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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 11.4.2016   

Prítomní poslanci:                                                                                                                                                       
JUDr. Ján Kanaba, Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko, Eva Struhárová, Ing. Michal Urbánek,       
JUDr. Danica Birošová 

Ospravedlnení poslanci:  

Prítomná:                                                                                                               
Mgr. Ivana Suliková – garant VMČ Stred 

Hostia:                                                                                                                                                                           
Mgr. Milan Sláviček – MsP, Ing. Benjamín Lisáček – Útvar interných služieb, Ing. Gabriela Vanková – Útvar 
majetku mesta, Ing. Arch. Martin Beďatš- Útvar hlavného architekta, Ing. Lucia Kučíková – Útvar dopravy 
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 
5. Informácie o stave realizácie inv. akcií v roku 2015 
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. 4 sa vsunul bod č. 5 „Informácie o stave realizácie inv. akcií z roku 2015“. 
Poslanci v počte 5 za odsúhlasili zmenu programu. 
 
2. PREROKOVANIE ŽIADOSTÍ 
Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti vlastníkov bytov v bytovom 
dome súp.č. 2306 Ul. Nad tehelňou v Trenčíne, o odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Trenčín 
nasledovne : 

- pozemok novovytvorená C-KN parc.č. 2108/812 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 213 m2 
(prístup z Ul. Nad tehelňou)  do podielového spoluvlastníctva  v podiele 1/8-ina  pre všetkých 
vlastníkov bytov v bytovom dome  

- pozemok  novovytvorená C-KN parc.č. 2108/811 zastavané plochy a nádvoria o výmere 134 m2 
(prístupy z ul. J.B.Magina), do podielového spoluvlastníctva  v podiele 1/8-ina  pre všetkých 
vlastníkov bytov v bytovom dome  

- pozemok novovytvorená C-KN parc.č. 2108/810 zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2 
(terasa) pre Bc. Katarínu Barcíkovú 
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- pozemok novovytvorená C-KN parc.č. 2108/809 zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2 
(terasa) pre Ing.  Borisa Slezáka 

odčlenené  Geometrickým plánom č. 36335924-064-16 z pôvodných C-KN parc.č. 2108/101, 2108/140 
a 2108/226 zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina 

- pozemok novovytvorená C-KN parc.č. 2108/808 zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2 
(terasa) pre Ing. Ľubomíra Kohúta a manž. 

- pozemok novovytvorená C-KN parc.č. 2108/807 zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m2 
(terasa) pre Martina Jaroša a manž. 

- pozemok novovytvorená C-KN parc.č. 2108/225 zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2 
pre Ing. Andreja Gálika a manž. 

odčlenené Geometrickým plánom č. 33167435-3/2016 z pôvodnej C-KN parc.č. 2108/225 zapísanej na LV 
č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, ktoré sú dlhodobo užívané vlastníkmi bytového 
domu ako prístupy a terasy prislúchajúce k jednotlivým bytom. 
Ide o pozemky, na ktorých sú zriadené prístupy (spevnené plochy vo vlastníctve kupujúcich) a terasy 
prislúchajúce k jednotlivým bytom v bytovom dome.   
     Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne a Útvar 
hlavného architekta mesta Trenčín dňa 23.3.2016 odporučil odpredaj predmetných pozemkov. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za, odporučil vyhovieť žiadosti.  

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o prerokovanie a vyjadrenie sa k prenájmu nebytového 
priestoru o celkovej výmere 25 m2 (sklad), nachádzajúceho sa v budove sociálneho zariadenia so súp.č. 
7463, na pozemku CKN parc.č 2264/21, zast. pl. a nádvoria, k.ú. Trenčín, v areáli Mestského 
hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Soblahovská 65, Trenčín, pre Zdenku Stehlíkovú a syna Michala 
Stehlíka, za účelom uskladnenia čistiacich a pracovných pomôcok a ručného náradia, za symbolickú cenu 
nájmu 1,00 €, na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 1 mesiac. 
Nájomcovia budú zabezpečovať čistiace a zametacie práce na území mesta Trenčín, ďalej budú postupne 
zabezpečovať údržbu a čistotu areálu MHSL – priestorov bývalých skleníkov, ktoré sú v súčasnosti 
zdevastované.   
 
 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za, odporučil vyhovieť žiadosti. 

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie k žiadosti pána Petra Martišku o predaj 
nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Trenčín, C-KN parc.č.3330/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 
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. Jána Zemana 54 
a nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa.            
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín a Útvar 
dopravy dňa 23.03.2016 odporučili predaj pozemku 

Na zasadnutie VMČ Stred sa dostavila JUDr. Birošová. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za, odporučil vyhovieť žiadosti. 
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Útvar dopravy mesta Trenčín žiada o vyjadrenie sa k zriadeniu letných terás v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín, pre žiadateľov podľa priloženej tabuľky, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 6 za, odporučil vyhovieť žiadosti s výnimkou terasy Caffe Vevey 
o ktorej poslanci hlasovali samostatne. 

Útvar dopravy mesta Trenčín žiada o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy pre žiadateľa FIN, s.r.o. pre 
prevádzku Caffe Vevey, pred objektom s orient. č. 120/1 na Štúrovom námestí v Trenčíne, v termíne od 
15.4.2016 do 15.10.2016 vo výmere 153,82 m² v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín 
č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, 1 proti a 1 sa zdržal hlasovania, odporučil vyhovieť 
žiadosti. 

  

3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 
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 plánuje vysádzať? Kto rozhoduje  o náhradnej výsadbe a druhu, ktorý sa 
bude vysádzať?          
 ODPOVEĎ: Náhradná výsadba za vyrúbané stromy bola určená aj na týchto uliciach v 
rozhodnutiach. O náhradnej výsadbe rozhoduje (druh a množstvo) v zmysle zákona orgán ochrany prírody 
spolu so správcom verejnej zelene. Výsadby budú doplnené takými istými druhmi ako tam rastú teraz. 
MHSL momentálne pripravuje podklady (kritéria na výber drevín) týkajúce sa náhradnej výsadby za roky 
2013, 2014 do verejného obstarávania, týka sa to aj nových výsadieb na vyššie uvedených uliciach. 
(ÚSaŽP) 

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)             
 ODPOVEĎ: Pozemky patriace Mestu Trenčín budú obhliadnuté, následne bude zrealizovaná 
sanácia nevhodných drevín. V prípade výrubov stromov je prvým možným termínom realizácie 
október.(ÚIS) 

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.          
 ODPOVEĎ: MsP TN   spracovala priestupkový spis  k predmetnému priestupku a  tento bol 
zaslaný na Okresný úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy - priestupkový referát. Viac informácii k 
uvedenému prípadu MsP TN  nemá a  ani nimi nedisponuje. O uvedené informácie si treba  požiadať  na 
priestupkovom referáte. (MsP) 

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.     
 ODPOVEĎ: Vývoz odpadu jeden krát denne platí len do konca marca. Následne sa zber bude 
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realizovať tak ako je stanovené vo VZN  o odpadoch, 2 x denne v pôvodné časy. Všetky prevádzky boli 
informované o tejto zmene prostredníctvom doručeného oznamu, ktorý doručovala posádka Marius 
Pedersenu pri vývoze. Uvedený oznam bol tiež na konci februára uverejnený na stránke mesta 
www.trencin.sk, v tomto znení :                                                                                                                                                                              
Oznam o zmene času zberu odpadu v centre mesta: Z dôvodu optimalizácie činností a nákladov v 
odpadovom hospodárstve pristúpilo mesto v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen k zníženiu 
frekvencie zberu odpadu v centre mesta. Znížená frekvencia sa skúšobne realizuje už od 1.1.2016. Zber 
odpadu sa vykonával v čase po 7,00 hod. do 8,00 hod. v zmysle VZN  o odpadoch. Ak sa znížená 
frekvencia v tomto období ukáže ako postačujúca, bude následne zapracovaná aj do Všeobecne 
záväzného nariadenia o odpadoch. Znížená frekvencia zberu odpadu v centre mesta by sa teda mala 
realizovať aj v budúcnosti, a to počas zimných mesiacov. (ÚSaŽP) 

Občania žiadajú, aby sa odstránila značka "zákaz státia" pred lekárňou Arnica, alebo, aby MsP zvýšenou 
kontrolou upozorňovala vodičov na porušovanie dopravných predpisov.     
 ODPOVEĎ: Jednou z úloh MsP  je upozorňovať vodičov cestnej premávky za porušovanie pravidiel 
cestnej premávky.  V prípade veľkého porušovania je potrebné zvážiť zmenu dopravného značenia zo 
zákazu "zákaz státia" na "zákaz zastavenia". Túto situácie je potrebné riešiť až po nedodržaní výziev zo 
strany MsP pre účastníkov cestnej premávky.   MsP TN  nesúhlasí aby  sa  odstránila  DZ  zákaz státia  
pred lekárňou Arnica, pretože  na predmetnej ulici sa  nachádza OR HaZZ, ktorých vozidlá musia  mať  
zabezpečený prejazd touto ulicou. Možno by  bolo vhodné túto DZ  zameniť  za DZ zákaz zastavenia. 
Oproti lekárni je  parkovisko, pričom ak vodič  nepresiahne  parkovaciu dobu 20 min. , parkovanie  je 
bezplatné. V rámci výkonu hliadkovej služby, hliadky  MsP TN  kontrolujú aj uvedenú lokalitu, avšak na  
zvýšenú kontrolu nemá MsP TN personálne  kapacity.(ÚD, MsP) 

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        
 ODPOVEĎ: Každá stavebná činnosť je posudzovaná aj z hľadiska súladu s platným územným 
plánom, kde pre každú konkrétnu plochu je stanovený %-ny podiel zastavanosti a %-ny podiel zelene. V 
prípade, že na pozemku dochádza k výrubu drevín, je investor povinný v zmysle zákona o ochrane prírody 
a krajiny požiadať o výrub. Za každý výrub orgán ochrany prírody uloží povinnosť  uskutočniť primeranú 
náhradnú výsadbu.(ÚSaŽP) 

Občania žiadajú, výsadbu stromov na ul. Piaristická. Nachádza sa tu 19 voľných plôch, kde by mohli byť 
stromy vysadené.           
 ODPOVEĎ: V jarných mesiacoch uskutoční UIS (správca verejnej zelene) a zástupca USŽP  
obhliadku ul. Piaristická, na ktorej sa vytypujú voľné  zemníky vhodné na doplnenie novej výsadby. 
Osadenie prázdnych  zemníkov bude riešené s ohľadom na novú výstavbu na tejto ulici a s tým súvisiace 
nové trasy inžinierskych sietí  (najmä prípojky). Prázdne zemníky budú vysadené identickým druhom aký 
sa tam nachádza v súčasnosti (Sorbus aria "Magnifica"). (ÚSaŽP) 

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.            
 ODPOVEĎ: Priestor za pamätníkom na Hviezdoslavovej ulici nie je vo vlastníctve mesta Trenčín. 
Požiadavka bola zaslaná jeho vlastníkovi Ministerstvu vnútra SR. (ÚSaŽP) Odpoveď z Ministerstva vnútra 
SR tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
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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.         
 ODPOVEĎ: Na mieste bude vykonaná obhliadka za prítomnosti zástupcov ÚSŽP a UIS. Následne 
budú navrhnuté opatrenia na vyriešenie danej veci.(ÚSaŽP) 

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.           
 ODPOVEĎ: Útvar ekonomický písomne upozornil prevádzkovateľa GASTROCENTRUM - školský 
závod na dodržiavanie VZN č.6/2011 o pravidlách  času  predaja v obchode a času prevádzky služieb na 
území mesta Trenčín a dodržiavanie poriadku v okolí prevádzky. (ÚE) 

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.    
 ODPOVEĎ: p. Jančár si osobne prevzal rozhodnutie o umiestnení terasy 21.3.2016, rozhodnutia 
na terasy na  Štúrovom námestí museli byť prepracované vo vzťahu k novým informáciám o 
rozkopávkach súvisiacich s rekonštrukciami SPP v danej lokalite. 

Poslanci VMČ Stred žiadajú o stanovisko, ako bude riešený chodník po oboch stranách na ul. 
Legionárskej, oproti stavebnému bytovému družstvu, jeho šírka, použitý materiál.   
 ODPOVEĎ: Na najbližšom VMČ v mesiaci Apríl podrobnosti vysvetlí hlavný architekt mesta. 

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

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 podľa počtu preferencií). Navrhnuté 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      
 ODPOVEĎ: Nakoľko v minulosti bola zavedené linka cez ul. Karpatská, obsadenosť vozidiel MHD 
bola veľmi nízka. Vozidlá vykonávali obsluhu tohto územia na prázdno. Na zastávke Biskupice otoč je 
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jestvujúca zastávka aj s označníkom.  Vodičov upozorníme na zastavovanie na zastávkovej nike. Všetky 
podnety na pripomienkovanie Novej organizácie MHD Trenčín sa spracúvajú.(ÚD) 

Kedy sa začne jarné čistenie? od posypu na cestách a chodníkoch     
 ODPOVEĎ: Čistenie sa začalo 14.3. 2016. Bude trvať niekoľko týždňov podľa počasia. Termíny sú 
umiestnené na webovej stránke mesta a v prílohe xlsx - Harmonogram čistenia komunikácií po zimnej 
údržbe. (ÚD) 

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"           
 ODPOVEĎ: Karpatská ulica by sa mala upravovať čo sa týka rekonštrukcie vozovky. 
Rekonštrukcia by mala byť smerovaná zo strany útvaru investičných služieb. Komunikácia sa bude 
rekonštruovať až po všetkých rozkopávkach, ktoré by poškodili novú vozovku. Jednotlivé ukľudňujúce 
prvky je potrebné navrhnúť projektovou dokumentáciou a podložiť Dopravnému inšpektorátu. (ÚD) 

podchod od "novej polikliniky":                        
- čistota - pravidelné udržiavanie                         
- 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.")             
 ODPOVEĎ: odrážka č.3 - inštalovať slušné smetné koše pred aj za podchodom a pravidelne ich 
vyvážať (testovacia fľaša)                                                                                                                                            
Na území mesta sa používa štandardný typ uličných nádob. V danom priestore sa nádoby tiež 
nachádzajú. Tam kde sú tieto nádoby umiestnené,  sa pravidelne vyvážajú. V súčasnosti bola na strane 
podchodu od sídliska Noviny umiestnená aj jedna nádoba na psie exkrementy.                                               
MsP: Kamerový systém podlieha  bezpečnostnej situácii v meste, pričom kamery   sú rozmiestnené hlavne  
centre mesta s cieľom zabezpečiť  verejný poriadok a  nočný kľud  v najfrekventovanejšej časti mesta.                 
Čistenie podchodu je zabezpečené 1x týždenne aktivačnými  pracovníkmi. (ÚIS, ÚSaŽP, MsP) 

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 nainštalovanie osvetlenia pred podchodom aj za ním                     
- udržiavanie čistoty, vrátane schodov na zastávku z jednej aj z druhej strany podchodu + inštalácia 
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zábradlia na strane nemocnice (a aj na schody na Jilemnického ulicu za Detským domovom)  
 ODPOVEĎ: Podchod na Jesenského:                      
- doplníme a opravíme v podchode ďalšie 4ks osvetľovacích telies ( jedná sa o zastaralý a výbehový typ 
telies)                           
- nakoľko sa jedná o rozšírenie siete VO o ďalšie stožiare, jedná sa o inv.akciu, podnet postúpime na inv. 
oddelenie mesta.   Zábradlie na ul. Jilemnického bude vyrobené a osadené na požadované miesto. 
Zábradlie na ul. Jesenského od nemocnice je osadené na pravej časti schodiska. Čistota bude 
kontrolovaná priebežne.  (MHSL)    

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        
 ODPOVEĎ: Na základe obhliadky bolo zistené , že chodníky sú poriadne popraskané , boli 
z liateho asfaltu, ktorý už na mnohých miestach chýba. V týchto miestach vyrastá tráva. Na chodníku sú 
dva kríky zlatého dažďu, ktoré sa tlačia do chodníka zo zeleného pásu. Priechodnosť chodníka tam je cca 
1m. Po 29.3. budú na miesto poslaní pracovníci VPP, aby chodník oškriabali od trávy a kríky ostrihali. Na 
vozovke sú dva veľké výtlky, ktoré musíme riešiť teplou AB. Keďže je to aj z liateho asfaltu, pracovníci 
mesta to neopravia. Chodníky bude treba opraviť cez investície. Podľa cestného zákona musia vozidlá 
parkujúce na chodníku šírku min. 1,5m. (ÚD) 

Javorinská ulica                             
- parkovanie áut na trávnikoch          
 ODPOVEĎ: V  rámci hliadkovej činnosti budú hliadky MsP TN  kontrolovať   aj túto lokalitu. (MsP) 

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     
 ODPOVEĎ: V  rámci hliadkovej činnosti budú hliadky  MsP TN  kontrolovať aj túto  oblasť. Čo sa 
týka  psov, tieto môžu byť   na  voľno pustené na  mieste  prístupnom verejnosti, ale  majiteľ psa je 
zodpovedný za  jeho chovanie  / konanie /.  Vzhľadom na  personálne  možnosti MsP TN  a  pri počte         
2 - och hliadok  na  jednu dennú službu v počte  4 osoby  nie  je v silách MsP kontrolovať  všetky  lokality  
mesta TN  podľa  požiadaviek obyvateľov mesta Trenčín. (MsP) 

Odpady                            
- rozmiestnenie nádob na bioodpad na sídlisku Noviny                     
- prečo bol odstránený kontajner na sklo pri bývalom nákupnom stredisku Noviny? Občania zo spádovej 
oblasti nebudú so sklom chodiť ďaleko, radšej ho nevytriedia a hodia do zmesného odpadu.  
 ODPOVEĎ: odrážka č.1 - Rozmiestnenie nádob na bioodpad mesto do budúcna určite plánuje.                                                                                     
odrážka č.2 - Nádoba na sklo pri bývalom nákupnom stredisku Noviny bola odstránená z dôvodu, že pri 
ňom pravidelne vznikali nelegálne skládky. Skúsili sme ju 3 krát vrátiť na miesto, a opätovne sa pri nej 
objavili nelegálne skládky.  Odkedy bola nádoba presunutá, nelegálne skládky na mieste nevznikajú. 
Nádoba na sklo bola umiestnená o kúsok ďalej,  na ul. Riznerova. Z tohoto miesta bola nádoba opätovne 
presunutá na podnet občana  na frekventovanejšie miesto, na ul. Karpatská (na spevnenú plochu pod 
hrádzou pri detskom ihrisku). (ÚSaŽP) 
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4. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 

Mgr. Medal  sa pýta je 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. 

Mgr. Medal poukazuje na  neriešený prístup chodcov a cyklistov do Laugarícia - aké sú výhľady a 
možnosti? 

Mgr. Medal je možnosť inštaľovania lavičiek lavičky na hrádzi na Novinách (ako na Sihoti) - ráta sa s tým 
pri projektovaní rozšírenia hrádze v súvislosti s Vážskou cyklomagistrálou? 

Mgr. Medal poukazuje na to, že pred domom J. Zemana 97 boli inštalované 2 lampy verejného osvetlenia 
neďaleko od seba a sú čudne prepojené vzduchom - čo je neestetické a nevzbudzuje to dôveru v 
bezpečnosť riešenia - prosím o zabezpečenie opravy - presun vedenia káblov pod zem. 

Mgr. Medal, na ul. J Zemana 97 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 

Mgr. Medal 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. 

Poslanci VMČ Stred žiadajú, aby po dohode s mestom, bol nový chodník, ktorý má budovať spol. ERAN  
(po pravej strane od tržnice smerom k hlavnej ceste ul. Legionárska), aby bol vybudovaný v šírke 2 m. 

Mgr. Medal, žiada o predloženie časového harmonogramu (konečný termín realizácie), náhradnej 
výsadby stromov na ul. Soblahovská, Piaristická, Legionárska, 1. mája, Inovecká. Vrátane termínov 
náhradnej výsadby za vyrúbané stromy na ul. J. Zemana. 

Poslanci VMČ Stred spolu s majiteľmi prevádzok v centre mesta Trenčín žiadajú, aby sa vývoz odpadu v 
centre mesta realizoval ráno po 9.00 hod. 

Mgr. Medal, žiada informáciu v akom štádiu spracovania sa nachádza nový grafikon a akým konkrétnym 
spôsobom je riešená autobusová doprava pre obyvateľov "koncových" sídlisk (Noviny, Biskupice, 
Nozdrkovce). Každý 4 občan sídliska Noviny sa vyjadril, že žiada o znovu (zavedenie) MHD cez túto 
lokalitu. 

Mgr. Medal žiada o doplnenie svietidiel pred, a za podchodom na Jesenského ul. v čo najbižšom termíne, 
najneskôr do jesene 2016, najbližšej zimnej sezóny. 
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Mgr. Medal žiada preveriť či je možné vybudovať chodník od podchodu (sídlisko Noviny -"nová 
poliklinika" reštaurácia K2)smerom k ul. Legionárska buď po ľavej, alebo pravej strane, ak by to bolo 
možné zaradiť do zásobníku investičných akcií. 

Mgr. Medal, sa pýta na konkrétny termín a konkrétne lokality umiestnenia nádob na bioodpad v MČ 
Stred. 

Občania ul. Úzkej (rod. Forróvá, rod. Holecová, p. Hoštáková, p. Šedivý),  žiadajú o realizáciu kanalizácie k 
ich rodinným domom. 

JUDr. Kanaba bol požiadaný riaditeľom Stavebného bytového družstva s požiadavkou zámeny pozemkov. 
Zameniť pozemok pred ich firmou kde parkujú  (pozemok je mestský) s pozemkom ktorý je za SBD, v časti 
materskej škôlky, kde by si mohli zriadiť parkovisko pre svojich pracovníkov. 

Vlastníci prevádzok na Štúrovom námestí žiadajú, že ak bude rekonštrukcia námestia prebiehať v 
mesiacoch apríl až máj 2016, aby boli oslobodení od úhrady záberu verejnej plochy za dané obdobie 
(originál listu daný na podateľňu MsÚ) 

p. Struhárová tlmočila požiadavku p. Plevovej z Cintorínskej ul. 43, ktorá chce vedieť,  či bolo vydané 
búracie povolenie na RD, ktorý sa nachádza na ul. Cintorínskej 45. Od p. Plevovej žiadali len súhlas na 
rekonštrukciu RD. RD bol zbúraný. Je to v súlade so zákonom? 

p. Struhárová tlmočila požiadavku občanov, či je v súlade so zákonom zasadenie lavičiek (posedenie) 
pred pohostinstvom "u Pipitu" na ul. Inovecká a križovatka Strojárenská. Tento pozemok je v 
súkromnom, alebo mestskom vlastníctve? Podlieha toto umiestnenie posedenia pred pohostinstvom 
nejakému povoleniu? 

Rodičia z MŠ pri ZŠ na Bezručovej ul. žiadajú upraviť 2 trávnaté plochy pri vstupe do škôlky. Parkujú tam 
autá. 

Mgr. Medal žiada o osadenie košov a ich pravidelný vývoz na chodníku smerom k čerešňovému sadu od 
"ÁTRIA" po odbočku k farskému kostolu. 

Mgr. Medal žiada o informáciu, v akom štádiu riešenia je ozvučenie, vymaľovanie a položenie novej 
dlažby v DS v Biskupiciach. Kedy to bude zrealizované? 

Mgr. Medal sa pýta, či je možné nejakým spôsobom pomôcť presťahovať trafostanicu v blízkosti výstavby 
grécko - katolického kostola (Električná ul.) na iné miesto. 

Mgr. Medal sa pýta ako prebiehajú rokovania medzi spol. KUPAS a mestom TN, ohľadne odkúpenia 
detského ihriska na ul. Inovecká-Beckovská. Chce mesto TN odkúpiť toto ihrisko? 

Poslanci VMČ Stred žiadajú o premeranie elektromagnetického žiarenia v objekte MŠ Stromová, ktoré 
vyžaruje vysielač mobilných operátorov umiestnený na križovatke Puškinova-Biskupická ul. v DEMI, kde 
bývajú aj postihnuté deti. 

Ing. Urbánek žiada, aby mesto TN zaujalo stanovisko k "parkovisku za Perlou", ktoré je v katastrofálnom 
stave. 
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Mgr. Sláviček vzniesol požiadavku, či by bolo možné predĺžiť trubkové zábradlie na ul. Braneckého až po 
reštauráciu Korzár a z druhej strany od SLSP až po "Potraviny v centrume". 

Ing. Ščepko tlmočil otázky obyvateľov Tr. Biskupíc aké sú možnosti obnovy domu smútku/kaplnky na 
cintoríne, kde bola minulý rok realizovaná prístavba. Ide im o zjednotenie dizajnu a celkového vizuálu 
tejto stavby, prípadne aj natretie strechy. Zároveň sa pýtajú na možnosti natretia plotu a opravu stĺpu pri 
vstupnej bráne na cintorín. Objekt kaplnky prešiel pod Pohrebníctvo Dvonč, preto ma zaujíma, aké 
investície budú vykonané v tomto priestore. 

Ing. Ščepko sa pýta, aké sú možnosti premiestnenie stĺpu verejného osvetlenia na zástavke Legionárska 
(smer nemocnica), ktorý bráni výhľadu vodičom pri pohľade do spätného zrkadla a zároveň aj cestujúcim. 
Ide o jeho presun k okraju zástavky (bližšie ku kruhovému objazdu). 

Ing. Ščepko žiada o riešenie situácie kanalizačnej vpuste pri automate na parkovacie lístky, dochádza pri 
intenzívnejšom daždi k jeho preplneniu. Vyčistenie z posledných týždňov pravdepodobne situácii 
nepomohlo dostatočne. 

Ing. Ščepko sa pýta, či sa počíta pri rekonštrukcii Karpatskej ulice s prvkami pre skľudnenie dopravy? 
Prvkami, ktoré by znemožňovali vodičom prechádzať touto komunikáciou väčšou rýchlosťou ako je 
50km/h. Ak sa počíta, kde a o aké prvky na skľudnenie dopravy pôjde. Pýtam sa aj v kontexte 
prirodzených koridorov pre peších prechádzajúcich z Novín ku hrádzi. 

Ing. Ščepko sa pýta, kedy bude realizovaná úprava priechodu pre chodcov zo strany TPS pri výjazde z 
Palackého ulice? Je známi konkrétny termín pre tento kolízny bod v centre mesta? 

 

5. INFORMÁCIE O STAVE REALIZÁCIE INV. AKCIÍ Z ROKU 2015                                                                                                     

Ing. Lisáček informoval prítomných poslancov o realizácii investičných akcií z roku 2015. 

- sú vypracované 3 projektové dokumentácie na priechody pre chodcov                    
- v 15 týždni sa budú dorábať odvodňovacie žľaby v čerešňovom sade                          
- chodník na ul. Pod Komárky je dokončený                         
- chodník na nám. Sv. Anny sa bude realizovať v rámci cyklotrasy                          
- priechod pre chodcov na ul. Piaristickej sa bude realizovať v tomto roku. 

6. RÔZNE 

Mgr. Medal opätovne vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľajú na čistení podchodu pri „novej 
poliklinike“ smerom na sídlisko „Noviny“, ako aj za vyčistenie „zimoviska aj letoviska“ bezdomovcov pod 
mostom.                             
Ing. arch. Martin Beďatš informoval prítomných poslancov o problematike vybudovania chodníka  na 
Legionárskej ulici oproti Stavebnému bytovému družstvu.        
Zároveň informoval, že v súvislosti s rekonštrukciou Mierového námestia pripraví Útvar dopravy mesta 
Trenčín manuál, prípadne nové VZN, ktoré sa bude týkať toho ako majú v budúcnosti terasy vypadať, aby 
boli zjednotené.           
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7. ZÁVER 

Na záver predseda VMČ Stred JUDr. Ján Kanaba poďakoval prítomným za účasť.         
Nasledujúci VMČ Stred by sa mal konať dňa 9.5.2016. 

Zapísala: Mgr. Ivana Suliková 

v Trenčíne dňa 14.4.2016 

        JUDr. Ján Kanaba 

        Predseda VMČ Stred 


