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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 10.8.2015   

 

Prítomní:      Neprítomná (ospravedlnená): 

JUDr. Ján Kanaba     JUDr. Danica Birošová 
Eva Struhárová 
Ing. Richard Ščepko                                                                                                                
Mgr. Richard Medal                                                                                 
Ing. Michal Urbánek 

Garant VMČ: Mgr. Ivana Suliková 

Hostia: 

Mgr. Daniela Beniačová – Útvar majetku mesta 
Ing. Gabriela Vanková - Útvar majetku mesta  
Róbert Buchel – riaditeľ MHSL, m.r.o. 
Ing. Benjamín Lisáček – Útvar interných služieb 
Ing. Ivan Liptay – MsP 
 

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 a poslanci v počte 5 za 
schválili body programu VMČ STRED. 
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2. PREROKOVANIE ŽIADOSTÍ 
 
Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie k žiadosti Kataríny Hanzelovej 

s manž. a Ing. Alžbety Kobzovej s manž. o kúpu pozemku v k.ú. Trenčín, časť  C-KN parc.č. 

2108/154  o výmere cca  400 m2 (výmera bude upresnená geometrickým plánom), za účelom 

dobudovania chodníka a plochy príležitostného parkovania osobných automobilov na časti 

predmetného pozemku, zabezpečenia starostlivosti a čistoty celého pozemku a vybudovanie  

oddychovej zóny s malým detským ihriskom na časti pozemku.                           Ide o pozemok – 

zeleň nachádzajúcu sa na Ul. Pod Brezinou, časť pozemku od miestnej komunikácie  je 

v rovinatom teréne, ktorý postupne prechádza do prudkého svahu.        K uvedenej žiadosti sa 

vyjadrili aj ostatní občania Ul. Pod Brezinou, ktorí podporujú daný zámer a to hlavne z dôvodu, 

že návštevníci tejto ulice zaparkujú svoje motorové vozidlá tak, že ulica ostane neprejazdná. 

Obyvatelia danej  ulice sú ochotní spoločne  upraviť pozemok tak, aby sa vyriešila dopravná 

situácia v tejto lokalite. Parkovisko zostane verejne prístupné a bude slúžiť hlavne pre 

obyvateľov priľahlej lokality.                                          Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ 

v Trenčíne a Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín  odporúča odpredaj pozemku v zmysle 

žiadosti s podmienkou dobudovania chodníka a odstavnú plochu požaduje riešiť zatrávňovacími 

plastovými dielcami. 

     Zároveň Vás žiadame o stanovisko k prenájmu pozemku časť C-KN parc.č. 2108/287 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 20 m2, pre Katarínu Hanzelovú s manž. a Ing. Alžbetu 
Kobzovú s manž., za účelom vybudovania chodníka, ktorý bude po kolaudácii odovzdaný do 
vlastníctva Mesta Trenčín, na dobu od povolenia oprávňujúceho na realizáciu stavby do doby jej  
odovzdania do vlastníctva mesta.  

Výbor mestskej časti Stred nesúhlasí s kúpou pozemku a v počte 5 za odporúča, aby bol 
predmetný pozemok daný do výpožičky, resp. do nájmu za symbolické nájomné.  

 

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie sa k zámeru Mesta Trenčín prenajať 
v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. pozemok - časť CKN parc.č. 
3276 zast.pl. o celkovej výmere 1 m2 (Ul. Sládkovičova), za účelom umiestnenia automatu na 
pamätné mince.                                                                       Útvar stavebný a životného prostredia 
a útvar hlavného architekta odporučili prenájom uvedeného pozemku na dobu neurčitú. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti. 

 

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie sa k predaju spoluvlastníckeho 

podielu vo veľkosti 542/6278-ín k pozemku CKN parc.č. 1115/19 zast. plochy a nádvoria celkovej 
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výmere 1910 m2, k.ú. Trenčín, zapísaného na LV č. 6179, čo predstavuje výmeru 164,90 m2, 

prislúchajúceho k nebytovému priestoru vo vlastníctve spoločnosti SIRS-Reality, a.s. Žilina, 

nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu súp.č. 143 na Ul. Hviezdoslavova v Trenčíne.   

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti. 

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o opätovné prerokovanie a vyjadrenie sa 
k žiadosti Ľubomíra Masaryka – VENEZIA, o prenájom pozemku časť C-KN parc.č. 3271/5 
o výmere 68 m2, k.ú. Trenčín, za účelom zriadenia terasy trvalého charakteru k prevádzke 
kaviarne Speranza na Hviezdoslavovej ul. č. 4 v Trenčíne, na dobu neurčitú.                Pôvodne 
bola na uvedený pozemok uzatvorená nájomná zmluva za účelom zriadenia celoročnej terasy. 
Nájomná zmluva bola ukončená ku dňu 31.12.2013. V roku 2014 bola predmetná terasa riešená 
ako letná terasa, ktorej umiestnenie bolo v súlade s VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín. Zároveň žiadateľ dňa 31.10.2014 požiadal 
o prenájom pozemku za účelom zriadenia terasy trvalého charakteru.                          Na základe 
tejto žiadosti útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií a útvar hlavného 
architekta dňa 11.11.2014 odporučili prenájom uvedeného pozemku za účelom zriadenia terasy 
trvalého charakteru v zmysle žiadosti, za podmienky dodržania ustanovení VZN č. 12/2013 
o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín, najmä čl. 8..  

S ohľadom na termín konania komunálnych volieb bola žiadosť Ľubomíra Masaryka – 
VENEZIA predložená na zasadnutie VMČ Stred až dňa 09.02.2015, kde VMČ Stred odporučil 
zaoberať sa žiadosťami Ľubomíra Masaryka – VENEZIA a FIN, s.r.o. až po skončení správneho 
konania voči prevádzkovateľom, ktorí mali vydané povolenie na zvláštne užívanie komunikácie 
na dobu určitú a po uplynutí tejto doby terasy neodstránili a neuviedli verejné priestranstvo do 
pôvodného stavu. 

Útvar právny MsÚ riešil s prevádzkovateľom kaviarne Speranza dva správne delikty. 
Jeden bol riešený podľa stavebného zákona (išlo o nesplnenie výzvy stavebného úradu - § 106 
ods. 1 písm. c)) a pokuta bola uhradená dňa 14.05.2015. Druhý bol správny delikt podľa 
cestného zákona (prevádzkovanie terasy bez povolenia na zvláštne užívanie komunikácie - § 22a 
písm. a) bod 1) a pokuta bola uhradená dňa 28.07.2015.  

Žiadateľ zároveň požiadal stavebný úrad o dodatočné stavebné povolenie na stavbu 
terasy trvalého charakteru v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je v súlade 
s pripravovanou novelou VZN č. 12/2013.  

Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť o prenájom pozemku časť C-KN parc.č. 3271/5 
o výmere 68 m2, k.ú. Trenčín, za účelom zriadenia terasy trvalého charakteru k prevádzke 
kaviarne Speranza na dobu neurčitú je už v súlade s pripravovanou novelizáciou VZN č. 12/2013 
o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín, MsÚ odporúča 
vyhovieť žiadosti.  
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Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 2 za 1 proti a 2 sa zdržali hlasovania, neodporučil 
vyhovieť žiadosti. /Poslanci sa zároveň pýtajú z akého dôvodu sa novelizuje VZN 12/2013, čo 
sa v ňom mení resp. dopĺňa, alebo vyníma/  /Útvar ekonomický/ 

Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti - pozemku 
na Ul. Janka Kráľa ulici v k. ú. Trenčín, časti C-KN parc. č. 2009/29 vo výmere cca 80 m2, ktorá 
bude určená geometrickým plánom 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. 
     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 1 sa zdržal hlasovania, odporučil vyhovieť žiadosti. 
Mgr. Medal mal k uvedenému pripomienku a žiada, aby jestvujúca zeleň v danej lokalite bola 
riešená náhradnou výsadbou. 

 

3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 
 
Mgr. Medal žiada, aby sa mesto Trenčín staralo viac o zeleň v centrálnej zóne. Trávnik je 
vyprahnutý. (polievanie, nová výsadba trávy). Poslanci VMČ Stred navrhujú vytvoriť nové 
pracovné miesta, pribrať ľudí, ktorí sa budú starať o mestskú zeleň. /MHSL/ 

     ODPOVEĎ:  Trávnik na Mierovom námestí bol zalievaný pravidelne od 15.7.2015.  MHSL, 
m.r.o., disponuje technikou na zalievanie mobilnej zelene, kvetinových záhonov a náhradnej 
výsadby, ktorá však nepostačuje na zalievane trávnikov.  Trávnik na ul. Hviezdoslavova (pred 
ODA) sa nezalieva z vyššie uvedeného dôvodu a z dôvodu nedostupnosti zdroja vody. /Róber 
Buchel – riaditeľ MHSL/ 

Mgr. Medal žiada otvoriť verejnú diskusiu k zachovaniu, alebo zrušeniu trávnatej plochy v centre 
mesta Trenčín v rámci rekonštrukcie námestia. Aby sa mohli ľudia verejne vyjadriť. /kancelária 
primátora/                     

 ODPOVEĎ:  Diskusia sa pripravuje /MBA Ševčíková/ 

Mgr. Medal tlmočil požiadavku občanov, ktorí sa dozvedeli že na pravom brehu rieky Váh sa 
pripravuje požičovňa skútrov, motorových člnov a obávajú sa zvýšenej hlučnosti. Je to pravda? V 
akom štádiu sa tento projekt nachádza?  /ÚHA/ 

 ODPOVEĎ:  ÚHA zatiaľ neregistruje žiadnu žiadosť.  – /Ing. Beďatš/ 

Mgr. Medal žiada, aby sa pripravovaná rekonštrukcia námestia rozfázovala na určité etapy, aby 
nebolo celé námestie rozkopané, aby vždy väčšia časť námestia bola dostupná pre zásobavanie, 
nakupovanie, zabezpečenie prevádzky obchodov a služieb, ktoré sa tam nachádzajú. Akým 
spôsobom sa na uvedené prihliada pri rekonštrukcii námestia? /ÚHA/ 
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 ODPOVEĎ:  Súčasťou PD bude aj plán organizácie výstavby, ktorý bude s mestom počas 
prípravy konzultovaný, mesto bude konzultovať aj s vlastníkmi nehnuteľností  a TSK – prístup na 
hrad cez Matúšovu ul. a pod.   /Ing. Beďatš/ 

Mgr. Medal žiada, aby sa upravil čas vývozu odpadu z centrálne mestskej zóny z odpadkových 
košov /odpad sa na námestí vyberá počas obedu – smeti zapáchajú a znepríjemňujú posedenie 
ľuďom vonku/ (ÚSaŽP) 

 ODPOVEĎ:  Zber odpadu z centrálnej mestskej zóny je schválený Všeobecne záväzným 
nariadením. V predchádzajúcom nariadení o odpadoch sa vývoz odpadu robil až 3 x denne, 
pričom jeden vývoz sa vykonával v čase obeda. Tento vývoz bol zrušený a vo Všeobecne 
záväznom nariadení č. 15/2013, ktoré je účinné od 1.1.2014, bol schválený vývoz odpadu 
z centrálnej mestskej zóny len 2 x denne, a to v čase po 7.00 hod. do 8.00 hod., a v čase po 14.00 
hod. do 15.00 hod. Takže vývoz odpadu v centrálnej mestskej zóne sa v čase obeda už takmer 2 
roky nevykonáva. /Bc. Čachová/ 

Mgr. Medal žiada o informáciu v akom štádiu je otázka riešenia terminálu autobusovej stanice a 
rekonštrukcia budovy železničnej stanice /ÚHA/ 

 ODPOVEĎ:  Prebiehajú rokovania s investorom aj so ŽSR – vo vzťahu k budove železničnej 
stanice, aj vo vzťahu k výhľadovému predĺženiu Železničnej ulice, ktorá má v budúcnosti viesť 
medzi terminálom a budovou železničnej stanice.  /Ing. Beďatš/   

Poslanci VMČ Stred žiadajú rozmiestniť pri rodinných domoch a pri záhradkárskych osadách 
kontajnery na bioodpad.  Uvedené je potrebné zabezpečiť prostredníctvom spoločnosti Marius 
Pedersen. /ÚSaŽP/ Poslanci VMČ Stred vyjadrili nespokojnosť s odpoveďou  na otázku, p. 
Struhárovej, ktorá  tlmočila požiadavku občanov: v časti Soblahovská, dolné mesto, Noviny, 
občania požadujú umiestniť stabilné odpadové nádoby na separovaný zber /bioodpad a pod./, 
hlavne k rodinným domom, ale i k panelákom. V iných mestských častiach už niekoľko rokov sú 
umiestnené v tejto oblasti chýbajú. Kedy budú umiestnené? Požadujú konkrétnejšiu 
informáciu, kde a odkedy sa bude zber bioodpadu rozširovať (najmä v individuálnej zástavbe) 
a od čoho to závisí. (ÚSaŽP) 

 ODPOVEĎ:  Mestá a obce nie sú povinné zabezpečovať zber bioodpadu priamo z domu 
prostredníctvom nádob. Sú povinné pre občanov vytvoriť možnosti na odovzdanie  bioodpadu. 
A túto  povinnosť si mesto Trenčín plní. Počas celého roku má otvorené 2 zberné dvory, v ktorých 
je možné odovzdať neobmedzené množstvo bioodpadu. Tiež pravidelne organizuje jarné 
a jesenné upratovanie, počas ktorého rozmiestňuje po jednotlivých mestských častiach 
veľkoobjemové kontajnery, pričom jeden je určený výslovne len na bioodpad. Aj v zmysle smerníc 
z EÚ by si mal každý svoj bioodpad prednostne skompostovať na vlastnom pozemku.  

Zber bioodpadu prostredníctvom nádob predstavuje výrazný nárast nákladov na odpadové 
hospodárstvo. Vzhľadom k tomu, že v tomto roku sa výrazne zmenil zákon o odpadoch 
s účinnosťou od 1.1.2016, ktorý by mohol priniesť obci nejaké úspory v odpadovom 
hospodárstve,  dalo by do budúcna uvažovať o rozšírení zberu bioodpadu prostredníctvom nádob 
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z domácností. Až po roku 2016 budeme vedieť vyčísliť presné úspory, ktoré by nám nový zákon 
mohol priniesť. Nevyhnutné bude tiež nastaviť systém tak, že pridaním ďalšej nádoby na 
bioodpad do domácnosti, by sa mal znížiť v domácnosti objem nádoby na komunálny odpad. 
Rozširovanie zberu bioodpadu a nastavenie systému prechádza schvaľovaním poslancov /Bc. 
Čachová/ 

Poslanci VMČ Stred, žiadajú informavať ako sa vyvíja situácia „Terasa Kaviarne Speranza“, ktorá 
je v konaní o dodatočnom povolení stavby na stavebnom úrade a v súčasnosti nemôže byť 
považovaná za letnú terasu povolovanú cestným správnym orgánom. (ÚSaŽP) 

 ODPOVEĎ:  V súvislosti s požiadavkou p. Medala o doplnenie informácií k rokovaniu VMČ 
stred týkajúceho sa výšky uložených pokút Vám oznamujem, že v správnych konaniach boli 
uložené pokuty v súhrnnej výške 650,- €, ktoré boli už aj riadne uhradené. /Mgr. Lucia Zaťková/ 

Mgr. Medal, žiada, aby bola zriadená verejná WIFI s dosahom Mierové nám., Štúrové nám., 
centrum mesta. Všetky krajské mestá disponujú s verejnou WIFI. /kancelária prednostu/ 

 ODPOVEĎ:  Čo sa týka  verejného WiFi pripojenia na internet v centre mesta, Mesto 
 zatiaľ takúto službu neposkytuje.  Diskusie o zriadení tejto služby boli  v minulosti viaceré, no ku 
konkrétnym riešeniam sa zatiaľ nepristúpilo či už z dôvodu finančného  alebo organizačného. 
Aktuálne sa  pripravuje projekt  rekonštrukcie Mierového námestia a v v rámci tejto aktivity by 
sa mala riešiť aj problematika verejného internetu.                               Na druhej strane je už 
poskytovaný verejný internet  v centre mesta  z VUC                    ( free_wifi_hrad)  množstvo 
zariadení v centre ( reštaurácie, bary, krčmy a iné kultúrne a spoločenské zariadenia)  tiež 
disponujú touto konektivitou a ľudia ( či už návštevníci alebo domáci ) ich môžu využívať. /Ing. 
Slynko/ 

Mgr. Medal – opätovne, tlmočil požiadavku verejnosti, aby bol chodník v oblasti obytných 
domov „Trenčianska RIVIÉRA“ sprístupnený aj pre cyklistov. Keď sa stavala „Trenčianka RIVIÉRA“ 
tak bol stavebník zaviazaný k tomu, aby tam zachoval chodník pre cyklistov, ktorý sa teraz zrušil. 
Akým spôsobom sa bude uvedená situácia riešiť, kadiaľ majú cyklisti chodiť?  V územnom 
rozhodnutí bolo jednoznačne dané, že stavebník musí zachovať nájazd pre cyklistov. /ÚHA/ 

 ODPOVEĎ:  Tento bod je aj predmetom Komisie ŽPDIaÚP – preveríme záväzok z úr 
o chodníku pre cyklistov a na komisii podáme informáciu.  (Ing. Beďatš) 

Mgr. Medal a Ing. Mikuš  žiadajú preskúmať možnosti obmedzenia resp. zakázania nácviku 
akrobatických lietadiel aspoň v nedeľu. Lietadlá robia hluk a ľudí to obťažuje. (kancelária 
primátora) 

 ODPOVEĎ:  Mesto Trenčín, útvar stavebný a životného prostredia zisťoval možnosti 
merania hluku a obmedzenia akrobatických preletov nad Trenčínom s nasledovným výsledkom. 
Obce a mestá podľa platných právnych predpisov nemajú možnosť prijímať v oblasti ochrany 
proti hluku opatrenia, ani upravovať povinnosti v tejto oblasti prijatím všeobecne záväzného 
nariadenia. Podnety a sťažnosti občanov na hluk spôsobený akrobatickými preletmi v Trenčíne 
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sme postúpili príslušnému orgánu na ochranu zdravia, ktorým je v tomto prípade Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, útvar vedúceho hygienika rezortu a požiadali sme  

o meranie hluku. V odpovedi sa uvádza, že vykonať meranie leteckého hluku je možné len pri 
dodržaní viacerých podmienok súčasne: meranie musí prebiehať kontinuálne počas 7 po sebe 
nasledujúcich dní, musí sa merať na viacerých miestach naraz, na vhodných meracích bodoch 
a za vhodných poveternostných podmienok. Praktická realizácia merania leteckého hluku sa 
vykonáva v prípade pravidelnej leteckej dopravy (pri letiskách s komerčnými letmi). Je nemožné 
merať hluk pri nepravidelnej prevádzke tak, ako je to v Trenčíne a nie je možné vyhodnotiť hluk 
dodatočne.                                                                   Vo veci zákazu, resp. obmedzenia činnosti 
subjektu, ktorý prevádzkuje letisko a prevádzkuje letecké služby môže rozhodnúť len príslušný 
kompetentný orgán, ktorým je v tomto prípade Dopravný úrad (od 1.1.2014 je právnym 
nástupcom Leteckého úradu SR). Taktiež povolenie na činnosť pre subjekty prevádzkujúce letisko 
a kontrola dodržiavania príslušných predpisov a nariadení (vrátane podmienok povolenia 
a prevádzkového poriadku) je plne v jeho kompetencii. /MBA. Ševčíková/ 

Ing. Mikuš a Ing. Širanec, obyvatelia Partizánskej ulice majú výhrady proti výstavbe polyfunkčnej  
5 posch. budovy na Partizánskej ulici, ktorá sa má stavať na pozemku o rozlohe cca 600 m2. 
Podľa nich nie je v súlade s územným plánom a nespĺňa ani výškový regulátor. Vzhľadom na 
počet kancelárií a bytov, ktoré sa majú v polyfunkčnej budove nachádzať, sú parkoviská, ktoré 
sú plánované v objekte nedostatočné. Tento nedostatok sa má riešiť podľa návrhu mesta 
Trenčín tak, že tí čo tam majú bývať budú parkovať od večera do rána, tí ktorí tam budú 
zamestnaní majú parkovať od rána do poobedia. (striedavé parkovanie).  Ing. Mikuš a Ing. 
Širanec žiadajú preveriť, či je táto výstavba polyfunkčnej budovy v súlade s územným plánom 
a splatnými zákonnými normami. Podľa Ing. Beďatša je všetko v poriadku. (ÚHA)  
 
 ODPOVEĎ:  Stavba je v súlade s úpn. (Ing. Beďatš) 
 

4. INFORMÁCIE O REALIZÁCII JEDNOTLIVÝCH INVESTIČNÝCH AKCIÍ                             
 
Predseda VMČ JUDr. Kanaba informoval o stave investičných akcií VMČ Stred: 

- Rekonštrukcia chodníka na ul. Karpatská – zrealizovaná 

- Rekonštrukcia MŠ Stromová – začalo sa s rekonštrukciou, ale prišlo sa na to, že zateká 
strecha. Poslanci žiadajú komplexnú informáciu ohľadne tejto rekonštrukcie (čo sa tam 
doteraz spravilo, čo tam bolo vymenené a koľko táto dočasná rekonštrukcia doposiaľ 
stála), pýtajú sa či nie je možné financie, ktoré boli určené na opravu podhľadov, vyčleniť 
na lokálne opravy strechy, aby sa neznehodnotila práca. 

- Projektová dokumentácia športový areál ZŠ Dlhé Hony – PD vyhotovená 

- MČ Pod komárky – predpoklad začatia realizácie rekonštrukcie-október 2015 

- Rekonštrukcia domu smútku Biskupice – prebieha príprava podkladov pre verejné 
obstarávanie 

- Prechod pre chodcov na ulici Legionárska pri Perle, Piaristická ulica, Soblahovská ulica pri 
cintoríne – projektová dokumentácia, prieskum trhu, objednávka v procese.  
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- Prechod pre chodcov na ulici Súdnej - projektová dokumentácia, prieskum trhu, 
objednávka v procese 

- Nozdrkovský chodník – riešia sa majetkové vzťahy, pripravuje sa geometrický plán na 
odčlenenie pozemkov  

- Rekonštrukcia schodov ul. Cintorínska a Nová – prebieha príprava podkladov pre verejné 
obstarávanie 

- Rekonštrukcia chodníka na Nám. sv. Anny – kalkulácia sa momentálne naceňuje. 
- Rekonštrukcia umyvárky pre deti na MŠ Stromová – realizuje sa 

- Projektová dokumentácia rekonštrukcie detského ihriska na Karpatskej ulici – v príprave, 
určuje sa rozsah investičnej akcie v súčinnosti s MHSL a po komunikácii s poslancami.  
Ing. Ščepko pripomenul, že poslanci VMČ Stred sa zhodli na tom, že až po vypracovaní 
projektovej dokumentácie bude určené aké herné prvky sa tam umiestnia, pre akú 
vekovú kategóriu. Poslanci žiadali vypracovať projektovú dokumentáciu z toho dôvodu, 
aby dostali vzorové riešenie detského ihriska. Momentálne, nesúhlasia s tým, aby 
investičné oddelenie zakúpilo pre ihrisko nejaké hracie prvky. Poslanci sa obávajú, aby 
financie určené na vypracovanie projektovej dokumentácie neboli využité iným 
spôsobom.  

- Čerešnový sad, lesopark Brezina – rekonštrukcia chodníka – v príprave, určuje sa rozsah 
investičnej akcie v súčinnosti s MHSL a po komunikácii s poslancami 

- Betónová zástena pri smetných nádobách – zrealizované 
 
Informácia, ktorá bola poslaná ako „Harmonogram investičných akcií na rok 2015“ pre 
poslancov VMČ Stred nepostačuje, pretože niektoré údaje sú povrchné, nepresné a v rozpore so 
skutočnosťou. Poslanci požadujú, aby sa Ing. Mráz zúčastňoval VMČ STRED a informoval ich 
o priebehu jednotlivých investičných akcií.  
 
5. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 

1.) Občania na ul. Strojárenskej, požadujú zriadiť niekoľko /10-12/ parkovacích miest (na ul. 
Strojárenskej časť Dlhé Hony), pokiaľ to dopravná situácia umožní. Je tam len pár miest 
vyhradených na parkovanie – vnútrobloky. Navrhli, že by si mohli uvedené miesta zobrať do 
dlhodobého nájmu.  

Ing. Urbánek navrhuje žiadateľom vytvoriť vzorový projekt na využitie vnútrobloku s možnosťou 
funkcie statickej dopravy. Navrhol, aby sa vytvoril nejaký návod, pilotný program na riešenie 
týchto situácií. Keby sa vytvoril vzorový vnútroblok, občania by našli spôsob riešenia, našli by 
spôsob financovania, mesto by im mohlo dať parkovacie miesta napr. do dlhodobej výpožičky. 
Ing. Urbánek konštatoval, že veľa ľudí by si aj na vlastné náklady chcelo vytvoriť parkovacie 
miesta, ktoré by im mesto mohlo dať potom do symbolického nájmu. /ÚSaŽP/  

2.) list od občana Mgr. Dušana Šedivého: 

obyvateľ ul. Legionárska 45, Trenčín mám na Vás zopár otázok ohľadne bývalého detského 
ihriska Opavia na našej ulici ide o miesto medzi bytovými domami 1825/4 a 1825/5. Dlhodobo 
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nás tu obťažujú neprispôsobivý občania - asociáli, ktorí sa opakovane zdržujú na uvedenom 
"detskom ihrisku". Požívajú alkoholické nápoje spia po lavičkách a na zemi, špinia na trávu, 
znečisťujú prostredie a používajú vulgárny, hanlivý slovník. Človek večer nemôže uspávať dieťa 
pri otvorenom okne, nakoľko je všetko počuť. Má to veľmi negatívny vplyv na zdraví sociálny 
vývin našich detí.  
Určite sa vyjadrujem za občanov, ktorí bývajú v danej lokalite, že by sme apelovali na riešenie 
tohto nášho dlhodobého problému. Je neprípustné, aby sa slušní ľudia prispôsobovali na svoj 
úkor týmto asociálnym prejavom. Viem, že ide o veľmi zložitý a komplexný problém, na ktorý 
doposiaľ nejestvuje riešenie. Opakované volanie na linku príslušníkov polície (či už štátnej alebo 
mestskej) asociálov neodradí a vždy sa tam vrátia.  
Je daná lokalita majetkom mesta Trenčín? 
Je daná lokalita stále registrovaná ako detské ihrisko? 
Cca pred troma rokmi tam jedného dňa nevieme kto a prečo vyrezal staré preliezačky. A kde ich 
previezli. Rovnako bol v minulosti iniciovaný pokus o vybudovanie garáží, ktoré chcela 
nemenovaná firma odpredávať ("na drzovku") obyvateľom danej lokality. 
 Žiadame Vás nájsť v rozpočte VMČ Stred na začiatok oplotenie daného ihriska (aký taký plot 
tam je, možno len nadstaviť), vydať tam prevádzkový poriadok a postupom času opäť vybudovať 
ihrisko. Na začiatok by to zabránilo vstupu asociálom a zastavilo úpadok tohto verejného 
priestranstva. Časom by sa dalo na dobudovaní detského ihriska pracovať. 
Generácia v danej lokalite sa omladzuje, žije tam mnoho rodín s malými deťmi a všetci by radšej 
počuli zvonka ozývať veselý džavot detí ako oplzlé vulgarizmy asociálov.  

Mgr. Medal navrhol sa daným problémom komplexnejšie zaoberať, otvoriť širšiu diskusiu na 
využitie tejto plochy. /kancelária primátora/  

3.) Poslanci VMČ Stred žiadajú, aby sa evidovala požiadavka občanov na zriadenie kontajnerov 
na biodpad. Táto požiadavka občanov nemôže byť ignorovaná a preto žiadajú, aby sa s touto 
položkou kalkulovala v rozpočte na budúci rok. /ÚSaŽP/ 

4.) Poslanci VMČ Stred žiadajú v mene občanov mesto Trenčín, aby riešilo situáciu 
s obmedzením akrobatických preletov hlavne počas víkendov. /kancelária primátora/ 

5.) Mgr. Medal, žiada o rozsiahlejšiu odpoveď týkajúcu sa pripravovanej verejnej diskusie 
k zachovaniu, alebo zrušeniu trávnatej plochy v centre mesta Trenčín. (kedy, kde, s kým, v akom 
rozsahu) /kancelária primátora/ 

6.) Ing. Urbánek žiada o informáciu, aké sú oficiálne výsledky verejnej súťaže na rekonštrukciu 
Mierového námestia, podľa akých kritérií bol vyberaný víťaz a akou komisiou. /ÚHA/ 
 
6. RÔZNE 

Mgr. Medal konštatoval, že okolo ciest , obrubníkov chodníkov rastie veľká burina. Róbert 
Buchel-riaditeľ MHSL povedal, že o danom probléme vie a hľadajú sa možnosti riešenia. 

Róbert Buchel informoval a oprave ciest novým strojom, ktorý bol zakúpený na opravu výtlkov. 
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Mgr. Medal poďakoval Ing. Lisáčkovi za rýchlu úpravu obrubníka pre prospech cyklistov na 
Rybárskej ulici.  

  

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 14.9.2015 o 15.30 hod. vo veľkej 
zasadačke MsÚ. 

 

        JUDr. Ján Kanaba v.r. 

        Predseda VMČ SRED 

Zapísala: Mgr. Ivana Suliková 

v Trenčíne dňa 12.8.2015 

 

         


