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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 13.2.2017   

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

Ospravedlnení poslanci: Ing. Richard Ščepko 

Prítomná:                                                                                                               
Mgr. Ivana Suliková – garant VMČ Stred 

Hostia:                                                                                                                                                                           
Mgr. Milan Sláviček – MsP, Ing. Benjamín Lisáček – ÚIS, Ing. Gabriela Vanková – ÚMM, Ing. Janka 
Sedláčková (ÚKIS), Ing. arch Martin Beďatš (ÚHA) 

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 predaju nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Trenčín: 
1/ C-KN parc. č. 3334/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 85m2 a časť o výmere cca 70m2 (výmera bude 

spresnená geometrickým plánom) C-KN parc. č. 3334/12 záhrady o výmere 259m2 evidovaných na LV č. 1 
nachádzajúcej sa na ul. Javorinská pre Františka Chorváta a manželku Veroniku Chorvátovú do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, ich scelenia 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcich a užívania ako predzáhradky a prístupu k nehnuteľnostiam. 

Ide o oplotené pozemky nachádzajúce sa na ulici Javorinská v Trenčíne, ktoré sú dlhodobo užívané ako 
predzáhradka a prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov. 
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 pozemku. 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti.  
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Trenčianske 
Biskupice: 
1/ časť o výmere cca 19m2 (výmera bude spresnená geometrickým plánom) C-KN parc. č. 3570 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 1803 m2 evidovaná na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina pre Patrika 
Guniša a Vladimíru Gunišovú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku a jeho užívania ako predzáhradky a prístupu k nehnuteľnostiam, ktorých sú vlastníkmi. 
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Ide o pozemok ohradený obrubníkom nachádzajúci sa medzi chodníkom a nehnuteľnosťami žiadateľov na ulici 
Nové Prúdy v Trenčíne, ktorý je dlhodobo užívaný ako predzáhradka. 
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta 
Mesta Trenčín dňa 12.01.2017 odporučili predaj pozemku. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti.  
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Trenčianske 
Biskupice: 
2/ časť o výmere cca 100m2 (výmera bude spresnená geometrickým plánom) C-KN parc. č. 1174/8 zastavané 

plochy a nádvoria  o výmere 1317m2 evidovanej na LV č. 1 nachádzajúcej sa na ul. Legionárska do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Ľubomíra Skovajsu a Máriu Skovajsovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a jeho užívania ako prístupu k nehnuteľnostiam, ktorých sú 
vlastníkmi. 

Ide o pozemok nachádzajúci sa medzi chodníkom a nehnuteľnosťami žiadateľov, ktorý je žiadateľmi dlhodobo 
udržiavaný. 
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta 
Mesta Trenčín dňa 12.01.2017 odporučili predaj pozemku. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti.  
 
Na VMČ Stred sa dostavila p. Struhárová 
 
Útvar kultúrno informačných služieb požiadal prítomných poslancov o prediskutovanie možných náhradných riešení 
organizovania  kultúrnych podujatí, programov v súvislosti s rekonštrukciou Mierového námestia, ktorá by 
s pravdepodobnosťou mala začať na jar tohto roku. Počas roka nebude možné na ňom organizovať kultúrne 
podujatia. Ing. Sedláčková predložila 2 návrhy náhradného organizovania kultúrnych podujatí a to priestor pri 
„Okruhovom dome armády“ a na Štúrovom námestí. Vlastník  pozemku medzi Štúrovým námestím a MsP súhlasil 
s tým, aby ho mesto počas rekonštrukcie Mierového námestia využilo ako súčasť trhov.                         

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za, odporučil väčšie podujatia organizovať pri „Okruhovom 
dome armády“ a ostatné na Štúrovom námestí, pri vodníkovi.  

 
Na predchádzajúcom VMČ Stred Útvar majetku mesta Trenčín predložil žiadosť Ing. Róberta Lifku, ktorý 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. VMČ Stred žiadal, 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 dnešnom zasadnutí Ing. arch. Martin Beďatš predstavil zámer žiadosti. 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.  
Pozemky budú ponúknuté na predaj všetkým vlastníkom priľahlých nehnuteľností. Poslanci  hlasovali nasledovne: 
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Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, 1 sa zdržal hlasovania odporúča pozemky odpredať 
celistvo, nedeliť geometrickým plánom, zbytky pozemkov by boli pre mesto nevyužiteľné. 
 

p. Stacherová (zástupca rodičov z MŠ) a Ing. Urbánek požiadali poslancov, aby hlasovali ohľadne 
zachovania MŠ 28. októbra v súčasnom stave  ako dvojtriednu MŠ. 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za, 2 sa zdržali hlasovania odporúča tento návrh. 
 
 
3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 

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  
ODPOVEĎ: VMČ bude do jeho budúceho zasadnutia predložený cenový odhad uvedených požiadaviek (ÚIS) 

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  
ODPOVEĎ: 2.2 bude obhliadka danej strechy s firmou, ktorá odporučí vhodné ochranné zariadenie pred padajúcim 
snehom. Následne za predpokladu vhodného počasia bude zariadenie nainštalované (ÚIS) 

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 
ODPOVEĎ: Chýbajúci stĺpik opätovne osadíme. Na začiatok chodníka stĺpik osadiť nie je možné - zabránilo by sa tak 
vjazdu záchranárskych zložiek. Návrh na osadenie zákazu vjazdu motorovým vozidlám predložíme dopravnému 
inšpektorátu, po jeho súhlase značku osadíme (v prípade zlepšenia poveternostných podmienok), avšak 
predpokladáme, že značka nebude mať dlhú životnosť. (ÚD) 

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) 
ODPOVEĎ: Takáto podmienka bude zapracovaná do nového plánu zimnej údržby, na ktorom začíname pracovať. 

(ÚD) 

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? 
ODPOVEĎ: Sakury budú vysadené v jesennom termíne z dôvodu realizácie cyklotrasy na Soblahovskej ulici.  Budú 
vysadené nasledovné množstvá: Soblahovská 26ks,Inovecká 4ks, Legionarska 7ks, Duklianskych Hrdinov  2ks, ZŠ 
Kubranská 15ks, ktoré sa budú v prípade Soblahovskej ulice sadiť na chýbajúce miesta, v blízkosti existujúcich pňov, 
ktoré sa nebudú frézovať.  Zálievka pri každom strome bude riešená drenážnou hadicou, do ktorej sa bude v 
prípade potreby (suchá jeseň) zalievať. (MHSL) 

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?                                            
ODPOVEĎ: Spoločnosť euroAWK prisľúbila, že v jarných mesiacoch zabezpečí posunutie alebo premiestnenie 
billboardu. Uvedené bude preverené pracovníkom ÚSaŽP do konca apríla 2017. (ÚSaŽP) 

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 
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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. 
ODPOVEĎ: Uvedenú pripomienku berieme na vedomie, uvedené odpovede budú vecné a konkrétne. (KPRE) 

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) 
ODPOVEĎ: Parkovacia spoločnosť nepatrí pod jurisdikciu útvaru dopravy. Momentálne robíme prieskum, ako sa k 
zimnej údržbe stavajú iné samosprávy na Slovensku, ale aj Česku alebo Rakúsku, kde sú podobné poveternostné 
podmienky. Taktiež pripravujeme nový zimný operačný plán, nakoľko ten starý nevyhovuje súčasným podmienkam.  
Zimná údržba je realizovaná spoločnosťou Marius Pedersen,  s ktorou rokujeme o možných vylepšeniach. (ÚD) 

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“ 
ODPOVEĎ: V úseku Kaufland - Tesco sa jedná o cestu II. triedy, táto nie je v správe mesta Trenčín. Podľa informácií, 
ktoré má útvar dopravy sa pripravuje rozšírenie OC Laugarício, súčasťou ktorého by malo byť aj preriešenie dopravy 
v tomto úseku. Definitívne riešenie vyjde z rokovaní Investora, Trenčianskeho samosprávneho kraja a okresného 
úradu. Mesto tu v rámci svojich právomocí pôsobí viacmenej ako štatista. Čo sa týka úseku medzi Kauflandom a 
kruhovým objazdom pod Juhom - jedná sa o cestu III. triedy v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podľa 
informácií ktoré má útvar dopravy, sa tu nechystajú žiadne zmeny v koncepcii dopravy. Počas dopravnej špičky sa 
tvoria zápchy v celej vyspelej časti sveta, zabrániť sa tomu dá len dlhodobými a finančne náročnými opatreniami a 
hlavne zmenou myslenia. Potrebné je v prvom rade preferovať verejnú dopravu na úkor individuálnej a vytvárať 
podmienky pre alternatívne spôsoby dopravy. V meste veľkosti Trenčína je to najmä budovanie bus-pruhov a cyklo-
pruhov, spoplatnenie parkovania, obmedzenie vjazdu do centra mesta (napríklad na základe eko-noriem) a pod. Je 
to beh na dlhú trať - v mestách kde sa to čiastočne podarilo, sa na zmene koncepcie dopravy pracovalo niekoľko 
desaťročí a Trenčín je takpovediac len v plienkach. (ÚD) 

p. Egg – z akej položky sa zaplatia sankcie za zmarený podnikateľský zámer v lokalite „Celerova jama“ 
a sankcie za spor s televíziou Trenčín? 
ODPOVEĎ: Otázka platenia sankcií nie je k dnešnému dňu aktuálna, nakoľko zo strany súdu nebolo právoplatne 
rozhodnuté.  Prípadné platby a položky rozpočtu budú riešené až po právoplatnom rozhodnutí súdu. (ÚE) 

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. 
ODPOVEĎ: Nelegálna skládka pri kruhovom objazde pri OBI sa nachádzala na pozemku, ktorý je vo vlastníctve 
Správy ciest TSK. Mestská polícia nezistila pôvodcu skládky a písomne vyzvala vlastníka pozemku o odstránenie 
nelegálnej skládky. Napriek tomu vlastník pozemku nelegálnu skládku neodstránil, preto ju dňa 28.11.2016 
odstránilo Mestské hospodárstvo a správa lesov v termíne ako im to harmonogram prác dovoľoval. (ÚSaŽP) 

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 
ODPOVEĎ: MHSL dalo vypracovať v roku 2016 "Odborné stanovisko statika k aktuálnemu stavu oporného múra", 
ktorý obsahuje aj návrh odporúčaní a opatrení, medzi ktorými je uvedená aj oprava predmetného zábradlia, ktorú 
plánuje MHSL v prvom polroku 2017 vykonať. (MHSL) 

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.) 
ODPOVEĎ: Ulica Karpatská ide v tomto roku do rekonštrukcie. Vybudovaná tu bude vyvýšená križovatka s 
priechodmi pre chodcov, ktorá by mala dopravu spomaliť a odradiť časť vodičov od prejazdu z nového mosta do 
centra a naopak. Ak tento stavebný zásah nebude postačujúci, budeme následne hľadať ďalšie opatrenia na 
skľudnenie dopravy (ÚD) 

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 
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miest), možnosť odpredať asfaltovú časť medzi domami obyvateľom, aby si mohli vybudovať vlastné parkovacie 
miesta. 
ODPOVEĎ: Nejedná sa o asfaltovú cestu, ale o chodníky. Tieto boli poškodené parkovaním vozidiel obyvateľov - 
chodníky totiž v čase výstavby neboli dimenzované na takéto zaťaženie. Mesto Trenčín v súčasnosti nemá 
vyčlenené finančné prostriedky na opravu týchto chodníkov vo vnútroblokoch, nakoľko je omnoho viac potrebné 
opravovať verejné chodníky popri cestách, ktoré využíva široká verejnosť a nielen obyvatelia priľahlých domov. V 
blízkom okolí pripravujeme výstavbu nových parkovacích plôch, financovať by sa mali z peňazí vybratých na 
parkovnom. Pokiaľ majú obyvatelia záujem o odpredaj vnútrobloku, je potrebné kontaktovať útvar majetku mesta, 
ktorý určí za akých podmienok je možné s predajom uvažovať a posunúť ho na schválenie výboru mestskej časti 
Stred a následne mestskému zastupiteľstvu. (ÚD) 

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. 
ODPOVEĎ: ODPOVEĎ:   

A) VÝDAVKY Mesta Trenčín na špecifikované kultúrne programy v roku 2016 (Kult.leto, Farmárske jarmoky, 
Silvester): 

Sumár: 
1. Kultúrne leto  9 980 € 
2. Farmárske jarmoky 3 050 € 
3. Silvester  7 700 € 

SPOLU            20 730 € 

Jednotlivé položky: 

KULTÚRNE LETO 

DODÁVATEĽ (komu) PREDMET OBJEDNÁVKY (za čo) SUMA (koľko) 

TP Production s.r.o. koncert Thomasa Puskailera  500 € 

MLADÍK, o.z. vystúpenie dychovej hudby Mladík  280 € 

Komorný orchester Mesta Trenčín vystúpenie  Komor. orchestra  a Orchestra Iši Krejčiho  200 € 

Geišberg s.r.o. koncert Marián a Martin Geišbergovci  600 € 

Dychová hudba Opatovanka vystúpenie dychovej hudby 280 € 

Simona Fehérová vystúpenie Sisa Fehér&Fehero Rocher . 600 € 

Jarmila Vlčková-Shiraz koncert Mira Mundo  280 € 

Michal Kohút nahratie moderátorských vstupov v rámci KL  50 € 

Spolok DH Textilanka vystúpenie dychovej hudby 350 € 

Ján Ančic autorská hudba+nahratie úlohy rozprávača 200 € 

Jazzar,o.z. koncert REVIVAL&TRADITIONAL  550 € 

Gabriel Krchňávek koncert Gabriel Kain & The Ables  500 € 

Ľuboš Maršalka vystúpenie Starohrozenská kapela . 400 € 

Jana Čonková vystúpenie Joe&Jane  250 € 

DH Vlčovanka vystúpenie dychovej hudby 430 € 

DH Krásinka vystúpenie dychovej hudby 350 € 

Ing. Vladimír Kulíšek KVART vystúpenie HS Aurelius Q.+Krajka  500 € 

Samuel Bánovec vystúpenie Erbetes Quartet  380 € 
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Dušan Martinček vystúpenie CAPRE  500 € 

Mello Oto vystúpenie skupiny Akordeonika  570 € 

DH Bodovanka vystúpenie dychovej hudby 300 € 

Country Limit Club, o.z. vystúpenie country skupiny 550 € 

Dychový orchester a mažoretky N.Dca vystúpenie dychovej hudby 450 € 

TFZ STODOLA vystúpenie PONK  550 € 

SOZA  poplatok Hromadná licenčná zmluva - Kultúrne leto 360 € 

9 980 € 

FARMÁRSKE JARMOKY 

DODÁVATEĽ (komu) PREDMET OBJEDNÁVKY (za čo) SUMA (koľko) 

LAUGart slovakia,s.r.o. vystúpenie skupiny  NaNovo 300 € 

Eugen Fisla vystúpenie skupiny TIEŇ  150 € 

Michal Baláž vystúpenie hud.skupiny Cimbal trio  170 € 

Ivona Uváčiková vystúpenie skupina Návrat  300 € 

Obec Dolná Súča  Detská dychová hudba R.Hečka 150 € 

Vladimír Zetek - Div.agentúra ŽIHADLO divadlo Apači Papači 220 € 

Slovenský zväz chovateľov Tr.Stankovce výstava domácich zvierat 100 € 

Matej Beňo vystúpenie Bosoráci z Bolešova 70 € 

Dominika Poláková vystúpenie Bosoráci z Bolešova 70 € 

Veronika Borotová vystúpenie DFS Latovček  100 € 

Adrián Malovaník vystúpenie HS Spod Budína 470 € 

Tibor Kubička moderovanie programu 250 € 

Ing. Vladimír Kulíšek KVART koncert Aurelius Quintet a Krajka 500 € 

Kultúrne centrum Kubra vystúpenie FS Kubra 150 € 

Jakub Ďuráči pastierske hry 50 € 

3 050 € 

 

SILVESTER  

DODÁVATEĽ (komu) PREDMET OBJEDNÁVKY (za čo) SUMA (koľko) 

PRIVATEX-PYRO s.r.o. Silvestrovský ohňostroj 3 000 € 

LAUGart slovakia, s.r.o. vystúpenie skupiny  NaNovo 400 € 

FK-Trend, s.r.o. vystúpenie skupiny LOJZO 3 500 € 

Mirislav Dvoran-MIDO-MUSIC PRODUCTION Silvestrovská diskotéka 400 € 

Art Event s.r.o. technické zabezpečenie a osvetlenie  400 € 

7 700 € 
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B) PRÍJMY zo špecifikovaných kultúrnych programov v roku 2016 (Kult.leto, Farmárske jarmoky, Silvester): 

Keďže uvedené kultúrne programy boli v exteriéri na Mierovom námestí, nevyberalo sa na nich vstupné, t.z. 
Mesto Trenčín v tomto ohľade nemalo z podujatí príjem. 
Jediným príjmom z podujatí boli poplatky predávajúcich za trhové stánky počas Farmárskych jarmokov, ktoré 
vyberalo MHSL (ako organizátor jarmokov). Tieto príjmy za Farmárske jarmoky boli za rok 2016 vo výške 2.430 €. 

  
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.  
ODPOVEĎ: MŠ 28. októbra bude aj v nasledujúcom školskom roku  v prevádzke ako dvojtriedna škôlka. (ŠZMT) 

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. 
ODPOVEĎ: Technická norma vyžaduje prevýšenie obrubníkov voči ceste alebo prídlažbe do 2-och cm. Táto norma 
sa pri všetkých nových priechodoch pre chodcov dodržiava. (ÚD) 

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. 
ODPOVEĎ: Vyriešené, reflektory boli vypnuté. (MHSL) 

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 
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." 
ODPOVEĎ: p. Lisáček po telefonáte p. poslanca zareagoval tým, že v daný deň oslovil realizačnú firmu, ktorá sa po 
následnej tvaromiestnej obhliadke vyjadrila k problému tak, že v prípade montáže druhého senzora by daný senzor 
zaberal aj prichádzajúce autá od Novín, čo by bolo kontraproduktívne. Firma ponúka možnosť stretnutia na mieste, 
aby objasnila výhody a nevýhody možností, ktoré sú k dispozícii. (ÚIS)     
 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." 
ODPOVEĎ: Pri úprave projektu rekonštrukcie Mierového námestia sme s autormi návrhu konzultovali možnosť 
umiestnenia podzemných odpadových nádob priamo na Mierovom námestí, autori návrhu boli proti umiestneniu. 
ÚHA navrhuje tento spôsob pre historické centrum mesta riešiť na Palackého ulici a na Hviezdoslavovej ulici - pri ich 
rekonštrukcii. V zmene územného plánu súvisiacej s riešením centrálnej mestskej zóny  navrhne ÚHA v záväznej 
časti požiadavku riešiť zber odpadu v riešenom území podzemnými kontajnermi. (ÚHA) 

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. 
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ODPOVEĎ: Zábradlie odstrániť možné nie je. Jeho náhrada za živý plot možná je - živý plot nesmie mať výšku väčšiu 
ako 0,9 m nad úrovňou cesty, aby bol zabezpečený rozhľad ale zároveň musí zabrániť chodcom vstupu na cestu. V 
súčasnosti súkromný investor pripravuje rozšírenie cesty v danom mieste, preto neodporúčame výsadbu živého 
plota priamo pri ceste - potreba nahliadnuť do projektovej dokumentácie. (ÚD) 

Ing. Ščepko - Biskupická ulica. Prosím tiež odstrániť aj nepotrebné kotvenie stromov na tejto ulici. Prosím 
aj o odstránenie na kmeni niektorých stromov (viď. detail). 
ODPOVEĎ: Kotvenia stromov boli  odstránené  v 5 týždni. (MHSL) 

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. 
ODPOVEĎ: Rozšíriť chodník do cesty možné nie je - cesta v tomto mieste totiž bola pre nedostatočnú šírku 
rozširovaná na protiľahlej strane. Taktiež sú tu nevyhovujúce polomery pri odbočení do ulice Horný Šianec. 
Odporúčame vyvolať rokovanie s majiteľom pozemku. (ÚD) 
  

 
4. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 
JUDr. Birošová  požiadavka občanov,  sťažujú sa na špinu a neporiadok v meste, neudržiavanie zelene v meste. 
JUDr. Kanaba – na ul. J Zemana je rozbitý kryt na stĺpe verejného osvetlenia. Oproti smetným košom. 
Pravdepodobne to bolo spôsobené konármi stromov v blízkosti osvetlenia. Žiada orez konárov. 
Poslanci VMČ Stred žiadajú, zvýšenie kontroly psíčkarov zo strany MsP, kontrola evidenčnej známky u psov, 
kontrola zberu exkrementov po psoch, zvýšenie počtu smetných košov na psie exkrementy hlavne na hrádzi. 
Uverejnenie článku v novinách, že pokiaľ si nebudú psíčkari  plniť všetky povinnosti bude sa mesto Trenčín zaoberať 
zvýšením dane za psov. 
p. Egg žiada o skontrolovanie bezdomovcov na ul. Soblahovská medzi kruhovým objazdom a MHSL. 
p. Egg žiada, aby zamestnanci, ktorí vydávajú parkovacie karty vedeli presne, jasne , jednotne a pravdivo vysvetliť 
aké doklady sú potrebné k vybaveniu parkovacej karty. 
p. Stašková – kto jej poskytne údaje o platbe za psov, keď bude chcieť vedieť či jej susedia majú zaplatené, alebo 
nie. 
p. Stašková – aký je v súčasnosti zámer s využitím parkoviska za „Perlou“.     
ODPOVEĎ:  Ing. Lisáček odpovedal, že sa začnú spúšťať procesy, ktoré budú súvisieť s vybudovaním nového 
parkoviska za „Perlou“ 
p. Stašková – čo sa bude robiť s ihriskom „Opavia „ pri reštaurácia „Perla“ 
p. Stašková – kto bude zriaďovateľom podzemných kontajnerov                         
ODPOVEĎ:  Mgr. Medal, rieši sa účasť Trenčína v pripravovanom pilotnom programe. Nie je ešte isté, či mesto 
Trenčín bude do tohto programu zaradené. 
Poslanci VMČ Stred žiadajú o možnosť vyjadrenia sa k osadeniu podzemných kontajnerov s vytipovaním oblasti ich 
umiestnenia a zaradením do rozpočtu na budúci rok. 
p. Stacherová spolu s poslancami VMČ Stred žiadajú, aby bola osadená informatívna tabuľka pri stavbe „RUBIKON“ 
pri Družbe s informáciou dokončenia a odovzdania stavby. 
VMČ Stred opätovne navrhuje zaoberať sa výstavbou detského dopravného ihriska v oblasti od Hossovho areálu po 
ihrisko „Rybí svet“. 

Mgr. Medal žiada o informáciu stavu realizácie chodníka na Brezinu, tj. aké práce sú už urobené, čo sa 
ešte bude robiť (a s akým časovým harmonogramom), stav čerpania rozpočtu na túto akciu a stanovisko 
k medializovaným pripomienkam ku kvalite odvedenej práce (čo sa rieši a čo sa bude riešiť v rámci 
reklamačného konania) 
Ing. Ščepko - Krytá plaváreň. Dňa 10.10.2016 som sa pýtal na nejednotné vešiaky (materiálovo i veľkostne). Je to 
nie len neestetické a pri napr. zimnej bunde (vyššia hmotnosť) aj nepraktické (ohýbajú sa a odev padá). Odpoveď 
znela z MHSL znela: Krytá plaváreň každoročne dopĺňa cca 2000 vešiakov do skriniek v šatniach mužov a žien. 
Nakoľko dochádza pravidelne k ich odcudzovaniu, nie je možné zabezpečiť, aby boli vešiaky rovnakej veľkosti, tvaru 
a farby. Ročne sa dopĺňa cca 2 000 vešiakov, nebolo by rozumnejšie používať hotelové verzie? Kde horná časť 
vešiaku je pevne spojená so skrinkou a samotný vešiak je uchytený len prostredníctvom upínacieho mechanizmu. 
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Vešiak je prakticky rozdelený na 2 časti. Kde nie je možné hornú časť odcudziť. Tým je vešiak nepoužiteľný v 
domácnosti. Je možné tento typ vešiaku otestovať napr. na mesiac a následne vyhodnotiť počet odcudzení? Typ 
hotelového vešiaku uvádzam v grafickej prílohe nižšie. Hotelový vešiak je len o niečo málo drahší, ako klasický 
vešiak. Pri 300ks (počet pre celú plaváreň) by bola cena podľa jedného internetového obchodu 390 eur. Pre 
porovnanie: každoročných 2 000 ks nových vešiakov pri cene napr. 0,70 centov za kus znamená náklad 1 400 
eur/rok. Pri 4 rokoch ide o sumu 5 600 eur. To je inak cena nového priechodu pre chodcov. To sme takí bohatí?    
Ing. Ščepko - Biskupická/Záhumenská ulica. Čo si vyžaduje dokončiť vyústenie chodníka, znížiť/zrezať obrubník na 
jeho konci a tým bezbariérovo dokončiť chodník k zastávke MHD. V čase dažďov ide o bahnistú plochu, ktorá núti 
zísť z chodníka na Biskupickú cestu. Prosím o konkrétne kroky. 
Ing. Ščepko - Biskupická ulica. Je možné doplniť „výložník“ na stĺpe verejného osvetlenia smerom k zastávke MHD 
(priložený obrázok nižšie)? Vo večerných hodinách ide o naozaj veľmi tmavé miesto. Jeho rozvetvenie by zvýšilo 
bezpečnosť na tomto mieste. 
Ing. Ščepko - Horný šianec. Chcel by som poprosiť o dosypanie štrku a nového preuloženia dlažby. Takto 
prepadnutá je tam už niekoľko rokov. 
Ing. Ščepko - Palackého ulica. Úpravou a posunutím priechodu pre chodcov boli v tesnej blízkosti vyznačené aj 
plochy vo vozovke, kde je zakázané stáť s vozidlom. Ide o „vyšráfované“ plochy na zlepšenie rozhľadových 
parametrov pre chodcov i vodičov. Na týchto plochách však parkujú vodiči, čo dokazujú fotografie nižšie. Môže tým 
dôjsť ku kolízii chodca s vodičom/cyklistom. Asi najlacnejším riešením je osadenie plastových ohybných stĺpikov do 
priestoru týchto plôch. Estetickejším a pre centrum vhodnejším je vybudovanie vyvýšenej plochy, ktorá by 
nahradila „šráfovanie“ na vozovke. V takomto priestore by mohla byť umiestnená prízemná/popínavá zeleň. Čo 
bráni v prvej fáze umiestniť stĺpiky na týchto plochách? Posledné dve fotografie sú riešenia z projektu „Pražské 
matky“, ktorého cieľom je minimalizovať strety detí a áut nie len pri ceste do školy. 
Ing. Ščepko - Partizánska ulica. Už desaťročia je miesto na obrázku extrémne zúžené maximálne na šírku kočíka. 
Pritom priestorové parametre cesty ukazujú možné bezproblémové rozšírenie v tomto mieste. Ide o jednu z 
hlavných peších ťahov z Partizánskej ulice smerom do centra. Dá sa odhadom naceniť úprava tohto priestoru? 
Úprava, ktorá by kopírovala dnes vyšráfovaná plocha vo vozovke. Podobná úprava sa pred pár týždňami realizovala 
spolu s úpravou zastávky MHD Legionárska (smer centrum). 

5. RÔZNE  

p. Vozárik predložil všetkým prítomným prezenčný materiál mesta Krakow. Predložil fotografie 
kanálových poklopov s erbami miest v ktorých sa nachádzajú. Navrhol, aby prvky umiestnené  v meste 
Trenčín nepropagovali len športovcov, ale samotné mesto Trenčín. Aby mesto Trenčín bolo výnimočné. 

6. ZÁVER 

Na záver predseda VMČ STRED JUDr. Kanaba poďakoval prítomným za účasť. Nasledujúci VMČ Stred by sa mal 
konať dňa 13.3.2017. 

Zapísala: Mgr. Ivana Suliková 
v Trenčíne dňa 16.2.2017 

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

        JUDr. Ján Kanaba 
        Predseda VMČ Stred 
   


