ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 22.2.2016
Prítomní poslanci:
JUDr. Ján Kanaba, Mgr. Richard Medal, Ing. Michal Urbánek, Ing. Richard Ščepko, JUDr. Danica Birošová
Prítomná:
Mgr. Ivana Suliková – garant VMČ Stred
Hostia:
Mgr. Milan Sláviček – MsP, Ing. Benjamín Lisáček – Útvar interných služieb, Andrea Fraňová – Útvar
majetku mesta, Mgr. Lucia Zaťková – Útvar právny, Ing. Rastislav Baran – Útvar dopravy, Ing. arch. Jozef
Múdry – KPÚ, Mgr. Lucia Pastierová – KPÚ a občania podľa prezenčnej listiny
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Prejednanie a diskusia k schvaľovaniu terás
3. Prejednanie investičných akcií rok 2016
4. Záver
1. OTVORENIE
Na úvod privítal všetkých prítomných predseda VMČ Stred JUDr. Ján Kanaba, a poslanci v počte 4 za
schválili jednotlivé body programu.
2. PREJEDNANIE A DISKUSIA K SCHVAĽOVANIU TERÁS
JUDr. Kanaba – predseda VMČ Stred, vyzval prítomných zástupcov jednotlivých útvarov mesta Trenčín,
aby sa vyjadrili k danej problematike – k schvaľovaniu letných a celoročných terás v centre mestskej
zóny.
Ing. Baran – prizval na VMČ stred zástupcov útvarov mestského úradu, zástupcov pamiatkového úradu
a zástupcov vlastníkov terás v centrálnej mestskej zóne. Informoval prítomných, že pri schvaľovaní
letných terás postupuje útvar dopravy v zmysle VZN Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach
zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín.
Mgr. Zaťková – celoročné terasy sú povolované v zmysle VZN č. 12/2013 a prostredníctvom stavebného
povolenia ako dočasné stavby.
Mgr. Medal – je v súčasnej dobe povolené niektorému subjektu prevádzkovanie celoročnej terasy
v centrálnej mestskej zóne? ODPOVEĎ: Mgr. Zaťková – áno, reštaurácia SPERANZA.
Na VMČ Stred sa dostavila JUDr. Birošová
Ing. arch. Múdry – Krajský pamiatkový úrad Trenčín sa riadi Zásadami ochrany, obnovy a prezentácie
pamiatkových hodnôt Mestskej pamiatkovej rezervácie Trenčín, ktoré schvaľuje Pamiatkový úrad SR
v Bratislave, v ktorých sú celoročné terasy zakázané, neprípustné. VZN č. 12/2013 je v rozpore so
stanoviskom Krajského pamiatkového úradu Trenčín (č. konania KPÚ TN 2013/16846-1/67575/Lac zo dňa
23. 10. 2013).
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JUDr. Birošová upozornila prítomných, že toto stretnutie je všeobecné a netýka sa riešenia problémov
jednotlivých majiteľov terás, ktorí zažiadali o zriadenie celoročnej terasy. Predmetom stretnutia je
pomôcť oživiť centrálnu zónu mesta. Chceme nájsť kompromis medzi jednotlivými zúčastnenými
stranami.
Mgr. Medal - pravidlá pre zriaďovanie aj odstraňovanie letných terás by mali byť nastavené pre všetkých
rovnako. Aby všetci, ktorí tu chcú prevádzkovať terasy mali rovnaké podmienky aj výšky pokút za
nedodržanie zákonov.
Mgr. Sláviček - požiadal zúčastnených o striktné dodržiavanie zatváracích hodín letných terás.
Mgr. Pastierová – pre nás pamiatkárov je neprijateľná akákoľvek terasa, ktorá je zastrešená, alebo
opláštená
JUDr. Birošová - požiadala zástupcov pamiatkového úradu, aby sa pokúsili prehodnotiť zásady
pamiatkovej starostlivosti, ktoré vytvárajú, aby sme našli spoločné riešenie.
Ing. Ščepko – my poslanci chceme počúvať podnety, návrhy aj majiteľov prevádzok napr.
k reprodukovanej hudbe, k vývozu odpadu, k nočnému kľudu a pod. Pýtal sa na názor úplného vypnutia
reprodukovanej hudby na letných terasách a potrebu celoročných terás.
Ing. Urbánek – ozvučenie terás by malo byť akceptovateľné v rámci daných hygienických noriem.
Prítomní diskutovali o budovaní terás, ich zastrešení, prevádzkových hodinách, o hudobnej produkcii na
terasách a pod.
Poslanci VMČ Stred na záver diskusie požiadali prevádzkovateľov terás, aby zasielali podnety a návrhy
resp. predstavy ako si predstavujú riešenie letných terás, prípadne návrhy prevádzkovania celoročných
terás tak, aby spĺňali podmienky stanovené Krajským pamiatkovým úradom Trenčín.
Zároveň poprosili aj zástupcov Krajského pamiatkového úradu, aby sa zamysleli nad tým, za akých
podmienok by vedeli akceptovať zriaďovanie celoročných terás.
3. PREJEDNANIE INVESTIČNÝCH AKCIÍ NA ROK 2016
1. Prvá časť realizácie detského ihriska na Karpatskej ul. „Rybí svet“ - 30 000 eur (1. fáza výstavby)
2. Výmena povrchu prístupovej komunikácie na Soblahovskej ul. č. 1104-1105 - 5 000 eur (za podmienky,
že zostávajúcich 5 000 eur bude na túto akciu vyčlenené z kapitálových výdavkov rozpočtu mesta Trenčín
na opravu komunikácií)
3. Rekonštrukcia mestskej komunikácie ul. Osloboditeľov v celej dĺžke - 42 000 eur
4. Výstavba nového priechodu pre chodcov na Piaristickej pri DOSe - 5 000 eur
5. Rekonštrukcia priechodu pre chodcov pri Fakultnej nemocnici - 5 000 eur
6. Vypracovanie PD na priechod pre chodcov v Tr. Biskupiciach (cez ul. Biskupická a cez ul. Legionárska) - 600 eur
7. Rekonštrukcia, oprava podchodu vrátane schodov na sídl. Noviny ul. J. Zemana od bývalej „novej
polikliniky - zdravotného strediska“– 5 000 eur. (čiastka nad 5 000 eur bude čerpaná z položky „Mestské
zásahy „ z rozpočtu mesta Trenčín)
8. Realizácia priechodu pre chodcov na ul. Soblahovská podľa vypracovanej PD – 5 000 eur.

2

POŽIADAVKA: Vybudovať priechod pre chodcov cez ul. Električná z prechodu od nemocnice na
autobusovú zastávku.

4. 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 24.2.2016
JUDr. Ján Kanaba
Predseda VMČ Stred
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