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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 14.3.2016   

Prítomní poslanci:                                                                                                                                                       
JUDr. Ján Kanaba, Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko, Eva Struhárová 

Ospravedlnení poslanci: Ing. Michal Urbánek, JUDr. Danica Birošová 

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, ktorý navrhol zmenu 
programu a to tak, že za bod č. 2 sa vsunul bod č. 3 „Prejednanie návrhov Trenčianskej parkovacej 
spoločnosti ohľadom prenájmu existujúcich parkovacích miest do správy TPS“. Poslanci v počte 4 za 
odsúhlasili zmenu programu. 
 
2. PREROKOVANIE ŽIADOSTÍ 
Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie k žiadosti Mariana Hudečka a manž. Aleny 
a Ing. Mariana Hudečka  k prenájmu pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 263/5 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere  50 m2 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný 
ako prístup a zázemie k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov. Ide o pozemok nachádzajúci sa vo 
vnútrobloku na Ul. Hviezdoslavovej  (tzv. blok IX). Pozemok vo vnútrobloku bol v minulom roku rozdelený 
geometrickým plánom podľa dohody susedných vlastníkov, Ing. Juraj  Schlesinger a p. Daniela 
Bartanusová odkúpili pozemky do svojho vlastníctva, p. Marian Hudeček a manž. Alena a Ing. Marian 
Hudeček  nepristúpili k odkúpeniu pozemku a požiadali o uzatvorenie nájomnej zmluvy. Útvar stavebný 
a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín a Útvar dopravy MsÚ 
v Trenčíne dňa 23.2.2016 odporučil prenájom pozemku v zmysle žiadosti. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti.  

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o o vyjadrenie k žiadosti Pavla Škytu a manž. Petry 
o odkúpenie pozemku v k.ú. Trenčín C-KN parc.č. 2108/594 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2, 
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za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako prístup 
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov a ako predzáhradka.  

Ide o pozemok na Ul. J.B.Magina nachádzajúci sa medzi komunikáciou a nehnuteľnosťami vo vlastníctve 
žiadateľov. 
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín a Útvar 
dopravy MsÚ v Trenčíne dňa 5.11.2015 odporučil odpredaj predmetného pozemku. 
 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti. 

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť Vás o vyjadrenie k prenájmu nehnuteľnosti – pozemku na 
Legionárskej ulici v k.ú. Trenčín časť C-KN parc.č. 3340 v približnej výmere 120 m2 pre E-RAN Slovakia 
spol. s r. o. za účelom vybudovania chodníka a uloženia inžinierskych sietí, ktorý bude po kolaudácii 
odovzdaný do vlastníctva Mesta Trenčín. Ide o pozemok nachádzajúci sa na Legionárskej ulici oproti 
Stavebnému bytovému družstvu. Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy 
MsÚ a Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín dňa 23.02.2016 prenájom pozemku odporučili. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti. Zároveň však žiada Útvar 
dopravy o zaslanie stanoviska ako bude celá ulica riešená, ako bude riešený chodník po oboch 
stranách, jeho šírka, použitý materiál. 

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie k žiadosti pána Mgr. Richarda Medala o 
predaj nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Trenčín nasledovne: 

- C-KN parc. č. 1725/152 zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2 za účelom majetkového 
vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako prístup k rodinnému domu a predzáhradka. Ide 
o oplotený pozemok nachádzajúci sa medzi chodníkom na  Ul. Nové Prúdy 20 a nehnuteľnosťami vo 
vlastníctve žiadateľov.  

- časť C-KN parc.č. 1725/30 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 46 m2 za účelom majetkového 
vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako prístup  a zeleň pred rodinným domom. Ide 
o pozemok nachádzajúci sa medzi chodníkom na ul. Narcisova 1 a nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
žiadateľov. Výmera C-KN parc.č. 1725/30 bude spresnená geometrickým plánom.  

Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín a Útvar 
dopravy dňa 23.02.2016 odporučili predaj pozemkov 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti. 

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti občianskeho združenia 
KOLOMAŽ združenie pre súčasné umenie, Trenčín, ktoré požiadalo o výpožičku pozemku v k.ú. Trenčín, 
novovytvorená C-KN parc.č. 224/4 zastavaná plocha o výmere 288 m2, odčlenená geometrickým plánom 
z pôvodnej C-KN parc.č. 224/2 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, 
nachádzajúceho sa na Ul. Kniežaťa Pribinu - vedľa Kina Hviezda, na dobu určitú 50 rokov bezodplatne, za 
účelom vybudovania moderného divadelno-kultúrneho centra – modulárnej stavby z tzv. lodných 
kontajnerov, v ktorej bude vytvorená cca 100 miestna sála na divadelné a edukatívne účely, a ktorá bude 
slúžiť aktivitám širokej verejnosti. V uvedenom centre sa  budú realizovať divadelné predstavenia, 
komorné podujatia scénického umenia, výstavy, workshopy, edukačné aktivity pre deti a iné podujatia 
verejnoprospešného a nekomerčného charakteru; do uvedeného projektu budú zapojené umelecké 
školy a subjekty pôsobiace na území Mesta Trenčín na poli kultúry voľnočasových aktivít. Na realizáciu 
stavby divadelno-kultúrneho centra budú použité vlastné finančné prostriedky. Združenie poskytne 
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jedno podujatie týždenne pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín, t.j. 
pre základné školy, školské kluby, materské školy, základnú umeleckú školu a centrum voľného času.  

Vypožičiavateľ bude povinný zrealizovať výstavbu moderného divadelno-kultúrneho centra do 
31.12.2017. V prípade ak nedodrží uvedenú podmienku, zmluva o výpožičke bude ukončená okamžite.  

Cez pozemok C-KN parc.č. 224/2 zast. pl. bude vybudovaná spevnená plocha, ktorá bude riešená formou 
prenájmu v súlade s čl. 8 ods. 9 písm. a) VZN Mesta Trenčín č. 12/2011 o nájme hnuteľného 
a nehnuteľného majetku mesta Trenčín, t.j. počas výstavby, a ktorá bude po kolaudácii odovzdaná do 
vlastníctva Mesta Trenčín.                                                                                                                              
Občianske združenie KOLOMAŽ tvorí komunita mladých ľudí so záujmom o súčasné umenie. Neformálne 
pôsobí už od roku 1995 v Trenčíne a realizuje rôzne projekty v oblasti divadla, hudby a performance. 
Domovskou scénou združenia je od roku 2005 Otvorený kultúrny priestor „Klub Lúč“, ktorý sa nachádza 
v kine Hviezda a je jedným z nosných projektov združenia KOLOMAŽ. Združenie poskytuje priestor na 
vznik pôvodných inscenačných diel, organizáciu hudobných a divadelných podujatí, priestor pre 
prednášky, diskusie, workshopy a od roku 2012 aj priestor pre prezentáciu tvorby výtvarníkov, grafikov, 
fotografov a podobne v tzv. „Galérií“. V roku 2013 prebehla rekonštrukcia priestorov Klubu Lúč tak, aby 
bol čo najuniverzálnejší pre všetky typy produkcií, ale predovšetkým pre divadlo. V jeho priestoroch bola 
založená Prvá komorná divadelná scéna v Trenčíne. Z vlastných zdrojov a s pomocou verejnej zbierky sa 
združeniu podarilo vybudovať v meste Trenčín prvý, kvalitatívne a profesionálne vybavený divadelný 
priestor typu blackbox.                                                                                                                                 
V súčasnosti občianske združenie KOLOMAŽ pôsobí v Kine Hviezda – Klub Lúč. Po vybudovaní divadelno-
kultúrneho centra zostane Klub Lúč hudobným klubom, ostatné divadelné a kultúrne činnosti budú 
presunuté do nového divadelno-kultúrneho centra.  

Útvar hlavné architekta, útvar stavebný a životného prostredia a útvar dopravy odporučili dňa 
08.12.2015 zámer s tým, že v ďalšom kroku bude potrebné doriešiť statickú dopravu a v súvislosti 
s parkovaním bude potrebné doriešiť presnú polohu objektu.     
 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za, 1 sa zdržal hlasovania odporučil vyhovieť žiadosti. 

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie k návrhu na prevádzkovanie parkovísk na 
území mesta Trenčín, prostredníctvom   Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s., ktorého predmetom 
bude prevádzkovanie  spevnených plôch – parkovacích miest  na území mesta Trenčín. 
Trenčianska parkovacia spoločnosť a.s. na základe Parkovacej politiky Mesta Trenčín schválenej MsZ 
v Trenčíne dňa 21.10.2015 pripravuje reguláciu parkovania na území mesta Trenčín. Regulácia bude 
riešená formou vytvorenia parkovacej zóny, v ktorej bude možné stáť iba na vyznačených parkovacích 
miestach a tieto miesta budú podliehať úhrade parkovného.                                    
 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za, 1 sa zdržal hlasovania odporučil vyhovieť žiadosti. 

 
3. PREJEDNANIE NÁVRHOV TRENČIANSKEJ PARKOVACEJ SPOLOČNOSTI OHĽADOM PRENÁJMU 
EXISTUJÚCICH PARKOVACÍCH MIEST DO SPRÁVY TPS 
Ing. Marčeková prezentovala  podnikateľský zámer TPS, a.s., TPS požiadala Mesto Trenčín o uzatvorenie 
právneho vzťahu k plochám, ktoré majú byť použité na parkovanie. Ide o spevnené plochy, ktoré sú 
v súčasnosti miestnymi komunikáciami a ktoré má Mesto Trenčín zaradené v pasporte miestnych 
komunikácií.   
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Ing. Ščepko ma výhrady voči zrušeniu jediného chodníka na Strojárenskej ulici, ktorý v prípade vytvorenia 
parkovacích miest bude chýbať. Je potrebné zvoliť inú alternatívu. 
 
 
4. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 
p. Egg sa pýta ako boli využité dotácie, ktoré dostala ZŠ Hodžova.     
 ODPOVEĎ: V roku 2015 škola v zmysle VZN o dotáciách nedostala žiadnu dotáciu. V rozpočte 
školy na rok 2015 bola zohľadnená požiadavka školy na : údržbu športového areálu,  prenájom 
športového zariadenia - ľadovej plochy ZŠ Gáborík,   zabezpečenie osláv 50. výročia založenia školy. (ÚŠ) 

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.    
 ODPOVEĎ: Pozemok je vo vlastníctve mesta Trenčín, je porastený stromami a kríkmi, pokiaľ na 
ňom dochádza k nejakým zosuvom, bude spracovaný posudok a v prípade potreby bude vec riešená  ako 
investičná akcia mesta Trenčín. Vec bola súčasne odstúpená na príslušný útvar mestského úradu Trenčín - 
ÚIS. (ÚSaŽP) 

p. Zmeták žiada zrekonštruovať, zrevitalizovať detské ihriská nachádzajúce sa na ul. Soblahovská medzi 
domami 19-25 ako náhradné riešenie za zaniknuté ihrisko pri tržnici.   
 ODPOVEĎ: Zaniknuté detské ihrisko pri tržnici bude investorom bytového domu Rubikon 
nahradené novým ihriskom v zmysle zmluvy spísanej medzi mestom Trenčín a investorom. Požiadavka na 
rekonštrukciu jestvujúceho  detského ihriska medzi bytovými domami bola zaslaná na MHSL m.r.o., ktorá 
je správcom detských ihrísk mesta Trenčín a danou vecou sa bude zaoberať. (ÚSaŽP) 

Mgr. Medal sa pýta, či nebol zaviazaný stavebník, ktorý bude stavať na detskom ihrisku pri tržnici 
(Soblahovská-28 októbra) výstavbou nového detského ihriska na zostávajúcom pozemku. 
 ODPOVEĎ: Pokiaľ sa jedná o Polyfunkčný objekt RUBIKON, obsahom stavebného povolenia je aj 
stavebný objekt SO 301 - Sadovnícke úpravy s detským ihriskom na p.č. 1839/6 k.ú. Trenčín. Z uvedeného 
vyplýva, že stavebník v rámci stavby uskutoční aj nové detské ihrisko. (ÚSaŽP) 

p. Zmeták spolu s poslancami VMČ Stred sa pýta,  prečo nie je v prevádzke výťah pre invalidov na 
železničnej stanici.         
 ODPOVEĎ: Odpoveď na danú otázku nie je v našej kompetencii. Otázku je nutné položiť ŽSR. 
(KPRE) 

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.         

 ODPOVEĎ: Stanovisko Mgr. Ivana Pavlíka – riaditeľa školy tvorí prílohu č. 1 k zápisnici.  

p. 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. 
 ODPOVEĎ: V šiestom týždni bola uvedená lokalita upravená a uprataná, zároveň boli 
zrekultivované problematické dreviny (ÚIS) 

Mgr. Medal žiada o informáciu ,či mesto Trenčín uvažuje s dosádzaním stromov na ul. Piaristická, 1. 
mája, Legionárska, Soblahovská, Palackého. Je vypracovaná nejaká stratégia?    
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 ODPOVEĎ: Na ul. Legionárska a Soblahovská je v každom rozhodnutí na výrub určená náhradná 
výsadba späť na miesta po asanovaných stromoch; ul. Piaristická, 1.mája bude potrebné na jar spraviť 
revíziu a odumreté stromy dosadiť. Na ul. Palackého je potrebné najskôr opraviť chodník a  vybudovať 
adekvátne otvory pre nové stromy. Tento pozemok však nie je vlastníctvo mesta. (ÚSaŽP) 

Mgr. Medal žiada upratať priestor na konci ul. Jilemnického (detský domov).    
 ODPOVEĎ: Nakoľko znečistenie predmetného priestoru na konci ul. Jilemnického sa nepovažuje 
za nelegálnu skládku, požiadavka bola postúpená na Útvar interných služieb, ktorý v danej veci zjedná 
nápravu. (ÚSaŽP) 

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.          
 ODPOVEĎ: Stretnutie sa uskutočnilo na mimoriadnom zasadnutí VMČ Stred dňa 22.2.2016 o 
15.30 hod. 

Poslanci VMČ Stred sa pýtajú , či nemajú byť na webovej stránke mesta Trenčín zverejnené zmluvy, 
faktúry medzi Základnými školami a ich dodávateľmi, nájomcami a pod.     
 ODPOVEĎ: V zmysle § 5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, povinne zverejňovaná zmluva , ktorá sa nezverejňuje v registri, sa 
zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára , a to bezodkladne po uzavretí 
zmluvy alebo doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu. Ak táto osoba 
nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje na webovom sídle jej  zriaďovateľa alebo bezodplatne v 
Obchodnom vestníku. (ÚŠ) 

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?     
 ODPOVEĎ: Uvedený predmet bol odstránený z priestranstva (ÚD) 
 
Mgr. Medal sa pýta, či boli prichytení vandali, ktorí zničili za átriom, smerom do čerešňového sadu 
zábradlie. Podielali sa na úhrade škody za ich výtržnosť?       
 ODPOVEĎ: bolo zistených 5 podozrivých osôb- všetci mladiství , nakoľko sa  jednalo len o 
priestupok, nie  o trestný čin, bol spracovaný  priestupkový spis, ktorý bol dňa  15.05.2015 odstúpený na  
Okresný Úrad   v TN  - Odbor  všeobecnej vnútornej správy, priestupkový referát (MsP) 
 
Mgr. Medal sa pýta, či sa kontrolujú reklamné "Áčka" na Mierovom námestí. Ako často sa kontrola 
vykonáva? Sú tieto reklamy legálne a riadne sa za ne platí?      
 ODPOVEĎ: Reklamné Áčka  hliadky  MsP TN  v rámci hliadkovej služby  priebežne  kontrolujú a 
riešia  v rámci zákona  o priestupkoch - zákon SNR  č. 372/1990 zb. o priestupkoch, § 47/1 písm. g/ - 
neoprávnený záber  verejného priestranstva (MsP) 

Mgr. Medal tlmočil požiadavku občana Siekla, ktorý poukazuje na veľmi časté parkovanie áut na verejnej 
zeleni, hlavne vnútroblokch. Ako to MsP kontroluje a rieši?      
 ODPOVEĎ: MsP TN  v rámci hliadkovej služby  kontroluje  aj parkovanie  vozidiel  nielen na  zeleni 
vo vnútroblokoch. Vzhľadom na  personálne  kapacity  a  možnosti MsP  TN, ale  nie  je možné reálne  
zistiť, zadokumentovať  a  riešiť, resp. postihovať  všetkých priestupcov ohľadom neoprávneného 
parkovania  aj na  zeleni v meste Trenčín. Dávame  Vám na  vedomie, že  za rok 2015 bolo zistených 
celkovo 228 priestupkov vodičov, ktorí parkovali na  mestskej a  verejnej zeleni. Z toho bolo v blokovom 
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konaní vyriešených celkovo 126 priestupkov na celkovú sumu 1665 €. Ostatných 102  konaní, ktoré mali 
znaky  priestupku, bolo vybavených napomenutím. (MsP) 

Mgr. Medal, žiada o prehodnotenie vývozu odpadu v centre mesta Trenčín. Zúžila sa frekvencia vývozu z 
2 vývozov na jeden. Prevádzkovateľom nebol oznámený termín vývozu odpadu, nevedia kedy majú 
vykladať vrecia. Teraz sa stáva, že vrece je vyložené vonku aj celú noc aj celý víkend.  Bolo by dobré 
urobiť prieskum u prevádzkovateľov,  v akom čase by bolo najlepšie smeti vyvážať.   
 ODPOVEĎ: V minulom roku pri rokovaniach o ďalšej spolupráci s Marius Pedersenom  bolo 
dohodnuté určité smerovanie odpadového hospodárstva v meste Trenčín.  V rámci tejto aktivity sa 
očakával návrh zo strany Marius Pedersen, v ktorej oblasti by bolo možné ušetriť finančné prostriedky. 
Jedným z návrhov bola optimalizácia vývozov uličných nádob,  v rámci ktorých sa zbierajú aj čierne logom 
označené vrecia. S týmto návrhom vedenie mesta aj poslanci, ktorí boli pri rokovaniach súhlasili.       
Návrh optimalizácie činností znel:                                                                                                                                  
Úprava počtu vývozov uličných (malých smetných) nádob                                                                                                  
Ponuka vychádza z nižšej potreby vývozu uličných nádob v zimnom období. Navrhuje sa rozsah vývozov:   
- uličné nádoby v centre mesta – miesto vývozu 2xdenne, v období od 1.1.do 15.4. vyvážať 1xdenne            
- uličné nádoby v meste, ktoré sa vyvážajú 2xtýždenne v čase od 15.11. do 15.4. upraviť na vývoz 
1xtýždenne                                                                                                                                                                        
- uličné nádoby v meste, ktoré sa vyvážajú 3,resp.4xtýždenne v čase od 15.11. do 15.4. upraviť na vývoz 
2xtýždenne.                                                                                                                                                                           
Tento návrh predpokladá úsporu nákladov mesta o 34 000 €/rok (prepočítané na súčasný počet uličných 
nádob v cenách platných pre rok 2015).                                                                                                                          
Na základe uvedeného sa začala realizovať navrhovaná frekvencia zberu, a od 1.1. sa realizuje vývoz 
uličných kastlíkov na Námestí vrátane zberu čiernych vriec jeden krát denne. Bolo dohodnuté, že sa budú 
robiť vývozy nádob a zber vriec ráno v čase ako je stanovené vo VZN. Každý deň s posádkou realizujúcou 
zber komunikujeme a sledujeme situáciu. V prípade, že by bolo vhodnejšie robiť poobedný zber, 
nastavíme to na poobedný zber. Ak zistíme, že je potrebné  sa vrátiť k vývozu 2x denne skôr, vrátime sa 
skôr. Momentálne je celá táto aktivita v testovaní a všetko sa následne vyhodnotí na základe reality.            
Ak sa navrhovaná frekvencia v zimnom období osvedčí ako postačujúca, pri novelizácii VZN o odpadoch k 
1.7.2016 to bude do VZN presne zapracované. (ÚSaŽP) 

Ing. Ščepka žiada o vyčistenie vpusti (kanálu) pri parkovacom automate na Palackého ul. pri MsP. Tvorí sa 
tam voda.            
 ODPOVEĎ: Vyčistenie vpuste bolo objednané u zmluvného partnera. Práce budú hotové v 
priebehu najbližších dní. (ÚD) 

Ing. Urbánek navrhuje, aby sa z rezervy, ktorú avizoval p. primátor, urobili nové chodníky vedľa cyklotrás, 
ktoré sa majú vybudovať.          
 ODPOVEĎ: O použití hospodárskeho výsledku za rok 2015 rozhodnú poslanci na zasadnutí MsZ v 
Trenčíne dňa 27.4.2016 pri schvaľovaní Záverečného účtu za rok 2016. Danú požiadavku evidujeme na 
Útvare IS, kt. má od 1.1.2016 v kompetencii investície mesta (ÚIS, ÚE) 

Poslanci VMČ Stred sa pýtajú, či je možné vybudovať priechod pre chodcov cez ul. Električná z prechodu 
od nemocnice na autobusovú zastávku.         
 ODPOVEĎ: Vzhľadom k tomu, že ide o 4 prúdovú komunikáciu je potrebné zabezpečiť viacero 
bezpečnostných prvkov (ostrovček, osvetlenie prechodu, svetelnú signalizáciu, a pod). Tuto otázku je 
potrebné riešiť aj s Trenčianskym samosprávnym krajom, nakoľko komunikácia patrí im. Touto otázkou sa 
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budeme zaoberať v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a budeme hľadať jednotné riešenie. 
Jedno z bezpečnostných riešení by bolo vybudovať podchod s bezbarierovým prístupom. (ÚD) 

 
4. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV                                                                                                    
Mgr. Medal, žiada o obšírnejšiu odpoveď týkajúcu sa náhradnej výsadby stromov na ul. Soblahovská, 
Piaristická, Legionárska. Na Soblahovskej ul. sa v posledných 3 rokoch vyrúbané stromy nenahradili. 
Podobne aj na ul. Piaristickej a Legionárskej. Plánuje sa v tomto roku s náhradnou výsadbou stromov na 
týchto uliciach?  Aký druh sa plánauje vysádzať? Kto rozhoduje  o náhradnej výsadbe a druhu, ktorý sa 
bude vysádzať? 

Mgr. Medal, žiada vyčistiť priestor od náletových krovín na konci ul. Jilemnického (detský domov). 
Neuvažuje sa s výrubom drevín a s prehľadnením priestoru v tejto lokalite? (zdržujú sa tam nežiadúce 
osoby) 

Poslanci VMČ STRED sa pýtajú, či v priestupkovom konaní (voči vandalom, ktorí zničili za átriom smerom 
do čerešňového sadu zábradlie) bolo rozhodnuté o náhrade škody, či  náhrada škody za mesto Trenčín 
bola riadne a načas uplatnená. 

Mgr. Medal a Ing. Urbánek vykonali prieskum u majiteľov prevádzok v centre mesta, týkajúci sa aj vývozu 
odpadu. Na základe prieskumu žiadajú, aby sa vývoz odpadu uskutočňoval po 9.00 hod. resp. medzi 9.00 
a 10.00 hod., kedy väčšina prevádzkovateľov otvára svoje prevádzky. 

Občania žiadajú, aby sa odstránila značka "zákaz státia" pred lekárňou Arnica, alebo, aby MsP zvýšenou 
kontrolou upozorňovala vodičov na porušovanie dopravných predpisov. 

p. Egg žiada, aby sa pri budovaní parkovísk dbalo na dodržiavanie zásad ekológie, vyhlášky životného 
prostredia č. 532 a VZN mesta Trenčín č. 7/1991 

Občania žiadajú, výsadbu stromov na ul. Piaristická. Nachádza sa tu 19 voľných plôch, kde by mohli byť 
stromy vysadené. 

p. Blaško, (majiteľ kaviarne Speranza) dal na vlastné náklady vyčistiť priestor za pamätníkom Štúra, 
Hurbana a Hodžu na Hviezdoslavovej ulici. Pravidelne ho udržiava a kosí. Žiada, či je možné zabezpečiť 
tento priestor tak, aby tam nechodili venčiť psíčkari psov, nakoľko tam po nich ostáva veľa psích 
exkrementov. 

p. Blaško, sa pýta či by bolo možné vyčistiť priestor pri Okresnom úrade, odstránenie kríkov, stromu, 
vysadenie trávy po ľavej strane pamätníka Štúra, Hurbana a Hodžu. Šíri sa odtiaľ smrad, zdržiavajú sa tam 
bezdomovci, špinia tam zvieratá. 

p. Hudeček žiada, aby bol usmernený prevádzkovateľ školského závodu v Gastrocentre, na dodržiavanie 
prevádzkových hodín, nakoľko tam dochádza k pravidelnému porušovaniu kľudu hlavne počas víkendov. 
Po 22.00 hod. sa šíri odtiaľ silná hudba. Zároveň žiada, aby bol upozornený aj na dodržiavanie poriadku v 
okolí školského závodu. 

p. Jančár - prevádzkovateľ cafe Mon Amour sa pýta, prečo nedostal ešte odpoveď na žiadosť, ktorá bola 
podaná na MsÚ v januári 2016, týkajúca sa zriadenia letnej terasy od 15.3.2016. 
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Poslanci VMČ Stred žiadajú o stanovisko, ako bude riešený chodník po oboch stranách na ul. 
Legionárskej, oproti stavebnému bytovému družstvu, jeho šírka, použitý materiál. 

Mgr. Medal, oslovil cca 100 domácností žijúcich na sídlisku NOVINY, ich podnety zhrnul a žiada 
kompetentných, aby sa uvedenými jednotlivými bodmi zaoberali. 

Podnety na VMČ Stred 14. marca 2016, zozbierané od občanov sídliska Noviny 

1. problematika MHD - nového grafikonu:                      
Z ankety medzi obyvateľmi sídliska Noviny vyplýva jednoznačná potreba (znovu)zavedenia pravideľnej 
autobusovej linky cez Noviny, zokruhovanej cez Karpatskú ulicu a ulicu Jána Zemana, najmä počas 
všedných dní aspoň v 2-hodinovom intervale (počas celého dňa medzi 6.00 a 21.00), ale aj počas 
víkendových dní a sviatkov. Najpreferovanejším smerom ciest respondentov ankety je centrum mesta, v 
menšej miere potom Sihoť, Zámostie, obchodná zóna Tesco - Laugaricio, sídlisko Juh a Kubrá - Kubrica 
(uvádzam zostupne podla počtu preferencií).                                                                                                    
Navrhuté riešenie: predĺžením (iným trasovaním) súčasnej linky č. 2, resp. novonavrhovanej linky č. 13. 

Veľmi často sa v odpovediach (a podnetoch od občanov) opakujú známe reálie sídliska Noviny: žiadna 
obchodná infraštruktúra (ďaleko do obchodov), starnúce obyvateľstvo, potreba častejšieho dochádzania 
do zdravotných stredísk (menovite na Juh), nie v každej rodine je auto... Táto požiadavka rovnocenných 
daňových poplatníkov mesta - obyvateľov sídliska Noviny - je teda úplne legitímna.        
ďalšie požiadavky k MHD:                        
- zastávka Biskupice, otoč - nechráni cestujúcich proti dažďu + vodiči nerešpektujú miesto nástupu do 
autobusu na zastávke (a stavia "pod vŕbou")                      
- zachovanie číslovania liniek                         
- zachovanie linky č. 21                         
- presmerovanie aktuálnej linky číslo 11 cez Legionársku ulicu cez zastávku Perla                   
- nevhodné obmedzenie času "nabíjania" kariet v autobusoch. 

Prosím o stanovisko k vyššie uvedenému. 

2. Otázka - kedy sa začne jarné čistenie? od posypu na cestách a chodníkoch 

3. Karpatská ulica - stále sa prehlbujúci problém postupného zvyšovania intenzity dopravy po 
sprevádzkovaní nového cestného mosta                                     
- potreba opravy cesty a chodníkov                       
- potreba inštalácie prvkov na skľudnenie dopravy                       
- priechody pre chodcov                         
--- od MŠ Stromová k ihrisku                                  
--- z Puškinovej ulice k areálu HossCorp                       
--- na križovatke Karpatská - Rybárska – Jesenského                       
- označenie vjazdu na Karpatskú na úrovni škôlky ako obytnej zóny a zníženie maximálnej rýchlosti na 
30km/h                            
- upozornenie dopravnou značkou a vodorovným dopravným značením na Karpatskej na úrovni škôlky na 
"častý pohyb detí" 

4. podchod od "novej polikliniky":                        
- čistota - pravidelné udržiavanie                           
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- inštalovať kamerový systém (veľa detí tadiaľ chodí aj cez deň do/z školy a často sa tam chodia muži 
odhaľovať)                           
- inštalovať slušné smetné koše pred aj za podchodom a pravidelne ich vyvážať (testovacia fľaša),               
- chodník od podchodu k ulici Legionárska - či už po pravej alebo ľavej strane (citujem: "Každú zimu je 
celá ulica od podchodu až po prechod zľadovatená a neupravená. Človek len aby dúfal, že budú mierne 
zimy.") 

5. podchod na Jesenského:                         
- lepšie osvetlenie pre peších - v samotnom podchode, poďakovanie p. Buchelovi za výmenu 3 
osvetľovacích telies, napriek tomu polovica telies nesvieti a osvetlenie v podchode je nedostatočné             
- ale aj nainštaľovanie osvetlenia pred podchodom aj za ním                      
- udržiavanie čistoty, vrátane schodov na zastávku z jednej aj z druhej strany podchodu + inštalácia 
zábradlia na strane nemocnice (a aj na schody na Jilemnického ulicu za Detským domovom) 

6. Puškinova ul.                          
- zlý stav chodníkov + kríky zasahujúce do ciest                      
- časté, intenzívne a nevhodné parkovanie pri zverolekárovi - presmerovanie parkujúcich áut napríklad na 
parkovisko pri bývalom nákupnom stredisku 

7. Javorinská ulica                          
- parkovanie áut na trávnikoch 

8. požiadavka zabezpečenia častejších (peších) hliadok Mestskej polície na Novinách - zameranie sa na    
- nevhodné parkovanie na trávnatých plochách,                                                                                                       
- na psíčkarov (voľne pustené psy, neodstraňované psie exkrementy),                                                                 
- na kríky zasahujúce do chodníkov (osobitne Puškinova ulica, a tiež pri kruhovom objazde na začiatku 
Karpatskej ulice),                                                                                                                                                               
- na nevhodné parkovanie na Puškinovej pri zverolekárskej ambulancii 

9. odpady                            
- rozmiestnenie nádob na bioodpad na sídlisku Noviny                      
- prečo bol odstránený kontajnér na sklo pri bývalom nákupnom stredisku Noviny? občania zo spádovej 
oblasti nebudú so sklom chodiť ďaleko, radšej ho nevytriedia a hodia do zmesného odpadu 

10. možnosť priechodu či nadchodu či podchodu pre peších ku Kauflandu od ulice Javorinská na ulicu 
Osloboditeľov? celá mestská časť Noviny, Biskupice sú bez obchodu a s problematickým prístupom k 
obchodom za Električnou ulicou 

11. neriešený prístup chodcov a cyklistov do Laugarícia - aké sú výhľady a možnosti? 

12. hrádza - inštaľovanie lavičiek lavičky (ako na Sihoti) - ráta sa s tým pri projektovaní rozšírenia hrádze v 
súvislosti s Vážskou cyklomagistrálou? 

13. pred domom ma J. Zemana 97 boli inštalované 2 lampy verejného osvetlenie neďaleko od seba a sú 
čudne prepojené vzduchom - čo je neestetické a nevzbudzuje to dôveru v bezpečnosť riešenia - prosím o 
preverenie, prečo je to tak, prečo nie je kábel vedený pod zemou 

14. v rovnakej lokalite bol proti vôli obyvateľov domu (a bez ich akéhokoľvek vedomia a možnosti sa 
vyjadriť) vyrúbaný zdravý strom - žiadam o zabezpečenie náhradnej výsadby v čo najkratšom možnom čase. 
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15. Výstavba na Brezine.                                                                                                                               
Prebiehajúcou stavebnou činnosťou na severozápadnej a severovýchodnej hranici parcely č. 2053/2 k.ú. 
Trenčín [1], priamo na hranici lesoparku Brezina, dochádza k poškodzovaniu drevín rastúcich na 
pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trenčín. Pri výkopových prácach pre základy betónového múru 
vedeného v tesnej blízkosti kmeňov existujúcich stromov bola poškodená ich koreňová sústava a nie sú 
dodržiavané postupy na ochranu drevín počas výstavby. Žiadam o vyjadrenie či boli na túto činnosť 
(výrub stromov, výkopové práce a výstavba) riadne vydané povolenia (vrátane stavebného povolenia v 
súlade s platným územným plánom mesta Trenčín) a či sú v nich určené podmienky v súlade s právnymi 
predpismi na ochranu drevín. Žiadam tiež o vykonanie opatrení na zabránenie ďalšieho poškodzovania 
drevín a odstránenie nezákonného stavu a o informáciu o výsledkoch riešenia tohto podnetu. 

5. RÔZNE 

Mgr. Medal vyjadril poďakovanie ÚIS, p. Lisáčkovi, za promptné vyčistenie podchodu na Noviny od 
"novej polikliniky" a zabezpečenie pravidelného čistenia podchodu s frekvenciou 1x týždenne. 

6. ZÁVER 

Na záver predseda VMČ Stred JUDr. Ján Kanaba poďakoval prítomným za účasť.         
Nasledujúci VMČ Stred by sa mal konať dňa 11.4.2016. 

Zapísala: Mgr. Ivana Suliková 

v Trenčíne dňa 17.3.2016 

        JUDr. Ján Kanaba 

        Predseda VMČ Stred 


