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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 16.1.2017   

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

Ospravedlnení poslanci: Ing. Michal Urbánek 

Prítomná:                                                                                                               
Mgr. Ivana Suliková – garant VMČ Stred 

Hostia:                                                                                                                                                                           
Ing. Ivan Liptai – MsP, Ing. Benjamín Lisáček – ÚIS, Ing. Gabriela Vanková - ÚMM 

PROGRAM 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého obdobia  
4. Nové požiadavky občanov a poslancov 
5. Rôzne   
6. Záver 
 
1. OTVORENIE 
Zasadnutie VMČ Stred otvoril predseda VMČ Stred JUDr. Ján Kanaba. Poslanec Mgr. Medal navrhol zmenu 
programu a za bod 4 boli doplnené body: 
5. Odborné učebne na ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne 
6. Novelizácia VZN o parkovaní   
Poslanci v počte 4 za, odsúhlasili program zasadnutia VMČ.  

 
2. PREROKOVANIE ŽIADOSTÍ 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti Jiřího Konečného a manž. o odkúpenie pozemku v 
k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 2108/27 o výmere 8 m2, v súlade so zverejneným oznamom Mesta Trenčín. Ide o 
pozemok nachádzajúci sa na Ul. Pod Brezinou, ktorý žiadatelia dlhodobo využívajú ako prístup k rodinnému domu. 
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín a Útvar dopravy 
MsÚ v Trenčíne dňa 8.12.2016 odporučil odpredaj pozemku v zmysle žiadosti. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti.  
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť  o vyjadrenie k žiadosti Jána Donka o odkúpenie pozemkov V k.ú. Trenčín C-
KN parc.č. 2108/406 o výmere 26 m2 a časť C-KN parc.č. 2108/556 o výmere cca 20 m2 v súlade so zverejneným 
oznamom Mesta Trenčín. Ide o pozemky nachádzajúce sa na Ul. MUDr. Churu a Ul. Lipského, ktoré žiadateľ 
dlhodobo užíva ako prístup do rodinného domu a ako súčasť záhrady. Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v 
Trenčíne, Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín a Útvar dopravy odporučil odpredaj pozemkov v zmysle žiadosti. 

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

Útvar majetku mesta predložil žiadosť    o vyjadrenie k predaju nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Trenčín: 
1/ C-KN parc. č. 1725/159 zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 40 m2 a C-KN parc. č. 1725/166 zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 15 m2 evidovaných na LV č. 1 nachádzajúcich sa na ul. Narcisová do podielového 
spoluvlastníctva pre Annu Porubská v podiele 2/4-iny, Ľuboša Porubského v podiele 1/4-ina a Janku Fábikovú 
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v podiele 1/4-ina za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov a ich užívania ako predzáhradky, 
záhradky a prístupu k nehnuteľnostiam, ktorých sú spoluvlastníkmi. 
Pozemky sú žiadateľmi dlhodobo užívané ako predzáhradka, záhradka a prístup k rodinnému domu, ktorý je 
postavený na pozemku C-KN parc. č. 1726/28. 
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného 
architekta Mesta Trenčín dňa 08.12.2016 odporučili predaj pozemkov. 

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

Útvar majetku mesta predložil žiadosť  o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti - pozemku na Cintorínskej ulici v k.ú. 
Trenčín, C-KN parc.č. 3396/20 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36 m2, pre Máriu Plevovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania oploteného pozemku využívaného ako predzáhradka a vstup k nehnuteľnostiam 
vo vlastníctve žiadateľky. Ide o pozemok, ktorý priamo susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľky. 
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín a Útvar dopravy 
MsÚ v Trenčíne dňa 12.01.2017 odporučil odpredaj pozemku. 

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

Útvar majetku mesta predložil žiadosť   o vyjadrenie sa k žiadosti Anny Majerskej, ktorá požiadala o prenájom 
nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčianske Biskupice, časť CKN parc.č. 1127/1 zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 150 m2, za účelom jeho využívania ako záhradky. Na uvedený pozemok bola uzatvorená nájomná zmluva s 
nájomcom - Anna Ližičárová, ktorá požiadala o ukončenie nájomného vzťahu zo zdravotných dôvodov. Vzhľadom k 
tomu, že o záhradku sa starala spolu so žiadateľkou, požiadali o zmenu nájomcu v nájomnej zmluve. 
Útvar stavebný a životného prostredia, Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta Mesta 
Trenčín dňa 08.12.2016 prenájom časti predmetného pozemku odporučili. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti.  
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť :  Ing. Róbert Lifka požiadal Mesto Trenčín o odkúpenie pozemkov v k.ú. 
Trenčín, C-KN parc.č. 1242/1 a C-KN parc.č. 1243/1, ktoré priamo susedia s pozemkami v jeho vlastníctve. Ide 
o pozemky v svahovitom teréne nachádzajúce sa na ulici Matúšovej v Trenčíne. Vzhľadom k danej lokalite i k 
samotným terénnym pomerom má Ing. Lifka záujem riešiť na svojom pozemku architektonický návrh koncepčným 
spôsobom so zasadením do terénu a okolia, pričom súčasťou návrhu je i kultivácia okolitých pozemkov a využitie ich 
záhradného a parkového potenciálu formou terás, posedení, detského ihriska a pod. 
Na základe požiadavky Útvaru hlavného architekta Mesta Trenčín Vás žiadame o stanovisko, či Mesto Trenčín má 
záujem odpredať pozemky - svahovitú zeleň nachádzajúcu sa medzi Matúšovou ulicou a cestou k vstupnej bráne 
hradu. V územnom pláne sú predmetné parcely zaregulované ako ostatná mestská vysoká zeleň - UZ01 J, ktorá má 
slúžiť ako oddychovo - rekreačné plochy, s min. podielom zelene 95%, s max. mierou zastavania 0%. 
Konfigurácia terénu v súčasnosti je tak zložitá, že v danom stave je ich využiteľnosť formou priameho prístupu 
minimálna, resp. žiadna. Keby sa tieto plochy stali súčasťou okolitých objektov ako prináležiace zelené plochy, po 
realizácii terénnych úprav by mohli vzniknúť okrasné záhrady v podhradí, v súvislosti s funkciami v prináležiacich 
objektoch by mohli byť aj s prístupom verejnosti. V prípade Vášho odporúčacieho stanoviska budú oslovení s 
ponukou mesta aj ostatní vlastníci priľahlých nehnuteľností. 
Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame o stanovisko k odpredaju pozemkov nachádzajúcich sa na Matúšovej 
ulici. 
VMČ Stred žiada, aby sa na najbližšie zasadnutie VMČ Stred dostavil Ing. arch. Martin Beďatš a predstavil zámer 
žiadosti a j s výmerou pozemkov, prípadne by sa vyjadril k odpredaju pozemkov priľahlým vlastníkom.  Žiadajú 
prepracovať a nanovo predložiť návrh. 
 
Na zasadnutie VMČ Stred sa dostavil Ing. Ščepko 
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3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 
Mgr. Medal – žiada o doplňujúcu informáciu, či a koľko platia prevádzkovatelia terasy Vevey na Štúrovom 

námestí za záber verejného priestranstva, a za aké obdobie od vzniku danej terasy  
ODPOVEĎ: správca dane  pri  správe  dane z   dane za  užívanie  verejného  priestranstva za  letné  terasy  postupuje  
rovnako voči  všetkým  prevádzkovateľom  letných  terás v súlade   zo  zákonom  o miestnych  daniach a miestom 
poplatku   za KO a DSO a účinného  všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta Trenčín o  miestnych  daniach  a 
miestom poplatku  za Ko a DSO. V prípade  vzniku   nedoplatku  z predmetnej  dane  postupuje  priebežne  
pohľadávky   na  vymáhanie  súdnemu  exekútorovi  na vymáhanie. 
     Z hľadiska  poskytnutia  informácie  na  konkrétny  subjekt  Vám  správca dane oznamuje,  že  v zmysle  zákona  
563/2009 Z.z.  v znení  neskorších   predpisov informácia  získaná  pri správe  daní  je   daňovým  tajomstvom. 
Vzhľadom  na uvedenú  skutočnosť, informácie týkajúce sa  konkrétneho  daňovníka nie  je možné  sprístupniť .  
Zároveň   uvádzame, že   pri  výpočte   dane  za užívanie   verejného  priestranstva  za   letné  terasy v centre  mesta   
vychádzame  zo  sadzby 0,11 eura/m2 a deň  a celkovej skutočnej  zastavanej   plochy  letnej  terasy. (ÚD) 
 Mgr. Medal - prosím návrh riešenia na trvalé zamedzenie státia vozidiel priamo v priestore určenom na 
čakanie pešej cestujúcej verejnosti na zastávke MHD pri Perle (Legionárska ulica) - aktuálna situácia, kedy cestujúci 
musia nastupovať a vystupovať pomedzi stojace autá, je neakceptovateľná. 
ODPOVEĎ: V rámci parkovacej politiky mesta bude parkovanie v dotknutom mieste upravené vodorovným 
dopravným značením. Budú vyznačené oficiálne parkovacie miesta a mimo týchto miest bude parkovanie zakázané. 
Ak toto riešenie nebude dostatočné, budeme hľadať ďalšie formy „upratania“ parkujúcich vozidiel (v nasledovnom 
poradí: dopravné tiene, odťah vozidiel, parkovacie zábrany....) (ÚD) 
 Ing. Ščepko, Ing. Urbánek, Mgr. Medal - prosím o vyriešenie požiadavky obyvateľov Biskupickej ulice - 
zákaz prejazdu nákladných vozidiel cez túto ulicu (nakoľko je možné využiť alternatívne otvorený diaľničný 
privádzač) 
ODPOVEĎ: Dopravný inšpektorát túto požiadavku ústne odobril. Značenie osadíme pravdepodobne najskôr vo 
februári -  potrebné je vysúťažiť dodávateľa značenia. (ÚD) 
 Mgr. Medal - prosím o bezodkladné nainštalovanie zvislého dopravného značenia protismerného 
cyklopruhu na Palackého ulici. 
ODPOVEĎ: Objednávka dodávateľovi bola odovzdaná v októbri 2016. Odvtedy bola niekoľkokrát urgovaná. V 
súčasnosti sa značenie vzhľadom na zimu sibírskeho typu neosádza. Požiadavku budeme urgovať znovu a verím, že 
po zlepšení počasia a sprejazdnení cyklopruhu sa tam značky konečne objavia. (ÚD) 
 Mgr. Medal - prosím o informáciu, kedy budú odstránené rozpadajúce sa reklamné plochy, ktoré sú na 
hanbu (viď pripojený obrázok, ktorého autorom je p. Sjekel) (príloha č. 1) 
ODPOVEĎ: Reklamná plocha patrí spoločnosti RENGL Slovensko s.r.o., ktorá tieto plochy odkúpila od 
predchádzajúceho majiteľa.  Spoločnosť rokuje s Mestom Trenčín o uzatvorení zmluvy. Podľa návrhu  spoločnosť 
RENGL po uzatvorení zmluvy  nahradí existujúce reklamné plochy novými. Návrh zmluvy aj kompletný materiál bol 
predložený na schválenie komisii ŽPDI a ÚP, komisii FMK a výborom mestských častí.   O uzatvorení zmluvy so 
spoločnosťou RENGL alebo o odstránení  plôch z pozemkov mesta musia rozhodnúť poslanci MsZ /rozhodnú orgány 
mesta v najbližšom období/. Vlastník tohto zariadenia bude upozornený, aby odstránil poškodenú časť reklamnej 
plochy. (ÚSaŽP) 
 požiadavka občanov - osvetlenie biskupického cintorína a spevnenie chodníka - prosíme o vyjadrenie 
zodpovedných útvarov MsÚ, čo je potrebné pre vybavenie tejto požiadavky občanov. 
ODPOVEĎ: Mesto Trenčín nemá na žiadnom zo svojich cintorínov vybudované osvetlenie. Podmienkou 
vybudovania osvetlenia, ako aj spevneného chodníka je schválenie financií v mestskom rozpočte na uvedené 
investičné akcie. (ÚIS) 
 Predseda bytového družstva (zastupuje občanov)  pri dome 1115 na ul. Soblahovskej 59 žiada už niekoľko 
rokov rozšírenie parkovacích miest. Poslanci VMČ Stred hlasovaním 5 za odporúčajú rozšírenie parkovacích miest  
v rámci parkovacej politiky mesta na rok 2017. 
ODPOVEĎ: Na jeseň roku 2016 sme vyasfaltovali jestvujúce štrkové parkovisko pred danou bytovkou. V decembri 
2016 sme zadali geometrické zameranie dotknutých priestorov. Následne prebehne doprojektovanie parkovísk. 
Uvažuje sa o rozšírení parkovacích plôch priamo pri bytovke, kde je však minimum miesta. Alternatívne sa javí aj 
možnosť vybudovať kolmé / šikmé parkovisko za bytovkou od Cintorínskej ulice, ktoré by zároveň slúžilo aj 
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návštevníkom cintorína. Všetko závisí od uloženia inžinierskych sietí v podzemí, ktorých umiestnenie bude známe až 
po dokončení geodetických prác. Je naozaj neúnosné, aby 88 bytov v dvoch bytovkách disponovalo cca 20 
parkovacími miestami. Toto parkovisko, ako aj parkovisko pri totožných výškových bytovkách Inovecká 1,3 sú v 
súčasnosti v oblasti prioritné. Časovo sa výstavba nedá odhadnúť. Sú totiž potrebné územné aj stavebné konania. 
(ÚD) 
 p. Hovana  - zastupuje rodičov OZ pri MŠ 28. Októbra, tlmočil požiadavku rodičov za zachovanie MŠ 28. 
Októbra ako dvojtriedky. Rodičia majú dobré skúsenosti s touto MŠ aj s jej výchovným procesom. 
ODPOVEĎ: MŠ 28.októbra ako dvojtriedka bude zachovaná aj v roku 2017. (KPRE) 
 Poslanci VMČ Stred - žiadajú, aby mali do budúceho VMČ Stred (16.1.2017) kompletné a správne 
informácie, podklady týkajúce sa problematiky MŠ 28. Októbra z komisie školstva, od Ing. Pagáča. (možnosť 
podania projektu nadstavby, možnosť umiestnenia dieťaťa do MŠ v mestskej časti STRED) 
ODPOVEĎ: Žiadosť o NFP rozšírenie kapacít materských škôl mesta Trenčín (nadstavba MŠ 28.októbra) nie je 
možné podať z dôvodu, že mesto Trenčín má voľné kapacity v materských školách. Údaje, ktoré boli predložené od 
prednostu sú presné a pravdivé, o čom svedčí fakt, že materské školy prijímajú deti aj po 15.9., vrátane MŠ na 
Legionárskej ulici. (KPRE) 
 Poslanci VMČ Stred -poslanci VMČ Stred žiadajú pokračovať v zvyšovaní bezpečnosti priechodov pre 
chodcov v štýle roku 2016 - teda v zabezpečení osvetlenia zhora, LED-blikačiek vo vozovke a zvýraznenia náterov 
(červený podklad) - aj na ďalších frekventovaných priechodoch (aj v súvislosti s nedávnymi tragédiami chodcov na 
trenčianskych cestách) - prosíme o informáciu, ktoré priechody a akým spôsobom sa plánujú zabezpečiť v rokoch 
2017 a 2018 
ODPOVEĎ: Mesto Trenčín plánuje aj v r. 2017 a 2018 pokračovať vo zvyšovaní bezpečnosti priechodov v podobnom 
koncepte ako v roku 2016. Do rozpočtu r. 2017 bude opätovne na uvedené navrhnutá obdobná suma ako v r. 2016. 
V decembri si Mesto vyžiadalo stanovisko od polície k rizikovým priechodom, ktoré bolo zakomponované do 
súhrnnej tabuľky spolu s odporúčaniami MsP. Z uvedenej tabuľky bolo vyselektovaných 9 priechodov , na ktorých 
budú vybudované bezpečnostné prvky a osvetlenie. Tabuľka v prílohe. (Príloha č. 2) (ÚIS) 

 
4. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 
Mgr. Medal, Ing. Urbánek a Ing. Ščepko -  k požiadavke občanov - osvetlenie biskupického cintorína a spevnenie 
chodníka – žiadajú o nacenenie spevnenia (zámkova dlažba) a osvetlenia chodníka od brány ku krížu a predloženie 
cenového odhadu na budúce zasadnutie VMČ Stred  

Mgr. Medal - Dávam na zváženie nainštalovať na streche budovy Mestského úradu na Mierovom námestí č. 2 
snehové zábrany, aby sa každoročne neopakovala hrozba padajúceho snehu zo strechy prvého mestského domu, 
ktorý by mal byť príkladom bezpečnosti. Príloha č. 3 

Mgr. Medal - Stĺpiky zabraňujúce vjazdu, resp. prejazdu vozidiel na/cez komunikáciu pred bytovým domom J. 
Zemana 55-61 - prosím o opätovné osadenie stĺpikov, zabraňujúcich prejazd vozidiel okolo tohto domu z ulice J. 
Zemana na Palárikovu (v mieste zúženia danej komunikácie za vchodom č. 55), v prípade súhlasu väčšiny 
obyvateľov domu aj o osadenie stĺpikov na začiatok komunikácie pred vchodom č. 61 a osadenie dopravnej značky 
Zákaz vjazdu 

Mgr. Medal - Zimná údržba - ako už každoročne - prosím pri zimnej údržbe na uliciach, kde je to možné (chodník iba 
po jednej strane cesty), odhŕňať sneh tak, aby nebol z cesty nahrnutý na chodník, ale na opačnú stranu cesty (týka 
sa napríklad ulíc Nové Prúdy a Palárikova, ale isto aj množstva ďalších) 

Mgr. Medal - Prosím o informáciu, ako, kým a kedy je na tento rok naplánovaná avízovaná nová výsadba sakúr na 
uliciach Soblahovská, Inovecká, Legionárska. Budú sa frézovať pne po vypílených stromoch? Budú sa sadiť sakury 
iba na chýbajúce miesta? Alebo podľa podnetu poslancov za VMŠ sa vysadia sakury po celej dĺžke Soblahovskej 
medzi stávajúce stromy s výhľadom postupného odstraňovania "odchádzajúcich" stromov? Výsadba prebehne (ako 
bolo sľúbené) v jarnom termíne? Ako bude zabezpečená závlaha novovysadených stromov? 
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p. Egg – viac krát predkladal pripomienku+foto, týkajúcu sa úpravy pútača a informačnej tabule pred zástavkou Pod 
juhom. Zastávka je na znamenie a uvádzané tabule majú vplyv na identifikáciu čísla linky MHD. Nič sa nezmenilo. 
Čaká sa na kolíziu vozidiel a linky MHD? 

p. Egg – opätovne žiada, aby odpovede na dotazy občanov boli spracované vecne, so znalosťou príslušnej 
problematiky a s uvedením konkrétnych opatrení na riešenie predkladaného problému tak, aby bolo možno 
kontrolovať plnenie termínov a prijatých opatrení. Priama zodpovednosť za kvalitu odpovedí prislúcha prednostovi 
úradu zo Zákona č. 369/1990 Zb., §17. odsek (1) a nepriamo aj poslancom, ktorým je dotaz občana predkladaný, čo 
vyplýva z vlastného poslania poslancov obecného zastupiteľstva a ustanovenia Zákona č. 36/1990, §25 odsek 
(2)c,e,f. 

p. Egg – aké konkrétne riešenia prijme Parkovacia spoločnosť na základe poznatkov z tohtoročnej zimy z pohľadu 
údržby, úpravy a prevádzkovania platených parkovacích plôch, osobitne v lokalite Horný Šianec. (svah, údržba 
komunikácie, odpratávanie snehu z komunikácie a parkovacích plôch) 

p. Egg – aké opatrenia sa prijímajú k zabráneniu vytvárania kolón vozidiel v úseku Kaufland-Tesco a Kaufland-
kruhový objazd Pod juhom. Medzi 15.00-17.00 hod. autá idú „krokom“ 

p. Egg – z akej položky sa zaplatia sankcie za zmarený podnikateľský zámer v lokalite „Celerova jama“ a sankcie za 
spor s televíziou Trenčín? 

p. Egg – 2 mesiace som upozorňoval na čiernu skládku pri kruhovom objazde (OBI-Inovecká) kompetentných mesta, 
MsP, poslancov MsZ, predložil som fotodokumentáciu a nič sa nedialo. Keď som sa obrátil na odbor živ. prostredia 
VÚC do 24 hod. skládka zmizla. 

p. Egg – aké konkrétne opatrenia boli prijaté od oznámenia občanov Horný Šianec (SVBNP Brezina), k stavu 
oporného múru zo strany „Brezina“, dochádza k jeho narušovaniu z dôvodov poveternostných podmienok 
a neuskutočnenej opravy. Kedy sa uskutoční oprava zábradlia nad oporným múrom medzi objektom č. 13 a č. 15 

p. Skačány – žiada aby sa prijali také opatrenia, ktoré by znížili rýchlosť vozidiel na ul. Karpatská. (Ing. Lisáček 
odpovedal, že p. Skačánymu už bola komplexne vysvetlená možnosť riešenia daného problému.) 

p. Botková – za obyvateľov na ul. Inovecká 1139-40-41, žiada o opravu asfaltovej komunikácie medzi domami, 
riešenie parkovacej situácie v danej oblasti (novou parkovacou politikou je tam vyznačených len pár miest), 
možnosť odpredať asfaltovú časť medzi domami obyvateľom, aby si mohli vybudovať vlastné parkovacie miesta. 

p. Vozárik – koľko stálo kultúrne leto mesto Trenčín v roku 2016, kultúrne programy v rámci farmárskych jarmokov, 
silvestrovská zábava na Mierovom námestí. Vyčísliť všetky 3 akcie sumár ako aj jednotlivé položky, koľko, komu a za 
čo sme dali. Vyčísliť príjmy aj výdaje. 

p. Hovana – zástupca rodičov z MŠ 28 októbra, žiada mesto Trenčín, aby boli splnené všetky podmienky v zmysle 
zákona tak, aby sa zachovala na MŠ 28 októbra dvojtriedka ako je to v súčasnom stave.  

p. Struhárová – tlmočila požiadavku občanov vozičkárov, aby sa pri budovaní resp. oprave priechodov pre chodcov 
prihliadalo na to, aby sa minimalizoval výškový rozdiel z cesty na chodník. Zabezpečiť dodržiavanie noriem pre 
vozičkárov. 

Ing. Ščepko - Matúšová ulica. Prosím o vyriešenie zbytočného mestského osvetlenia súkromného pozemku. Dva 
reflektory zbytočne osvetľujú náletové dreviny na priľahlom svahu. Podľa Google Street View už od júla 2014, keby 
bolo posledná aktualizácia máp. Aktuálny stav posielam nižšie. 

Ing. Ščepko - Legionárska ulica – priechod pre chodcov pri Perle. Dňa 29.2.2016 som pánovi Lisáčkovi a R. Buchelovi 
(ako riaditeľ MHSL mal pod správou aj verejné osvetlenie) posielal email, kde som upozorňoval na jednu 
špecifickosť tohto priechodu pre chodcov pri jeho nasvecovaní. Oranžovou šípkou je zaznačený pohyb chodcov v 



 

 

6 

smere od časti Novín. Červeným trojuholníkom je zaznačená plocha, ktorá by mala byť pokrytá senzorom na 
detekciu pohybu. Ten spustí rozblikanie svetiel vo vozovke. Pokrytá však nie je. Pokrytá je len modrá časť (modrý 
trojuholník). Hlavne v ranných časoch ním prechádzajú školáci smerujúci do ZŠ Dlhé Hony. Senzorom pohybu nie je 
pokrytá časť, kde chodci prechádzajú do/z mestskej časti Noviny. 
Dňa 14.12.2016 som na ten problém upozornil p. Lisáčka telefonicky a emailom opäť. Dodnes nemám žiadnu 
spätnú väzbu a problém nebol odstránený. Iný pohľad. Chodci na priechode smerovali z Novín (oranžová šípka). 
Keďže senzor nezachytil tento pohyb, nerozsvietili sa ani oranžové svetlá nad dopravnou značkou ani blikajúce 
svetlá vo vozovke. Problém by vyriešilo doplnenie 2. senzoru na detekciu pohybu tak, aby zachytával aj pohyb 
chodcov z Novín." 
 
Ing. Ščepko - Mierové námestie – názor hlavného architekta. Po rekonštrukcii námestia sa nepočíta s podzemnými 
smetnými nádobami. Má pretrvávať systém čiernych vriec a smetných nádob vykladaných pred prevádzky. 
Triedenie odpadu ani po rekonštrukcii nebude možný v centre mesta. Teda nie spôsobom, aký aplikujú Ľubľana, 
Paríž, Praha, Brno a o ktorom uvažuje Trnava.  
Zaujímal by ma názor hl. architekta, či tento spôsob považuje za rozumný v 21. storočí, keď sa postupne aplikujú 
riešenia pre „Smart Cities“ už aj v strednej Európe. Naozaj sa nič nezmení ani po rekonštrukcii námestia? 
Dnes nie je možné triediť sklo (pomerne často produkované nie len z domácností, ale aj z prevádzok), plasty, bio 
odpad a papier len v určitom dni vyložením pred dom." 
 
Ing. Ščepko - Rozmarínová ulica. Odpoveď ohľadom nahradenia zábradlia v tomto úseku živým plotom bola: 
„Náhradu za živý plot a prípadné obmedzenie dĺžky zábradlia prekonzultujeme s dopravným inšpektorátom. (ÚD). 
Chcel by som sa spýtať na odpoveď z dopravného inšpektorátu. Prosím o definovanie úseku, kde by mohli byť 
zábradlia postupne nahradené živým plotom. 

Ing. Ščepko - Biskupická ulica. Prosím tiež odstrániť aj nepotrebné kotvenie stromov na tejto ulici. Prosím aj o 
odstránenie na kmeni niektorých stromov (viď. detail). 

Ing. Ščepko - Roh ulíc Piaristická – Horný Šianec. Je možné zväčšiť šírku chodníka na mieste, ktoré posielam na 
obrázkoch nižšie? Ide o veľmi úzke hrdlo, ktoré je problematické aj pre prechod úzkeho kočíka. Je možné chodník 
rozšíriť do cesty alebo je potrebné vyvolať rokovanie s majiteľom pozemku o možnom riešení. 

5. ODBORNÉ UČEBNE NA ZŠ DLHÉ HONY V TRENČÍNE 
 
Mgr. Medal navrhol, aby VMČ Stred doporučil mestu Trenčín, aby v súvislosti s výzvou na „Budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách 
na odborné učebne“ podalo mesto Trenčín projekt na rekonštrukciu podkrovia na V. ZŠ Dlhé Hony. 

 
6. NOVELIZÁCIA VZN O PARKOVANÍ 
Mgr. Medal vyzval poslancov VMČ STRED, aby podporili návrh zaradenia ul. Hviezdoslavovej v Trenčíne 
z parkovacieho pásma A do pásma B. V tomto zmysle bol upravený návrh novely daného VZN. (zmena č. 10/2016, 
VZN 4/2017). Návrh bude prejednaný na najbližšom MsZ.  Zaradenie tejto ul. do pásma A vymedzuje obyvateľom 
Hviezdoslavovej ul. parkovať svoje autá len na tejto ulici.  

7. RÔZNE  

Na VMČ Stred  bol prizvaný Ing. Krátky – predseda urbáru, za účelom prejednania odkúpenia pásu pozemku, ktorý 
by slúžil na vybudovanie chodníka v Nozdrkovciach. 
Ing. Krátky - v súčasnosti je daná vec už v riešení, myslí si, že nebude problém a uvedené sa zrealizuje, pozemky by 
sa mali odpredať. Navrhuje, aby sa zlepšila spolupráca medzi Mestom Trenčín a VÚC. Mesto Trenčín na niektoré 
požiadavky VÚC nereaguje. Vyzýva, aby mesto Trenčín vyselektovalo 10 priechodov pre chodcov na cestách 
v správe VÚC, ktoré by chcelo mesto Trenčín osvetliť.  (Ing. Lisáček v spolupráci s MsP). Ing. Krátky sa bude snažiť 
zahrnúť tieto priechody do celkovej investičnej akcie VÚC. 
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JUDr. Kanaba – predseda VMČ poďakoval Ing. Ščepkovi za to, že ako jediný reagoval na požiadavku novinára. 

 

8. ZÁVER 

Na záver predseda VMČ STRED JUDr. Kanaba poďakoval prítomným za účasť. Nasledujúci VMČ Stred by sa mal 
konať dňa 13.2.2017. 

Zapísala: Mgr. Ivana Suliková 
v Trenčíne dňa 18.1.2017 

Začiatok VMČ: 15.30 hod. 
Ukončenie VMČ: 17.05 hod. 

        JUDr. Ján Kanaba 
        Predseda VMČ Stred 
   


