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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 11.12.2017   

Prítomní poslanci: Mgr. Richard Medal, , Ing. Richard Ščepko, JUDr. Ján Kanaba, Eva Struhárová  
Ospravedlnení poslanci: Ing. Michal Urbánek, JUDr. Danica Birošová  
Prítomná: Mgr. Ivana Suliková – garant VMČ Stred 
Hostia: Mgr. Milan Sláviček – 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. Poslanci v počte 4 za, odsúhlasili program 
zasadnutia VMČ.  
 

2. PREROKOVANIE ŽIADOSTÍ 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie k žiadosti spoločnosti ELHOLM, s.r.o.  k  odkúpeniu pozemku 
novovytvorená C-KN parc.č. 174/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2, odčlenená z pôvodnej C-KN parc.č. 
174/4 zaspísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín, za účelom vysporiadania pozemku, cez ktorý má spoločnosť 
zabezpečený prístup ku svojim nehnuteľnostiam a za účelom jeho zlepšenia. 
Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul. Palackého – vstup do dvora spoločnosti ELHOLM, s.r.o., vedľa Retro 
restaurant. 
    Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar územného plánovania Mesta Trenčín a Útvar 
mobility MsÚ v Trenčíne dňa 9.10.2017 odporučil odpredaj pozemku s podmienkou zriadenia vecného bremena 
v prospech Mesta Trenčín spočívajúceho  strpieť v budúcnosti  prípadné uskutočnenie výstavby, umiestnenia 
prevádzky a údržby verejnoprospešnej stavby, ktorou sa rozumie: rozšírenie miestnej komunikácie, verejné 
osvetlenie, verejný rozvod elektrickej energie, vody, plynu, verejná kanalizácia, elektrická komunikačná sieť  a 
prevádzkovanie, modernizáciu, opravy a údržbu v prospech oprávneného z vecného bremena a ním určených 
fyzických a právnických osôb a s podmienkou zriadenia spätnej kúpy. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 proti, neodporučil vyhovieť žiadosti.  
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie k odpredaju pozemku v k.ú. Trenčín nasledovne: 

Pre  Kozinka Anton s manžellkou – časť CKN parcely č.2159/1, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
a riešenia prístupu ku garáži vo vlastníctve žiadateľa.  

Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici Cintorínska a tvorí vjazd do garáže. Pre tretie osoby ako aj Mesto Trenčín je 
pozemok nevyužiteľný.   
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ v Trenčíne a Útvar územného 
plánovania Mesta Trenčín dňa 09.11.2017 odporučili predaj časti pozemku s podmienkou, že predaj pozemku bude 
riešený komplexne s vlastníkmi susedných garáží. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti.  
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Poslanci VMČ Stred sa opätovne vrátili k žiadosti ÚMM, ktorá nemohla byť predložená na VMČ Stred 
dňa 11.9.2017, nakoľko VMČ Stred nebol uznášaniaschopný. Na podnet Mgr. Medala dal predseda 
VMČ - JUDr. Kanaba hlasovať: 
Útvar majetku mesta predložil dňa 11.9.2017 žiadosť, /VMČ Stred nebolo uznášaniaschopné/ na vysporiadanie  
spoluvlastníckeho podielu Mesta Trenčín vo veľkosti 285/1000-in, ktorý má mesto na budove Mierové námestie č. 
4 v Trenčíne: 
     Mesto Trenčín je vlastníkom nehnuteľnosti – spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 285/1000-ín na budove súp. 
č. 4, nachádzajúcej sa na Mierovom námestí v Trenčíne (bývalá SLSP), postavenej na pozemku CKN parc.č. 1203/1 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 569 m2, k.ú. Trenčín, v ktorej sa nachádza kino Metro. Vlastníkom ostatného 
podielu je spoločnosť „Mierové námestie č.4, s.r.o.“. 
Mesto Trenčín  a občianske združenie LampART uzatvorili dňa 15.5.2007 Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení 
činnosti ART KINA METRO, ktorej predmetom bola spolupráca zmluvných strán súvisiaca s vytváraním podmienok 
pre činnosť Art-kina METRO Trenčín. Touto zmluvou zároveň Mesto Trenčín  prenechalo na užívanie  o.z. LampART 
potrebné priestory na prípravu a uvádzanie filmových projekcii a vzdelávacie aktivity (ide o priestory v 
spomínanej budove na Mierovom námestí č.4, „kino Metro“). V zmysle tejto zmluvy Mesto Trenčín tiež hradilo 
náklady na energie a ostatné nákladové položky spojené s využívaním týchto priestorov. Zmluva je uzatvorená na 
dobu neurčitú, pričom vypovedať ju môže ktorákoľvek zmluvná strana i bez udania dôvodu.  
Mestu Trenčín bola dňa 02.06.2017 doručená žiadosť o odkúpenie podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti  od 
spoločnosti Mierové námestie č. 4 s.r.o.. 
Mesto Trenčín má záujem na tom, aby činnosť kina aj po odpredaji spoluvlastníckeho podielu mesta  zostala 
zachovaná min. po dobu 10 rokov. Z uvedeného dôvodu je pred schválením a uzatvorením Zmluvy na predaj 
spoluvlastníckeho podielu vykonať nasledovné kroky: 
1/   ukončenie Zmluvy o  spolupráci   pri   zabezpečení   činnosti   ART  KINA  METRO  s   občianskym   

   združením  LampART.  
2/ výpožička nehnuteľnosti – nebytových priestorov o celkovej výmere 820,73 m2 a spoločných priestorov 
o celkovej výmere 52,65 m2(kotolňa a miestnosť VTZ), nachádzajúcich sa v budove na Mierovom námestí č. 4 
v Trenčíne, ktoré sú užívané ako Kino Metro (kinosála, premietacia kabína, kancelárie, pokladne, schodisko, 
sociálne zariadenia, foyer...) na základe Zmluvy o rozdelení užívania nehnuteľnosti uzatvorenej medzi Mestom 
Trenčín a Mierovým námestím č. 4 s.r.o., a hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v predmetných priestoroch, pre 
LampART, o.z. Trenčín, na dobu určitú 10 rokov, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude 
zmluva zverejnená. 
Výpožička hnuteľného a nehnuteľného majetku bude realizovaná v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov. 
3/ predaj nehnuteľnosti – spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 285/1000-in na budove súp. č. 4 Ul. Mierové 
námestie v Trenčíne s príslušenstvom (hnuteľný majetok, tvorí prílohu) a na pozemku CKN parc.č. 1203/1 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 569 m2, čo predstavuje 162 m2, pre Mierové námestie č. 4, s.r.o. Trenčín. 
Na základe stanoviska FMK zo dňa 12.09.2016 boli uskutočnené rokovania s vlastníkom budovy. V súlade s týmito 
rokovaniami vlastník budovy požiadal o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu Mesta Trenčín z dôvodu kompletnej 
rekonštrukcie nehnuteľnosti. Odkúpením spoluvlastníckeho podielu by charakter prevádzky Kina Metra zostal 
zachovaný pre občanov Mesta Trenčín aj naďalej. Nový vlastník prevezme záväzky vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy 
o výpožičke.  
Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 

JUDr. Kanaba - Kto je za, aby sa za 276 000 odpredal podiel, ktorý vlastní mesto Trenčín kupcovi zo 
Švajčiarska p. Seidlerovi. 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 2 proti a 2 sa zdržali hlasovania, neprijal uznesenie.  
 
3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 
p. Vozárik -chystá vedenie mesta Trenčín nejakú zmenu daňového systému do konca tohto volebného obdobia? 
ODPOVEĎ: Na MsZ v Trenčíne dňa 13.12.2017 bude predložený návrh na zníženie ročnej sadzby dane z 
nehnuteľností za druh pozemku - orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty z 0,78% na 
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0,58%, t.j. o 25%.  Zmena daňového systému ako takého sa zo strany vedenia mesta pre rok 2018 nepripravuje. 
(ÚE) 
p. Vozárik -žiada vedenie mesta Trenčín, aby dalo vypracovať VZN o zákaze predaja, podávania a požívania 
alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Trenčín 
ODPOVEĎ: Mesto Trenčín malo v minulosti dvakrát prijaté VZN, ktoré upravovalo podmienky  obmedzenia alebo 
zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta (konkrétne šlo o VZN č. 5/2009 o 
ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických 
nápojov). Obe citované VZN boli napadnuté protestami prokurátora a na ich základe mestským zastupiteľstvom 
zrušené.  
Podľa platnej právnej úpravy (zákon č.219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o 
zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov) obce a mestá síce môžu 
vo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho územného obvodu obmedziť alebo zakázať v 
určitých hodinách alebo dňoch predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného 
stravovania a v predajniach potravín, môžu ďalej obmedziť alebo zakázať z dôvodu ochrany verejného poriadku 
podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov aj na iných verejne prístupných miestach. Vo VZN však nesmú byť  
zahrnuté také objekty a priestranstvá, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Platí teda, že obce a mestá môžu regulovať 
požívanie alkoholu na svojom území len na pozemkoch a v objektoch, ktorú patria do ich vlastníctva, nemôžu tak 
urobiť na cudzích pozemkoch. Týmto však podľa nášho názoru stráca úprava ochrany pred zneužívaním alkoholu 
formou VZN zmysel, pretože sa výrazne zužuje priestor, na ktorom možno regulovať požívanie alkoholu a podstatne 
sa sťažuje až znemožňuje kontrola dodržiavania ochrany pred zneužívaním alkoholu. Je mnohokrát ťažké až 
nemožné v reálnych podmienkach posúdiť, či došlo k porušeniu zákazu požívania na mestskom alebo už 
súkromnom pozemku . 
Vzhľadom na uvedené mesto zatiaľ neuvažuje o úprave danej problematiky formou VZN. (ÚE) 
p. Vozárik - žiada mesto Trenčín o osadenie - rozšírenie kamerového systému na Mariánske nám. (Farský kostol) 
ODPOVEĎ: O rozmiestnení  kamier v meste rozhoduje v prvom rade   MsP  a to podľa podľa  prichádzajúcich 
požiadaviek vo väzbe  na kritérium bezpečnosti.  Tento rok  sú   finančné zdroje na rozširovanie kamerového 
systému vyčerpané,  Na rok 2018 je rozpracovaných viacero alternatív rozširovania kamerového systému,  ktoré 
budú upresnené v priebehu budúceho roka podľa priorít   bezpečnosti a dôležitosti. Za MsP: Máme rozpracované 
viaceré lokality, kde plánujeme v budúcom roku umiestniť kamery (napr. parkoviská Družba, Mládežnícka). V 
budúcom roku neuvažujeme s rozšírením kamerového systému o kamery na Mariánskom námestí. (KPRE, MsP) 
p. Vozárik  - žiada o poskytnutie informácie o aké množstvo finančných prostriedkov sa navýši suma na 
rekonštrukciu Mierového nám. pri avizovanej prvej zmene termínu dokončenia rekonštrukcie 
ODPOVEĎ: Navýšenie sa momentálne nedá presne stanoviť, navýšenie bude spojené len s prácami, ktoré sa nedali 
predpokladať, to sú Archeologický prieskum a dodatočne požadované práce, prípadne nájdene betóny pod 
dlažbou. Na už zazmluvnené práce to nebude mať vplyv. (ÚIS) 
p. Egg - vyjadruje nespokojnosť so stále opakujúcimi sa obecnými nekonkrétnymi odpoveďami na predkladané 
pripomienky prekladané občanmi. Chýbajú termíny vyriešenia pripomienky, eventuálne opatrenia k riešeniu 
problému (termín vytýčenia pojednávania, odstránenia nedostatku, bude sa riešiť do konca roka 2017 alebo v ½ 
roku 2018, výhovorka na zlý postup firmy realizujúca zákazku bez poukázania na zlyhanie dozoru, poďakovanie za 
pripomienku bez konkrétneho riešenia, vyvodenie zodpovednosti) 
ODPOVEĎ: Zamestnanci boli upozornení na vypracovávanie odpovedí tak, aby z nich bolo zrejmé, akým spôsobom 
sa bude riešiť daná požiadavka. (KPRE) 
p. Egg - kto je zodpovedný zato, že na ul. Soblahovská sú kanalizačné kryty nižšie ako vozovka, čím vznikajú 
priehlbiny.  
ODPOVEĎ: O nerovnostiach samotného povrchu na tejto ul. a ul. Legionárskej nehovoriac. 
Soblahovská ako aj Legionárska ulica bola postavená pred viac ako 40-timi rokmi a nebola projektovaná na takú 
dopravnú záťaž, akú dnes v meste Trenčín máme. Je teda prirodzené, že po takejto dobe dochádza k prepadávaniu 
kanalizačných poklopov. Poklopy sú súčasťou kanalizácie a za ich správne osadenie zodpovedá prevádzkovateľ 
inžinierskej siete, teda Trenčianske vodárne a kanalizácie. (ÚD) 
p. Egg - pri tvorbe parkovacích miest rozhoduje finančný zisk, alebo zákonné ustanovenia? (parkovacie plochy sa 
vyznačujú tak, že bránia výjazdu zo dvora /Bezručova ul./, alebo z garáži /Juh/. Ako to, že na Sihoti v okolí Akadémie 
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je parkovacia plocha tesne u prechodu pre chodcov (Zákon č. 8/2009 Z.z. §25 zákaz zastavenia a státia, písmeno c)) 
priamo pred stanoviskom mestskej polície sa nerešpektuje ustanovenie Vyhlášky č. 9/2009 Z.z. príloha č. 1, -1 a 2 
diel značka 10 d, nehovoriac o tom kto tam v skutočnosti parkuje. Doplnok k otázke tvorí prílohu č. 2 
ODPOVEĎ: Pri Tvorbe parkovacích miest sa dodržujú ustanovenia zákona 8/2009, vyhlášky 9/2009, zákona 
135/1961, vyhlášky 35/1984, STN 73 6110, STN 73 6056, TNI 01 8020 a technických predpisov ministerstva dopravy 
a výstavby. Finančný zisk z parkovania nie je žiadny, nakoľko všetky financie sa opätovne užívajú na tvorbu 
parkovacích miest alebo mobilitu – a to v omnoho väčšej miere ako sa na parkovnom vyberie. Všetky parkovacie 
miesta spĺňajú zákonné a normou stanovené ustanovenia. Bez toho by ich vyznačenie neschválilo ani mesto (ako 
cestný správny orgán, t.j. prenesený výkon štátnej správy) ani dopravný inšpektorát. Na Bezručovej ulici ani na Juhu 
o takýchto miestach nemáme vedomosť. Nemáme vedomosť ani o tom, že by niekde na priechode pre chodcov 
alebo 5m pred ním bolo umiestnené parkovacie miesto. Značka 10d neexistuje, takže sa k problému nevieme 
vyjadriť. K Prílohe 2: V Priestore SLSP ani v blízkosti neho nie je umiestnené značenie V9 (ani V9a, V9b). Zmena 
jednosmerky pred SLSP bola zrealizovaná z toho dôvodu, že na priechode pre chodcov neustále stáli autá dávajúce 
prednosť v jazde vozidlám na Braneckého ulici – takto bol znemožnený pohyb chodcov ako aj pohyb cyklistov v 
cyklopruhu. Otočením jednosmerky tento problém zanikol a taktiež markante ubudol počet vozidiel prechádzajúci 
uličkou, nakoľko tadiaľto vychádzali všetci vodiči ulíc Horný Šianec a Hviezdoslavova. Bezpečnosť chodcov na 
priechodoch pre chodcov je prednostnejšia ako zopár sekúnd čakania vozidla odbočujúceho vľavo. Na námestí sv. 
Anny pri pozdĺžnom parkovaní je šírka jazdného pruhu od 3 do 3,25m. Križovatka typu Y neexistuje – existujú len 
križovatky stykové (tvar T) priesečné (tvar X) a zložené. Križovatka „tvaru Y“ je križovatkou stykovou, teda tvaru T. V 
tomto prípade sa jedná o križovatku zloženú z viacerých križovatiek stykových. Umiestnenie parkovacích miest pred 
bývalou OTP bankou (ako aj na náprotivnej strane) je na jednej z jednosmerných vetiev zloženej križovatky. V 
žiadnom z predpisov sa takéto umiestnenie nezakazuje. Rovnako sú napríklad riešené aj parkovacie miesta na ulici 
Kniežaťa Pribinu. Na základe podnetov obyvateľov a sčítania parkujúcich vozidiel budú v budúcom roku tieto miesta 
nahradené parkovacími boxami pre motocykle. (ÚD) 
Ing. arch. Masaryk - žiada zahrnúť do rozpočtu opravu oporného múru na ul. Cintorínskej 
ODPOVEĎ: Na posúdenie oporných a zárubných múrov miestnych komunikácií sa v súčasnosti spracúva odborne 
spôsobilým statikom statický posudok. Na základe jeho odporúčaní sa pristúpi / nepristúpi k opravám. (ÚD) 
Ing. arch. Masaryk  - žiada, aby sa vyriešila problematika dopravy na ul. Cintorínskej a to do 30.4.2018. Žiada o 
uvedenie ulice do pôvodného stavu, s parkovaním po obidvoch stranách. Žiada, aby p. Marčeková a p. Múdra boli 
mestom Trenčín určené na doriešenie dopravného problému na ul. Cintorínskej a definitívne vyriešili problematiku 
dopravy za účasti spoluobčanov tejto ulice. Žiada, aby sa do konca novembra uviedla ulica do kľudného stavu.  
zníženie rýchlosti na 30 km./hod.  Umiestnenie retardérov, parkovanie na ul. po oboch stranách.     
ODPOVEĎ: Pani Marčeková aj pani Múdra komunikujú s občanmi ulice Cintorínska – s tými, ktorí ochotní 
komunikovať sú. Pani Múdra je taktiež obyvateľkou ulice Cintorínska a svojich susedov a ich problémy pozná. (ÚD)                                                                                          
Ing. arch. Masaryk - po premiestnení retardéra ostali v zemi diery, žiada o uvedenie vozovky do pôvodného stavu. 
Ing. Ivanka - retardéry, ktoré sú tam umiestnené nespĺňajú účel, vodič môže prejsť po nich aj 50-tkou a nič necíti. 
JUDr. Birošová - je potrebné preveriť retardéry či sú v poriadku. 
ODPOVEĎ: Retardéry sú prefabrikované, sériovo vyrábané a majú platný certifikát zhody. Ich výška je navrhnutá 
pre prejazd rýchlosťou 30 km/h (zväčša 50-60mm). Diery (vzhľadom na ich veľkosť) nie je možné uviesť do 
pôvodného stavu a ani to nie je potrebné - netvoria prekážku cestnej premávky a neznižujú ani bezpečnosť. (ÚD) 
p. Masník - roh ul. Karpatskej a ul. Stromovej pri rodinnom dome Karpatská č. 2, žiada o opravenie chodníka 
priložená foto – príloha č. 3 
ODPOVEĎ: Chodník bol opravený na náklady zhotoviteľa rekonštrukcie MK Karpatská nad rámec rozpočtu. Na jar sa 
prehodnotí jeho stav a v prípade potreby bude opravený. (ÚIS) 
Ing. Ščepko - Dolný Šianec – odtokový žľab na vozovke. V minulosti bol na podnet pána Egga doplnený (navarený) 
rošt na odtokovom žľabe na Ulici Horný Šianec. Ten bol pod vplyvom ťažkých mechanizmov odstránený. Prosím o 
jeho opätovné osadenie (navarenie). Vtedy tento problém vyriešil v spolupráci s pánom Lisáčkom z Interných 
služieb. Tento podnet už pán Egg riešil niekoľko krát, no bez výsledku. 
ODPOVEĎ: Navarenie je objednané približne od začiatku novembra a predpokladáme, že v čase zasadania VMČ už 
bude zrealizované (ÚD) 
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Ing. Ščepko - Strojárenská ulica a Dlhé Hony 32 (vnútroblok). V polovici októbra 2017 bolo obyvateľom, ktorí 
vyčistili okolie detského ihriska prisľúbený odvoz zeminy. Dodnes sa tak však nestalo. Prosím o jeho opätovný 
odvoz. 
ODPOVEĎ: Ospravedlňujeme sa za nezrealizovanie odvozu, ktorý vykonáme v mesiaci december. (MHSL) 
Ing. Ščepko - Nový asfaltový povrch pred obytnými domami Beckovská 5 - 23. Dňa 12. septembra bol predsedom 
Spoločenstva vlastníkov bytov č. 2318 odoslaný podnet s fotodokumentáciou ohľadom neodtekajúcej vody z 
nových povrchov. Od kompetentných dostali odpoveď s prísľubom nápravy. Dodnes však k náprave nedošlo, 
nedočkali sa ani žiadnej odpovede ako daný stav riešiť. 
ODPOVEĎ: Daný povrch bol na základe fotografie premeraný za prítomnosti objednávateľa aj zhotoviteľa. 
Zrealizovaný je v súlade s platnou slovenskou technickou normou, kde sa píše, že na dĺžke 3m môže byť odchýlka od 
roviny komunikácie 5 mm. Odchýlky na komunikácii dosahovali 1-2mm. Taktiež prebehlo niekoľko vizuálnych 
kontrol tesne po daždi a neodtekajúca voda sa na novom povrchu nezistila. Týmto kvalitu povrchu útvar dopravy 
považuje za uzatvorenú, nakoľko nie je čo reklamovať. (ÚD) 
Ing. Ščepko - Nový asfaltový povrch pred obytnými domami Beckovská 5 - 23. Ako bude riešený 7 cm „schod“, ktorý 
vznikol po aplikácií nového asfaltového povrchu na starý podklad. Dovtedy bezbariérové riešenie sa zmenilo za 
bariérové. Prikladám aj fotografie aktuálneho stavu. 
ODPOVEĎ: Nový schod vznikol z dôvodu, že v mieste schodu mal byť pôvodne ukončený nový asfaltový povrch. V 
deň asfaltovania sa ozvali obyvatelia bytovky, že chcú preasfaltovať aj plochy pred podlubiami budovy. Tieto však 
na asfaltovanie neboli pripravené (neboli pripravené zápichy do podkladu ani penetrácia). Z tohto dôvodu nebol 
asfaltový betón zarovnaný bezbariérovo na pripravených miestach, ale bol vytvorený schod, na ktorý bude možné 
pritaviť ďalšiu asfaltovú vrstvu. Tá sa však v tomto roku nepodarila zrealizovať z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov a ich rovnomerného rozdelenia na celé mesto. Úpravy budú preto dokončené v roku 2018 (ÚD) 
Ing. Ščepko - Beckovská ulica 5 – parkovacie miesta. Nie je možné prehodnotiť parkovanie zachytené na fotografii 
nižšie? Pôvodne kolmé parkovanie sa zmenilo na šikmé, čo spôsobilo pokles parkovacích miest zo 4 na 2. Ak to 
možné nie je, z akého dôvodu bola potom vyasfaltovaná tak veľká plocha? 
ODPOVEĎ: Nie nie je možné to prehodnotiť. Daná plocha svojimi rozmermi nezodpovedá kolmému parkovaniu 
(chýba cca 1m šírky). Vyasfaltovaná bola rovnaká plocha ako betónový podklad pod ňou. (ÚD) 
Ing. Ščepko - Časť Noviny. Vjazd/výjazd pre peších a cyklistov na hrádzu medzi oploteným ihriskom na Hoss Corp a 
parkoviskom. Na fotografii nižšie je zobrazený chodník smerujúci na hrádzu. Chcel by som sa spýtať, či je možné 
skosiť hranu obrubníku tak, aby bolo možné sa bezbariérovo dostať z/na hrádzu. 
ODPOVEĎ: Možné to je... časovo to však odhadnúť nevieme, keďže sezóna stavebnej údržby práve skončila. 
Realizáciu je teda možné uskutočniť až v roku 2018. (ÚD) 
Ing. Ščepko - Karpatská ulica – spomaľovacie prahy. 1. Aká je spokojnosť zo strany kompetentných po zrealizovaní 
betónových spomaľovačov? Spomaľovacie prahy sme presadzovali z dôvodu ukľudnenia a zníženia rýchlosti v 
danom úseku na max. 30 km/h. Sám som však daným úsekom prešiel s tempomatom rýchlosťou 54km/h. Šlo o 
Škodu Octavia, nie žiadne SUV. V jednu sobotu som z chodníka sledoval vozidlá, kde niektorí vodiči pred týmto 
prahom ani nebrzdili. Investícia za 30 000 eur tak stráca svoj zmysel. Bude vybudované detské ihrisko, no niektorí 
vodiči daným úsekom naďalej prechádzajú viac ako 50 km rýchlosťou. Reálne hrozí stret auta s dieťaťom. Pri 50 km 
rýchlosti to môže byť kritické. 2. Kvalita realizácie. Na fotografii nižšie posielam dodatočné opravy na vyvýšenej 
križovatke. Aké budú ďalšie kroky, ktoré vyriešia tento stav? 
ODPOVEĎ: 1. Spomaľovače boli zrealizované podľa projektu. Projekt bol vypracovaný v zmysle aktuálne platných 
technických predpisov ministerstva dopravy a výstavby + bol odsúhlasený ODI. 2. Kvalita realizácie nie je dobrá. 
Mesto nájazdové časti reklamovalo. Na jar budú nájazdové časti vybúrané a opravené. (ÚIS) 
Ing. Ščepko - Karpatská ulica – vyvýšený priechod pre chodcov pri Hoss Corp. Môžete mi prosím vysvetliť význam 
schodu medzi vyvýšeným priechodom a hranou obrubníka? Takýto priechod rozhodne bezbariérový nie je. Preberie 
mesto takúto fušerinu? Na druhej fotografii prikladám príklad z nemeckého Herne, kde je aj vizuálne chodec v 
bezpečnejšej pozícií pri prechode cez cestu. Nehovoriac o riešení bez obrubníkov. 
ODPOVEĎ: Investičná akcia MK Karpatská nie je prevzatá. Jedným z nedostatkov, ktoré bude zhotoviteľ 
odstraňovať na jar je aj uvedený problém. Maximum 2 cm prevýšenie nebolo dodržané. (ÚIS) 
Ing. Ščepko - Karpatská ulica – oprava chodníka. Chcem sa spýtať, dokedy bude mesto tolerovať a preberať 
chodníky bez okrajových obrubníkov? Takýchto príkladov je už desiatky, boli ste na to upozorňovaný, ale doteraz 



 

 

6 

nenastala žiadna náprava. To isté platí aj pri spojovacej „medzi-vrstve“ medzi starým a novým asfaltom. Aj napriek 
upozorneniam nenastala takmer žiadna zmena. 
ODPOVEĎ: V danom prípade sa jednalo o opravu/výmenu pôvodného, poškodeného povrchu z liateho asfaltu nad 
rámec investičnej akcie MK Karpatská.(ÚIS) 
Ing. Ščepko - Piaristická ulica. Podľa majiteľa nehnuteľnosti, ktorý je nútený vykladať smetnú nádobu na vozovku do 
mláky problém trvá po vyasfaltovaní cesty pred asi 4 rokmi. Odvtedy sa cesta v danom mieste postupne prepadá. 
Minulý rok dostal majiteľ email dňa 7.11.2016 od hovorkyne mesta reakciu, že problém bude odstránený v 2. 
štvrťroku 2017. Preto sa chcem spýtať na reálny termín realizácie novej kanálovej vpuste. Nejde len o majiteľa 
nehnuteľnosti, ktorému voda poškodzuje majetok, ale aj o chodcov prechádzajúcich po chodníku. Ak by takýto 
problém bol pred nehnuteľnosťou nejakého poslanca alebo vyššieho úradníka, nečakalo by sa niekoľko rokov na 
nápravu! 
ODPOVEĎ: S prácami na nových dažďových vpustoch sme bohužiaľ v omeškaní. Na Piaristickej ulici sa v súčasnosti 
realizuje vpusť pri poliklinike, v rámci objednávky by mala byť zrealizovaná vpusť aj na tomto problematickom 
mieste. Všetko však závisí od poveternostných podmienok. (ÚD) 
Ing. Ščepko - Dlhé Hony – pri základnej škole. Prosím o naozaj rýchle osadenie stĺpikov pred a za priechody pre 
chodcov. Je naozaj otázka času, kedy spred zaparkovaného auta tesne pred priechodom vybehne dieťa a vodič 
nedobrzdí. Výhľadové parametre sú naozaj žalostné, čo dokazuje fotografia nižšie 
ODPOVEĎ: Na tomto mieste je parkovanie zakázané. Osadenie stĺpikov bude neúčinné, nakoľko stĺpiky nezabránia 

vystupovaniu z aut. Riešením je osadenie zábradlia rovnakého, ako bolo osadené pred školou. Túto akciu je možné 
zrealizovať až v budúcom roku aj to len vo veľmi obmedzenej dĺžke, nakoľko kúsok pred priechodom je vjazd do 
areálu školy, kde zábradlie nie je možné umiestniť. (ÚD) 
 

CINTORÍNSKA ULICA 
Ing. Pagáč prednosta MsÚ poslal e-mailom vyjadrenie: 
 
Dobrý deň, 
dostali ste opäť ďalšie dva emaily od p. Ing. arch. Masaryka a to i napriek tomu ako som 20.11.2017 na VMČ celú 
situáciu vysvetlil a dohodol sa s prítomnými na postupe. Na danom VMČ boli prítomní aj ďalší obyvatelia ulice 
Cintorínskej a to Ing. Milan Zongor a Ing. Peter Ivanka. 
Zopár faktov: 
-        p. Ing. arch. Masaryk nezastupuje občanov ulice Cintorínska a za slovným spojením „my občania Cintorínskej 
ulice“ môžeme rozumieť len my občania p. Ing. arch. Masaryk.  
Petícia, ktorou sa p. Ing. arch. Masaryk oháňa už bola dávno vybavená a ukončená v súlade s platnou legislatívou. 
(09.01.2013 bola doručená na mestský úrad, 31.01.2013 o 9:00 sa uskutočnilo rokovanie v zasadačke ÚSŽPDaI 
a zaznám z rokovania bol doručený nasledovne Ing. Arch. Masaryk, Jana Verešová, Dagmar Janíkova, Okresnému 
dopravnému inšpektorátu v Trenčíne, Mestskej polícii a mestskému úradu, 5.3.2013 bolo zaslané a doručené 
Oznámenie o vybavení petície na adresu Obyvatelia Cintorínskej ulice v zastúpení Petičný výbor Ing. Arch. Jozef 
Masaryk, Mierové námestie 32, 911 01 Trenčín) 

-      na VMČ 20.11.2017 sme sa dohodli vybaviť doplnenie dopravného značenia obmedzujúce rýchlosť 30 
km/hod. (MsÚ Útvar mobility podal žiadosť na ODI 28.11.2017 po predchádzajúcej konzultácii s ODI. Zatiaľ 
nemáme oficiálnu odpoveď, hneď ako bude súhlas ODI môžeme zadať dodávateľovi osadiť značky. 
O tomto postupe boli informovaní telefonicky p. Ing. Zongor a p. Ing. Ivanka) 

-      na VMČ 20.11.2017 sme sa dohodli, že pripravíme návrh dopravného riešenia Cintorínskej ulice s ohľadom 
na parkovanie, chodcov a posúdenie zjednosmernenia do 30.4.2018.  Samozrejme aj tento návrh musí 
odsúhlasiť ODI a bude mu musieť  predchádzať oprava súvisiacich komunikácii 

-      na VMČ 20.11.2017 som sa vyjadril dostatočne jasne, že na komunikácii Cintorínska ulica sa nemôže 
parkovať, pretože šírka komunikácie je nedostatočná pre obojsmernú premávku a súčasne parkovanie 
 

4. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 
p. Vozárik - prečo vedenie mesta Trenčín v súvislosti s výstavbou letnej plavárne nepodalo trestné oznámenie? 
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p. Vozárik - prečo vedenie mesta Trenčín v súvislosti s výstavbou letnej plavárne nedalo podnet na prešetrenie na 
NKÚ SR? 
p. Vozárik - o potrebe rekonštrukcie Mierového nám. sa už reálne hovorilo pred 10-12 rokmi. Prečo vedenie mesta 
Trenčín nevyužilo možnosť financovať rekonštrukciu Mierového nám. z fondov EÚ? 
p. Vozárik - aká je celková výška finančných prostriedkov získaných pre mesto Trenčín z fondov EÚ za sedem rokov, 
čo je vo vedení mesta p. Rybníček? 
Občania - ako bude mesto Trenčín postupovať na Silvestra pri pyrotechnike mimo hodín na to určených 
TTS Trenčín - odstránenie stromov - dá sa nechať zrez dreva ako nefinančná dotácia 
Ing. arch. Masaryk žiada, aby na ul. Cintorínskej mohli jej obyvatelia, ich príbuzní a návštevy parkovať systémom 
zipsu, už v zimnom období. Nesúhlasia s návrhom ÚD. Do 30.4.2018 žiada predložiť občanom na posúdenie návrh 
na zjednosmernenie ulice Cintorínskej. 
Ing. arch. Masaryk žiada, aby sa prehodnotil celý systém parkovacej politiky a to konkrétne určenie zóny A a zóny 
B, je to neprehľadné. 
p. Beták - môže primátor bez zastupiteľstva rozhodnúť, nevyužiť možnosť predkupného práva na odkúpenie budovy 
(bývalej SLSP na Mierovom námestí). Prečo sa mesto Trenčín v zastúpená p. Rybníčkom vzdalo predkupného práva? 
Je to v súlade so zákonom? 
p.Beták - prečo sa chce mesto zbaviť 28% podielu budovy (ART-kino Metro) v prospech p. Seidlera? Prečo to má 
mesto záujem odpredať? 
p.Beták - o akej sume o akom majetku môže rozhodovať primátor mesta Trenčín bez schválenia, súhlasu 
zastupiteľstva, konkrétne v prípade predkupného práva na zvyšok budovy - art kino Metro, vyčíslená hodnota je     
276 000,- EUR. Prečo mesto Trenčín nevypíše súťaž na odpredaj tejto časti budovy. 
Mgr. Medal  -  po 3 rokoch sa odstránila terasa na Štúrovom námestí, akým spôsobom tam bude riešená náhradná 
výsadba za tie stromy, ktoré tam boli a kedy sa spraví. Ing. Lisáček - plánuje sa, MHSL má už vybraté stromy, malo 
by to byť na jar. 
Mgr. Medal - žiada zaradiť na najbližšie zasadnutie VMČ bod  - predstavenie revitalizácie parku M.R. Štefánika, 
žiada o tom poskytnúť informácie ako sa plánuje naložiť s týmto parkom, čo sa s ním bude robiť, perspektíva do 
budúcna. Informácie od hlavného architekta. 
Mgr. Medal - žiada zaradiť na najbližšie zasadnutie VMČ bod - zásobovanie námestia, zámer vedenia mesta, akým 
spôsobom bude regulované zásobovanie Mierového námestia a pešej zóny po rekonštrukcii námestia 
Mgr. Medal - prosím o využitie všetkých informačných a komunikačných nástrojov mesta na pripomenutie 
občanom Trenčína účelu a obsahu VZN č. 14/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území 
mesta Trenčín - dôležité je to pripomenúť pred nastávajúcimi sviatkami? 
Mgr. Medal - prosím o informáciu o stavu riešenia zjednosmernenia ulice Záhumenská (podľa požiadaviek 
obyvateľov Záhumenskej ulice) 
Mgr. Medal - prosím súrne o doplnenie nádob na triedený zber na vianočných trhoch, najmä na plastový odpad, 
ktorého na trhoch vzniká veľa - pri každej príležitosti by mali mať občania možnosť triediť svoj odpad, aj pri 
verejných podujatiach 
Mgr. Medal - sakury na Soblahovskej - vďaka za vysadenie prvých nových stromov, kedy sa bude pokračovať a v 
akom množstve? bolo by vhodne dosadiť sakury vždy medzi dva staré stromy tak, aby boli nove stromky jednoveke 
a aby prirodzene vyrastala náhrada za tie, ktoré budú postupne odchádzať 
ODPOVEĎ: Sakury na Soblahovskej sa vysádzajú priebežne, a to na základe vydaných rozhodnutí – teda uvedenej 
náhradnej výsadby v nich (s kolegom sme to odhadli ešte na ďalších cca 50 kusov). Je veľa lokalít hlavne medzi 
bytovými domami kde dochádza k výrubu a nie je možné tam dať späť adekvátnu náhradnú výsadbu (nedostatok 
priestoru, inž. siete) , v takomto prípade je NV smerovaná práve  do stromoradí. Cieľom mojím aj kolegu Kadáka je 
obnovu uskutočniť v priebehu 2 rokov aj s podsadbou medzi jestvujúce stromy tak, aby sme vytvorili rovnoveké 
stromoradie (rozdiel 2 rokov je minimálny a dá sa riešiť výsadbou väčších drevín, obvod 16-18 cm). Teraz sme 
vysadili 29 kusov, na jarnú výsadbu máme naplánovaných ďalších 25 kusov. Zároveň by tu mal  realizovať NV aj 
súkromný subjekt, ktorý má vysadiť myslím 24 kusov čerešní. Konkrétne umiestnenie stromov si môžeme doladiť 
priamo v teréne aj s p. Kadákom tesne pred realizáciou výsadby (ÚSaŽP)  
Mgr. Medal - aký je/bude osud menšej lipy ("lipy ústavy") na rekonštruovanom námestí? pôvodne sa mala 
presádzať, ale nakoľko sa už okolo nej ukladajú obrubníky, dedukujem, že došlo k prehodnoteniu tohoto zámeru a 
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lipka zostane na svojom mieste? bola by to dobrá správa a bolo by potrebné zabezpečiť odborný orez a ošetrenie 
stromu 
Mgr. Medal - objekt pri hoteli Brezina (v správe MHSL, bývalé dielne) - prosím, aký je tam majetkový záujem? 
dozvedel som sa, že o to má záujem súčasný majiteľ hotela Brezina? 
Mgr. Medal - v športovej hale na stretnutí p. primátora s občanmi bol odprezentovaný projekt využitia priestoru 
verejného priestranstva pred Domom armády - prosím o zaslanie tohoto projektu členom VMČ Stred a o 
odprezentovanie projektu na pôde VMČ 
Mgr. Medal - plánuje sa (kedy a akým spôsobom?) rozšírenie zberu bioodpadu v KBV (aspoň pri bytových domoch s 
vlastným pozemkom)? 
Mgr. Medal - Ing. Ščepko v minulých požiadavkách riešil výjazd pre peších a cyklistov na hrádzu na Novinách medzi 
oploteným ihriskom Hoss Corp a parkoviskom. Rád by som rozšíril otázku aj o prístupovú komunikáciu na hrádzu z 
križovatky Karpatská - Rybárska. Už pred dvoma rokmi bolo slôbené, že táto komunikácia bude upravená, 
vyasfaltovaná - na základe údajnej dohody vedenia mesta so spoločnosťou Hoss Corp. Chcem sa preto spýtať na 
aktuálny stav dohody a kedy bude cesta upravená. 
Mgr. Medal - V súvislosti s otvorením parkoviska na Mládežníckej dávam podnet na obmedzenie parkovania na 
Palackého ulici za účelom zvýšenia atraktivity tejto ulice, vytvorenia možnosti na inštaláciu väčšieho počtu 
vonkajších terás, v ideálnom prípade rozšírením pešej zóny aspoň na časti tejto ulice, alebo aspoň v minimálnej 
miere zrušením parkovacích miest v časti ulice od hotela Elizabeth po Tatrabanku s ponechaním vyhradených miest 
pre zásobovanie a pre parkovanie osôb držiteľov preukazov ZP, ZŤP 

 
5. RÔZNE 
Návrh VZN č. 15/2017, ktorým sa mení a dopĺňa...... 
p. Vozárik predložil poslancom petíciu občanov, ktorí nesúhlasia s návrhom VZN č. 15/2017, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č.6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín. 
(povolenie otvorenia terás do 5.00 hod. rannej) Nočný kľud by trval 1 hodinu. 
Centrálna, historická časť mesta zostáva prázdna, ľudia sa sťahujú z centra mesta. 
JUDr. Kanaba – ak sa niekto do centrálnej mestskej časti nasťahuje musí počítať s tým, že je tam zvýšený hluk.    
Mgr. Medal - zmena prevádzkových hodín. Aj v procese Trenčín si TY sa hovorí o tom, že sa oživí centrum mesta 
v prvom rade v tom, že sa obnoví bývanie pre ľudí. Chystané VZN je  s týmto v úplnom rozpore. Mesto Trenčín si 
musí uvedomiť či bude sústrediť na dennú, alebo nočnú turistiku. 
Mgr. Sláviček – rušenie nočného kľudu je najväčší problém, MsP nemôže merať hluk. Prijatím VZN týkajúceho sa 
používania pyrotechniky je používanie v udržateľnej rovine. Bol by za to, aby terasy boli otvorené len do 22.00 hod. 
p. Beták – navrhuje, aby boli terasy bez hudobnej produkcie, ak majitelia terás nebudú rešpektovať zákaz hudobnej 
produkcie na budúci rok im poslanci nemusia schváliť terasu. 
 
STANOVISKO VMČ STRED K NÁVRHU VZN Č. 15/2017, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN č.6/2011 O PRAVIDLÁCH 
ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ MESTA TRENČÍN 
Za návrh 1 
Proti 2 
Zdržal sa 1 
 
Odpredaj 28% podielu budovy SLSP (Art kino Metro) 
p. Beták – sa pýtal poslancov ako budú hlasovať o predaji 28% podielu budovy (SLSP ART kino Metro). Je to vážny 
zásah do kultúrneho dedičstva, kino Metro je tu od roku 1939. Dnes bola spísaná petícia občanov proti odpredaju 
28% podielu (kino Metro). 
Mgr. Medal – VMČ Stred sa k tomuto vysporiadaniu spoluvlastníckeho podielu mesta Trenčín nevyjadroval, pretože 
keď bol materiál predložený VMČ Stred dňa 11.9.2017, VMČ nebol uznášania schopný. /bod č. 2 tejto zápisnice – 
PREROKOVANIE ŽIADOSTI) 
JUDr. Kanaba – mesto Trenčín nemá peniaze na prestavbu, rekonštrukciu tejto budovy. 
Ing. Ščepko – v meste Trenčín funguje nejaká kultúrna obec, ktorá sa možno stretáva, stretnutie s kultúrnou obcou 
sa nekonalo mala byť táto téma otvorená na stretnutí primátora mesta Trenčín s občanmi v športovej hale. Artové 
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kino nepremieta len komerčné filmy, ale aj filmy a produkty aj pre intelektuálnejšiu časť obyvateľstva. Pre centrálnu 
mestskú zónu Artové kino prináša benefit. Kino takéhoto typu funguje už len v Bratislave.  
p. Beták – ak by mohol povedať názor za občanov, pochopil by keby mesto Trenčín predložilo plán, napr. že rokuje 
s ministerstvom obrany o odkúpení ODA ako o kultúrnom stánku  a že na to potrebujeme financie tak zbavíme sa 
kina Metra, Hviezdy a kultúru budeme sústrediť do ODA. Zbavujeme sa aj toho málička čo máme. Zostane nám 
navštevovať len komerčné kiná. ART kino Metro by sme si mali chcieť zachovať. Občania neveria zámeru investora. 
Bc. Vaňo – poznám p. Seidlera osobne a verím mu, podporím tento návrh. 
Ing. Ščepko spolu s Mgr. Medal spracovali a predstavili prítomným pozmeňovacie návrhy, ktoré tvoria prílohu č. 1 
(písm. a-f) tejto zápisnice. 
 
p. Egg – zhodnotil rok 2017, poďakoval poslancom za ich prácu a zaželal im pekné sviatky. 
p. Vozárik – pri ZUŠ sa stavia cyklistický prístrešok, je to úplná dehonestácia tohto priestoru. 
 

6. ZÁVER 
Na záver predseda VMČ SRED JUDr. Kanaba poďakoval prítomným za účasť. Nasledujúci VMČ Stred by sa mal konať 
dňa 15.1.2018. 
 

Zapísala: Mgr. Ivana Suliková 
v Trenčíne dňa 13.12.2017 

Začiatok VMČ: 15.30 hod. 
Ukončenie VMČ: 17.10 hod. 

         
JUDr. Ján Kanaba 

        Predseda VMČ Stred 


