Pod Komárky vo
výške 820 € a zameranie vo výške 12 €, projektová dokumentácia rekonštrukcie priechodu pre chodcov na
Ul. Legionárska vo výške 300 €, realizácia rekonštrukcie priechodu pre chodcov na Ul. Legionárska vo
výške 13.229 €, realizácia schodov na Ul. Cintorínska a Nová vo výške 9.500 €, projektová dokumentácia
rekonštrukcie detského ihriska na Karpatskej ulici vo výške 1.499 €, rekonštrukcia zábradlia a dažďových
odtokov na chodníku smerom od átria do Čerešňového sadu do výške 1.330 €, rekonštrukcia umyváriek
pre deti v MŠ Stromová vo výške 7.470 €, rekonštrukcia podhľadov v MŠ Stromová vo výške 12.831 € a
úprava sociálnych zariadení v MŠ Soblahovská vo výške 1.000 €. Bežné výdavky vo výške 1.500 € určené
na zasadenie nových čerešní boli zrealizované z iných finančných prostriedkov.
Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2016 v decembri 2015 bolo v rozpočte na rok 2016 schválené
dofinancovanie, resp. dokončenie investičných akcií MČ Stred nasledovne: 5.000 € na realizáciu detského
ihriska na Karpatskej ulici a 4.000 € ako zostatok prostriedkov z realizácie rekonštrukcie priechodov pre
chodcov na Ul. Legionárska pri Perle, na Ul. Soblahovská pri cintoríne a na Ul. Piaristická pri poliklinike.
Dňa 26.1.2016 bolo zmenou rozpočtu v kompetencii primátora schválené dofinancovanie investičných
akcií z roku 2015 nasledovne: projektová dokumentácia priechodu pre chodcov na Ul. Soblahovská pri
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cintoríne a na Ul. Piaristická pri poliklinike spolu vo výške 600 € a projektová dokumentácia priechodu pre
chodcov na Ul. Súdna vo výške 400 €. Do zmeny rozpočtu, ktorá bude predložená na rokovanie FMK dňa
28.1.2016 a na rokovanie MsZ dňa 17.2.2016 bude predložené dokončenie, resp. dofinancovanie
nasledujúcich investičných akcií: realizácia akcie Pod Komárky vo výške 79.300 € a rekonštrukcia
chodníka na nám. sv. Anny vo výške 9.500 €. Sumarizácia: zaplatené v roku 2015: 57.391 €, prechádza
do roku 2016 (schválený rozpočet a predložené zmeny rozpočtu): 98.800 €, t.j. spolu 156.191 € pre MČ
STRED. V roku 2016 sa teda nenavýši čiastka 100.000 €, ale sú, resp. po schválení zmeny rozpočtu
17.2.2016 budú schválené finančné prostriedky na dofinancovanie investičných akcií z roku 2015 podľa
rozdelenia z roku 2015. (viď príloha)(ÚE)
Mgr. Medal tlmočil požiadavku občanov, aby sa obnovil autobusový spoj cez ul. J. Zemana a ul. Karpatskú
časť "Noviny", aspoň 2 x denne.
ODPOVEĎ: Útvar dopravy zobral požiadavku na vedomie a zapracoval ju do systému
pripomienok, ktoré budú po komplexnom posúdení zapracované do novej organizácie MHD Trenčín. (ÚD)
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"?
ODPOVEĎ: Nacenenie oboch záležitostí bude po jeho dodaní poslané na vmcstred@trencin.sk,
prípadne odovzdané na nasledovnom VMČ (ÚIS)
Ing. Lisáček predložil ponuky, ktoré tvoria Prílohu č. 2-4 tejto zápisnice
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
ODPOVEĎ: Prezentácia nového GRAFIKONU verejnosti prebehne dňa 18.2.2016 od 16,00 hod vo
veľkej sále kina HVIEZDA v Trenčíne. Poslanci budú mať možnosť oboznámiť sa s pripravovaným
grafikonom skôr ako bude verejne zhromaždenie a to dňa 11.2.2016 od 16,00 hod v sobášnej miestnosti
MsÚ Trenčín, na spoločnom stretnutí dvoch komisií (finančná a majetková komisia + komisia životného
prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania) (ÚD)
Ing. Urbánek sa pýta, v akom stave sú japonské čerešňe na ul. Soblahovskej, uvažuje mesto Trenčín s
výmenou týchto čerešní resp. s novou výsadbou?
ODPOVEĎ: Čerešne na ulici Soblahovskej sú sledované, postupne podľa aktuálneho zdravotného
stavu sú odstraňované a následne budú nahradené novými. (ÚSaŽP)
4. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV
p. Egg sa pýta ako boli využité dotácie, ktoré dostala ZŠ Hodžova.
p. Kollárová Eva, žiada mesto, aby sa zaoberalo rekultiváciou pozemku nad garážami na ul. Partizánskej
oproti domom č. 11 a 15 ako sa ide na ul. Nad tehelňou, zosúva sa tam pôda.
Predložila na vedomie žiadosť, ktorú podala ma podateľni MsÚ, o finančný príspevok na opravu
vonkajšieho prístupového schodišťa na Partizánskej ulici.
JUDr. Birošová odporučila p. Kollárovej, aby požiadala mesto Trenčín o opravu oporného múru pri už
opravenom schodišti.
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p. Zmeták žiada zrekonštruovať, zrevitalizovať detské ihriská nachádzajúce sa na ul. Soblahovská medzi
domami 19-25 ako náhradné riešenie za zaniknuté ihrisko pri tržnici.
Mgr. Medal sa pýta, či nebol zaviazaný stavebník, ktorý stavia na detskom ihrisku pri tržnici
(Soblahovská-28 októbra) výstavbou nového detského ihriska na zostávajúcom pozemku, a ak áno, v
akom rozsahu.
p. Zmeták spolu s poslancami VMČ Stred sa pýta, prečo nie je v prevádzke výťah pre invalidov na
železničnej stanici.
Poslanci VMČ Stred žiadajú p. riaditeľa Pavlíka zo ZŠ na Bezručovej ulici, aby predĺžil dobu otvorenia
školského ihriska a to v mesiacoch apríl až september aspoň do 20.00 hod. Tento priestor je
monitorovaný kamerou a Mgr. Sláviček (zástupca náčelníka MsP) prisľúbil, že priestranstvo by pravidelne
kontrolovala MsP.
JUDr. Stašková žiada upratať a upraviť (orez kríkov, odstránenie náletových drevín) bývalé detské ihrisko
OPAVIA (ul. Legionárska a ul. Beckovská) Zhromažďujú sa tam bezdomovci, je tam veľký neporiadok.
Mgr. Sláviček objasnil p. Staškovej a všetkým prítomným situáciu ohľadne bezdomovcov.
Mgr. Medal žiada o informáciu ,či mesto Trenčín uvažuje s dosádzaním stromov na ul. Piaristická,
1. Mája, Legionárska, Soblahovská, Palackého. Je vypracovaná nejaká stratégia? V akom časovom
horizonte?
Mgr. Medal žiada upratať priestor na konci ul. Jilemnického (za detským domovom).
VMČ Stred žiada mesto Trenčín o zvolanie pracovného stretnutie za účelom komplexného, jednotného
riešenia celoročných terás za účasti pamiatkového úradu, zástupcov MsÚ, poslancov VMČ Stred a
majiteľov terás v centre mesta.
Poslanci VMČ Stred si pýtajú o právne stanovisko, či nemajú byť na webovej stránke mesta Trenčín
zverejnené všetky zmluvy, faktúry medzi Základnými školami a ich dodávateľmi, nájomcami a pod. Vidia
rozpor v tom, že na webovej stránke mesta sú zverejňované faktúry bez zmlúv a na inom webe sú
zverejňované zmluvy (napríklad zmluva HEES gastroslužby).
p. Struhárová sa dotazuje, komu patrí zelenou plachtou zakrytý pozostatok po letnej terase na Štúrovom
námestí. Nie je to záber verejného priestranstva? Ako je to riešené?
Mgr. Medal sa pýta, či sa vandali, ktorí boli prichytení pri ničení zábradlia z átria smerom do čerešňového
sadu, podieľali na úhrade škody za ich výtržnosť (tj. na oprave zábradlia vo vykázanej cene 1330 EUR)?
Mgr. Medal sa pýta, či sa kontrolujú reklamné "Áčka" na Mierovom námestí. Ako často sa kontrola
vykonáva a s akými výsledkami? Ktoré tieto reklamy sú nelegálne a riadne sa za ne neplatí?
Mgr. Medal sa pýta, či sa kontroluje veľmi časté parkovanie áut na verejnej zeleni, hlavne vo
vnútroblokoch na SLoblahovskej, Inoveckej, Dlhých Honoch, 28. októbra.... Ako to MsP kontroluje a rieši?
Jestvuje štatistika takto riešených priestupkov?
Mgr. Medal, žiada o prehodnotenie času vývozu odpadu v centre mesta Trenčín. Zúžila sa frekvencia
vývozu z 2 vývozov na jeden. Prevádzkovateľom nebol oznámený termín vývozu odpadu, nevedia kedy
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majú vykladať vrecia. Teraz sa stáva, že vrece je vyložené vonku aj celú noc. Bolo by dobré urobiť
prieskum u prevádzkovateľov, v akom čase by bolo najlepšie smeti vyvážať.
Ing. Ščepko žiada o vyčistenie vpusti (kanálu) pri parkovacom automate na Palackého ul. pri MsP. Tvorí sa
tam voda.
Ing. Urbánek navrhuje, aby sa z rezervy, ktorú avizoval p. primátor, urobili nové chodníky vedľa cyklotrás,
ktoré sa majú vybudovať.
5. RÔZNE
Poslanci diskutovali s JUDr. Staškovou ohľadne vnútrobloku bývalé detské ihrisko OPAVIA (ul.
Legionárska a ul. Beckovská). Ing Urbánek konštatoval, že otázkou riešenia vnútroblokov sa poslanci VMČ
Stred už zaoberali. Riešenie by videl v tom, že mesto Trenčín by mohlo predať tútu parcelu, alebo dať do
výpožičky, nájmu, vlastníkom bytových domov, ktorí by sa o ňu starali (vybudovali si tam parkovacie
miesta, lavičky a pod.) Mgr. Medal navrhol vytvorenie komunitných záhrad – vnútroblokov, niekoľko ľudí
z okruhu vnútrobloku si zoberie parcelu do prenájmu získavajú z grantov, alebo od mesta nejaký
príspevok, materiál a starajú sa o dané priestranstvo. Ing. Šcepka oznámil prítomným, že sa zaoberá
otázkou obnovy bývalého detského ihriska OPAVIA.
Ing. Urbánek požiadal poslancov, aby sa zaoberali otázkou investícií ako aj investíciou do DI Karpatská, na
ktoré sa v minulom období dal vypracovať projekt.
Ing. Lisáček opätovne poprosil poslancov o návrh investičných akcií VMČ Stred do 15.2.2016.
6. ZÁVER
Na záver predseda VMČ Stred JUDr. Ján Kanaba poďakoval prítomným za účasť.
Nasledujúci VMČ Stred by sa mal konať dňa 14.3.2016.
Zapísala: Mgr. Ivana Suliková
v Trenčíne dňa 10.2.2016
JUDr. Ján Kanaba
Predseda VMČ Stred
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