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Opätovná žiadosť o vyjadrenie

Žiadame Vás o opätovné vyjadrenie sa k zámeru riešenia reklamných - plagátových plôch v meste
Trenčín, predloženého spoločnosťou RENGL Slovensko, s.r.o. Banská Bystrica.
Na predchádzajúcom zasadnutí výboru mestskej časti Sever dňa 06.10.2016 bol predložený nasledovný
zámer:
V súčasnosti sa valcové pútače a dosky nachádzajú na pozemkoch:

• CKN parc.č. 2315/214, UL Šoltésovej (pri pošte) - výmena pôvodnej plochy v tvare "stíp" za úplne
novú v tvare .stlp"

• CKN parc.č. 2315/214, UL Šoltésovej (pri potravinách) - výmena pôvodnej plochy v tvare .stlp" za
úplne novú v tvare .stlp"

• CKN parc.č. 1632/11, UL Mládežnícka - výmena pôvodnej plochy v tvare .stlp" za úplne novú
v tvare .stlp"

• CKN parc.č. Č. 1632/11, UL Mládežnícka - výmena pôvodnej plochy za úplne novú a presun do inej
lokality

• CKN parc.č. 1633, UL M. Rázusa (podjazd) - výmena jednej pôvodnej plochy v tvare "doska" za
úplne novú. Odstránenie druhej pôvodnej plochy bez náhrady.

• CKN parc.č. 3316/28, UL Sadová - výmena jednej pôvodnej plochy v tvare "doska" za úplne novú
v tvare "doska". Odstránenie druhej pôvodnej plochy bez náhrady.

Náhradné lokality sú nasledovné:
• CKN parc.č. 1630, UL M. Rázusa (TVK - vodárenský zdroj) - plocha v tvare "doska"
• CKN parc.č. 802/1 ,UL Žilinská (za potravinami Moja Samoška) - plocha v tvare "doska"

Finálny stav po realizácii projektu v danej mestskej časti:
• CKN parc.č. 2315/214, UL Šoltésovej (pri pošte) - plocha v tvare .stlp"
• CKN parc.č. 2315/214, UL Šoltésovej (pri potravinách) - plocha v tvare .stlp"
• CKN parc.č. 1632/11, UL Mládežnícka (športová hala) - plocha v tvare .stlp"
• CKN parc.č. 1633, UL M. Rázusa (podjazd) - plocha v tvare "doska"
• CKN parc.č. 3316/28, UL Sadová - plocha v tvare "doska"
• CKN parc.č. 1630, UL M. Rázusa (TVK - vodárenský zdroj) - plocha v tvare "doska"
• CKI'i parc.č. 802/1 ,UL Žilinská (za potravinami Moja Samoška) - plocha v tvare "doska"

Uznesenie: VMČ Sever požaduje uvedený materiál predložiť na zasadnutí komisie životného prostredia,
dopravy, investícií a územného plánovania a následne sa vyjadrí na ďalšom zasadnutí.
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Stanovisko KŽpDlaÚP zo dňa 08.11.2016:
Komisia žiada predložiť stanovisko útvaru právneho k materiálu "Komplexné riešenie plagátovacích plôch na
území mesta Trenčín" predkladaného spoločnosťou RENGL Slovensko" a k prenájmu pozemkov mesta pod
miestami výlepu; stanovisko stavebného úradu ku konštrukcii vylepovacích plôch - zadefinovanie štatútu
plôch (valce a plochy ako hnutel'ríú vec) a stanovisko útvaru hlavného architekta k dizajnu valcov
a plagátovacích plôch.

Finančná a majetková komisia na svojom zasadnutí dňa 13.10.2016 opätovne prerokovala zámer
spoločnosti RENGL, s.r.o .. Na zasadnutie komisie boli prizvaní jej zástupcovia, ktorí predložili svoj zámer
obsahujúci 24 ks plagátových plôch. Vzhl'adom k tomu, že výbory mestských častí sa uzniesli zatial' na 6
lokalitách (VMČ Juh 1 ks a VMČ Stred 5 ks), projekt pre spoločnosť stráca zmysel. Netrvajú na 24 ks
plagátových plôch, ale aby mal projekt zmysel, plôch by malo byť min. 18 ks. V predloženom zámere
komisia vníma hodnotu toho, že spoločnosť bude odstraňovať nelegálne plagáty a navrhla, aby bol v zmluve
zakomponovaný obsah, t.j. reklamno-informačná služba, bezodplatné poskytnutie mestu 1 plagát na každej
ploche ročne, zadefinovanie vel'kosti plagátu, vymedzenie obsahu a formátu ako max. A1 pre mesto,
propagácia akcií mesta v iných mestách - vyšpecifikovanie minimálneho počtu plagátových plôch.

Na základe uvedeného komisia odporučila opätovné prerokovanie zámeru riešenia plagátových
plôch vo výbore mestskej časti Sever, s určením počtu kusov v navrhovaných lokalitách, ako aj vo
výbore mestskej časti Stred, s prehodnotením počtu kusov v navrhovaných lokalitách a zároveň
predložiť zámer do výboru mestskej časti Západ, ktorý nebol do tohto projektu zahrnutý.

S pozdravom

Ing. Gabriela Vanková
vedúca útvaru majetku mesta
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