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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 13.3.2017   

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

Ospravedlnení poslanci: Ing. Michal Urbánek 

Prítomná:                                                                                                               
Mgr. Ivana Suliková – garant VMČ Stred 

Hostia:                                                                                                                                                                           
Mgr. Milan Sláviček – MsP, Ing. Gabriela Vanková – ÚMM, Ing. Marta Jamborová – ÚKCaM,                   
Mgr. Ľuboslava Sedláková – KP, Ing. Miloš Minarech - ÚD 

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 nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Trenčín: 
1/   C-KN parc. č. 1725/153 zastavané plochy a nádvoria o výmere 49m2 evidovaná na LV č. 1 ako výlučný vlastník   
Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina do výlučného vlastníctva pre MUDr. Andreu Cimprichovú, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a jeho užívania ako predzáhradky a prístupu k nehnuteľnostiam, 
ktorých je vlastníčkou. 
Ide o oplotený pozemok nachádzajúci sa na ulici Nové Prúdy, ktorý je dlhodobo užívaný ako predzáhradka a prístup 
k rodinnému domu, ktorý je postavený na pozemku C-KN parc. č. 1740/13, ktorého je žiadateľka vlastníčkou. 
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta 
Mesta Trenčín dňa 07.02.2017 odporučili predaj pozemkov 

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. 3546/32 zastavané plochy a nádvoria o výmere 48m2 evidovaná na LV č. 1 ako výlučný vlastník 

Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina do výlučného vlastníctva pre doc. Ing. Zuzana Jamrichová, PhD., za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku užívaného ako predzáhradka a  vstup k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve žiadateľky. 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici Puškinova, ktorý je dlhodobo využívaný ako predzáhradka a prístup 
k nehnuteľnostiam. 
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Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta 
Mesta Trenčín dňa 07.02.2017 odporučili predaj pozemkov 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti. 
 
Na VMČ STRED sa dostavila JUDr. Birošová 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť   o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 
647/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m2, pre Ing. Dušana Jasečka, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania a scelenia pozemku. Ide o pozemok nachádzajúci sa medzi nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa 
a chodníkom na Jesenského ulici v Trenčíne.   
      Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín a Útvar 
dopravy MsÚ v Trenčíne dňa 07.02.2017 odporučil odpredaj pozemku. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za, odporučil vyhovieť žiadosti.  
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Trenčín: 
1/  C-KN parc. č. 1694/342 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21m2  a  C-KN parc. č. 1694/345 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 89m2 evidovaných na LV č. 1 ako výlučný vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina pre 
Jaroslava Janíka a manželku Evu Janíkovú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov užívaných ako záhrada, predzáhradka a  vstup k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve žiadateľov. 
Ide o oplotené pozemky nachádzajúce sa na ulici Karpatská, ktoré sú dlhodobo využívané ako záhrada, 
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 07.02.2017 odporučili predaj pozemkov. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za, odporučil vyhovieť žiadosti.  
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Trenčín: 
1/  časť o výmere cca 29m2 (výmera bude spresnená geometrickým plánom) C-KN parc. č. 3451 zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 6464 m2 evidovaná na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina do 
výlučného vlastníctva pre Vieru Kollárovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, jeho scelenia s 
nehnuteľnosťou a jeho užívania ako prístupu k nehnuteľnostiam. 
Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici Soblahovská (záhradkárska osada – poľnohospodár), ktorý je priľahlý 
nehnuteľnosti – zadnej časti záhrady v spoluvlastníctve žiadateľky, kde je vytvorený zadný vchod do záhrady. Na 
pozemku sa nachádzala čierna skládka, ktorú žiadateľka odstránila a pozemok dlhodobo udržiava. 
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta 
Mesta Trenčín dňa 07.02.2017 odporučili predaj pozemku. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za, odporučil vyhovieť žiadosti.  
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Trenčín: 
1/   časť o výmere cca 205m2 (výmera bude spresnená geometrickým plánom) C-KN parc. č. 1688/20 zastavané    
plochy a nádvoria o celkovej výmere 219m2 a C-KN parc. č. 1688/21 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 
33m2 evidovaných na LV č. 1 ako výlučný vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina pre Miroslava Kotrhu a manželku 
Ľubicu Kotrhovú  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemkov dlhodobo užívaných ako súčasť záhrady vo vlastníctve žiadateľov a ich scelenia s pozemkami vo 
vlastníctve žiadateľov. 
Ide o oplotené pozemky – zeleň nachádzajúce sa na ulici Rybárska, ktoré sú dlhodobo užívané ako záhrada v celosti 
s pozemkom v k. ú. Trenčín C-KN parc. č. 1687/2 záhrady o celkovej výmere 294m2 vo vlastníctve žiadateľov. 
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta 
Mesta Trenčín dňa 07.02.2017 odporučili predaj pozemkov. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za, odporučil vyhovieť žiadosti.  
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Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Trenčín: 
1/   C-KN parc. č. 1725/167 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 a C-KN parc. č. 1725/158 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 40 m2 evidovaných na LV č. 1 ako výlučný vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina do 
podielového spoluvlastníctva pre Annu Prekopovú v podiele ½-ica, Ing. Petra Prekopa v podiele ¼-ina a Ing. Pavla 
Prekopa v podiele ¼-ina, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov užívaných ako záhrada, 
predzáhradka a  vstup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov. 
Ide o oplotené pozemky nachádzajúce sa na ulici Narcisová, ktoré sú dlhodobo využívané ako záhrada, 
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 pozemkov. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za, odporučil vyhovieť žiadosti.  
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Trenčín: 
1/časť o výmere cca 20m2 (výmera bude spresnená geometrickým plánom) C-KN parc. č. 1725/180 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 87m2 evidovaná na LV č. 1 ako výlučný vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina do 
výlučného vlastníctva pre Ing. Gabrielu Rizikyovú, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a jeho 
užívania ako záhrady a časti prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľky. 
Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici J. Zemana, ktorý je priľahlý nehnuteľnostiam – pozemkom vo vlastníctve 
kupujúcej využívaných ako záhrada. 
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta 
Mesta Trenčín dňa 07.02.2017 odporučili predaj pozemkov 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za, odporučil vyhovieť žiadosti. 
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Trenčín: 
1/C-KN parc. č. 3546/21 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 49m2 a C-KN parc. č. 3546/30 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 95m2 evidovaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina do podielového 
spoluvlastníctva pre Martina Škáru v podiele 5/6-ín a Mgr. Branislava Škáru v podiele 1/6-ina za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov užívaných ako záhrada, predzáhradka a  vstup k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve žiadateľov. 
Ide o oplotené pozemky nachádzajúce sa na ulici Puškinova, ktoré sú dlhodobo využívané ako záhrada, 
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 07.02.2017 odporučili predaj pozemkov. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za, odporučil vyhovieť žiadosti. 
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť Žiadame Vás o vyjadrenie k žiadosti spoločnosti ELHOLM, s.r.o.  o  prenájom 
pozemkov a spevnených plôch v k.ú. Trenčín C-KN parc.č. 182/3  ostatná plocha o výmere 48 m2, C-KN parc.č. 
3243/1 zastavaná plocha o výmere 83 m2, novovytvorená C-KN parc.č. 189/2 zastavaná plocha o výmere 231 m2 
a novovytvorená C-KN parc.č. 3267/7 zastavaná plocha o výmere 116 m2 (celková výmera spolu predstavuje 478 
m2), za účelom rozšírenia komunikácie,  rekonštrukcie a prekládky chodníka  na Ul. Rozmarínovej v Trenčíne.  
Žiadateľ je investorom stavby   „Parkovisko pod mostom Rozmarínová ulica, TRENČÍN“ a svoju žiadosť odôvodňuje 
tým, že parkovisko je navrhnuté v mieste  jestvujúceho menšieho parkoviska uprostred mimoúrovňovej  križovatky 
ciest I/61 a II/507 a k rozšíreniu dochádza z dôvodu nedostatočnej kapacity parkovacích miest v centre mesta. 
Rozšírenie vetvy mimoúrovňovej  križovatky ciest I/61 a II/507 je navrhnuté z dôvodu absencie pravého 
odbočovacieho pruhu. Odbočenie vpravo je v súčasnosti  realizované z odbočovacieho pruhu vľavo, čím dochádza 
k blokovaniu vozidiel odbočujúcich  vpravo z Rozmarínovej ulice na ulicu Kniežaťa Pribinu a ďalej na starý most, 
vozidlami prichádzajúcimi zo starého mosta a odbočujúcimi vľavo na cestu II/507, ktoré stoja na svetelný signál 
STOJ. Týmto blokovaním dochádza k dopravnému kolapsu v celej južnej časti centra mesta. Vybudovaním pravého 
odbočovacieho pruhu sa tento jav čiastočne eliminuje.  Po vybudovaní stavby chodníka bude tento prevedený do 
majetku Mesta Trenčín, čo podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne a stavebný objekt  - rozšírenie 
komunikácie a nový odbočovací pruh bude po kolaudácii prevedený do majetku Slovenskej správy ciest Bratislava. 
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Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín  a Útvar dopravy 
MsÚ v Trenčíne dňa 7.2.2017 odporučil prenájom pozemkov v zmysle žiadosti. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 1 za, 3 proti a 1 sa zdržal hlasovania neodporučil vyhovieť 
žiadosti. 
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť   o vyjadrenie sa k žiadosti spoločnosti GLS Slovakia, s.r.o. Lieskovec, ktorá 
požiadala o prenájom pozemku - časť CKN parc.č. 697/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2, za účelom 
umiestnenia balíkomatu. Uvedený balíkomat by slúžil k uloženiu a uskladneniu balíka pre občana, ktorý 
uskutočnil presmerovanie (nenachádza sa na adrese doručenia balíka), podanie balíka občanom do 
úložného priestoru a následné vyzdvihnutie kuriérom. Balíkomat má v sebe 20 boxov, t.j. 20 občanov, ktorí 
ho vedia denne využívať. 
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného 
architekta Mesta Trenčín dňa 15.02.2017 prenájom uvedeného pozemku odporučili. 
Po odporučení prenájmu pozemku v orgánoch Mesta Trenčín, bude prenájom realizovaný v zmysle § 9a 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., formou priameho prenájmu. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za, odporučil nájsť vhodnejšie miesto pre umiestnenie 
balíkomatu, s možnosťou ľahšieho prístupu a parkovania 

 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie k zámene nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín medzi 
Mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom nasledovne : 

- pozemok s príslušenstvom (spevnené plochy, časť oplotenia) novovytvorená C-KN parc.č. 170/5 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 239 m2, odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 170/1 
zapísanej na LV č. 2941 ako Trenčiansky samosprávny kraj v podiele 1/1-ina. 

za  
- pozemok C-KN parc.č. 621/31 zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m2 
- pozemok novovytvorená C-KN parc.č. 621/59 zastavané plochy a nádvoria o výmere o výmere 480 m2, 

odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 621/1 zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto 
Trenčín v celosti 

Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania. 
Účelom zámeny je : 

- Pre Mesto Trenčín realizácia investičnej akcie Mesta Trenčín „Námestie študentov“, mestské zásahy 
- Pre Trenčiansky samosprávny kraj vysporiadanie časti pozemkov v areáli Strednej odbornej školy obchodu 

a služieb na Jilemnického ulici v Trenčíne 
Mesto Trenčín realizuje investičnú akciu „Námestie študentov“ – mestské zásahy a to na  pozemku nachádzajúcom 
sa v areáli Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, ktorý je vlastníctvom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na 
predmetnom pozemku sa nachádza pôvodné stojisko  na smetné nádoby, ktoré je potrebné odstrániť a vybudovať 
nové. Celková cena na vybudovanie uvedeného stojiska prestavuje  zaokrúhlene 10.180,- €. Zmluvné strany sa 
dohodli, že finančné prostriedky súvisiace s vybudovaním  nových stanovíšť pre umiestnenie kontajnerov budú 
hradené spoločne  a časť finančných prostriedkov, ktoré majú byť hradené z rozpočtu Mesta Trenčín, t.j. vo výške 
zaokrúhlene 5.100,- €, budú prenesené do hodnoty a  výmery pozemkov, ktoré Mesto Trenčín poskytne 
Trenčianskemu samosprávnemu kraju. 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za, odporučil vyhovieť žiadosti. 
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o  prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti o predaj spoluvlastníckych podielov 
v celkovej veľkosti 171/282 na pozemku v k.ú. Trenčín (ulica Jána Zemana) – CKN parc.č. 1689/19 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 377 m2 pre 9 vlastníkov garáží za účelom vysporiadania pozemku užívaného ako vjazd do 
garáží pod bytovým domom na Ul. Jána Zemana 2552 v Trenčíne. Na spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 171/282 
pripadá výmera 228,61 m2. 

Ide o pozemok využívaný iba vlastníkmi garáží na vjazd do garáží pod bytovým domom a niektorí vlastníci 
garáží si už spoluvlastnícky podiel na tomto pozemku vysporiadali.  
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Útvar stavebný a životného prostredia, Útvar dopravy a Útvar hlavného architekta predaj odporučili dňa 
07.02.2017. 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za, odporučil vyhovieť žiadosti. 
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Trenčín: 
1/   časť o výmere cca 31m2 (výmera bude spresnená geometrickým plánom) C-KN parc. č. 3451 zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 6464 m2 evidovaná na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina do 
podielového spoluvlastníctva pre Katarínu Hoštákovú v podiele 4/6-iny, Martinu Patkovú v podiele 1/6-ina 
a Miroslavu Hoštákovú v podiele 1/6-ina, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, jeho scelenia s 
nehnuteľnosťou a jeho užívania ako prístupu k nehnuteľnostiam. 
Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici Soblahovská (záhradkárska osada – poľnohospodár), ktorý je priľahlý 
nehnuteľnosti – zadnej časti záhrady v spoluvlastníctve žiadateľov, kde je vytvorený zadný vchod do záhrady. Na 
pozemku sa nachádzala čierna skládka, ktorú žiadatelia odstránili a pozemok dlhodobo udržiavajú. 
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar dopravy MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta 
Mesta Trenčín dňa 07.02.2017 odporučili predaj pozemku. 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za, odporučil vyhovieť žiadosti. 
Na VMČ Stred sa z dôvodu pracovných povinností neskôr dostavil Ing. Minarech – Útvar dopravy, sa prerokovanie 
žiadosti podané útvarom dopravy presunuli až za bod č. 4 /Nové požiadavky občanov a poslancov/ 
 

3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 
JUDr. Birošová  požiadavka občanov,  sťažujú sa na špinu a neporiadok v meste, neudržiavanie zelene 

v meste. 
ODPOVEĎ: Za MHSL: Verejná zeleň bola v roku 2016 udržiavaná lepšie ako v predchádzajúcich rokoch - väčší počet 
kosení v meste, viac orezov, výrubov, uskutočnenie náhradnej výsadby väčšieho rozsahu, starostlivosť o niektoré 
dlhodobo zanedbané plochy a v tomto trende s ďalšími vylepšeniami sa bude pokračovať aj v roku 2017. 
Za UD: Čistenie komunikácii po zimnej údržbe sme začali predčasne s rizikom, že môže ešte nasnežiť dňa 20.2.2017. 
Vyčistiť celé mesto nie je vzhľadom na rozsah možné za pár dní, ale trvá to zhruba 2 mesiace. Po skončení čistenia 
po zimnej údržbe, budeme v dočisťovaní ulíc priebežne pokračovať až do jesene. Obyvatelia by k udržaniu čistoty 
mohli prispieť najmä tým, že si z verejných ulíc nebudú robiť smetisko podobne ako to robia obyvatelia Luníka 9.  

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. 
ODPOVEĎ: Orez konárov bude zaradený do harmonogramu prác MHSL. (MHSL) 

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. 
ODPOVEĎ: Za KPRI - článok upozorňujúci psíčkarov na ich povinnosti týkajúce sa odstránenia exkrementov po 
svojich psoch z verejných priestranstiev a tiež upozorňujúci na sprísnenú kontrolu psíčkarov príslušníkmi Mestskej 
polície Trenčín bude uverejnený už v najbližšom vydaní mesačníka INFO. O plošnom zvyšení dane za psa zatiaľ 
neuvažujeme i z toho dôvodu, že považujeme za veľmi diskutabilné, či by prinieslo želaný efekt - teda zvýšenie 
zodpovednosti psíčkarov pri odstraňovaní exkrementov po svojich psoch. 
Za MsP: O uvedenom probléme MsP TN  vie, nariadil som hliadkam vykonávať zvýšenú kontrolu, či majitelia  psov 
po nich upratujú ich exkrementy. Tak isto majú viac kontrolovať, či majú psy evidenčnú známku a  ak  zistia, že 
nemajú , majú zasielať  takéto oznámenie  p. Vetrákovej na MsÚ TN. 

p. Egg žiada o skontrolovanie bezdomovcov na ul. Soblahovská medzi kruhovým objazdom a MHSL. 
ODPOVEĎ: Posledná kontrola na  výskyt bezdomovcov bola  v uvedenej lokalite  vykonaná na  môj podnet dňa  
25.2.2017 - sobota v popoludňajších hodinách. Žiadny bezdomovci sa tam nenachádzajú, sú tam len veci, ktoré po 
sebe zanechali.(MsP) 

p. Egg žiada, aby zamestnanci, ktorí vydávajú parkovacie karty vedeli presne, jasne , jednotne a pravdivo 
vysvetliť aké doklady sú potrebné k vybaveniu parkovacej karty. 
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ODPOVEĎ: Za ÚKCaM: Zamestnanci poskytujú informácie, odpovedajú a vysvetľujú občanom, ktorí majú záujem o 
vydanie parkovacej karty, v súlade s platným VZN. V prípade, ak sa vyskytne potreba  konzultácie, sú takmer 
okamžite prizvaní mestskí právnici. VZN je možné aj novelizovať, ako tomu bolo napr. 21.02.2017 na mimoriadnom 
MsZ, aj na základe zistení pri takýchto konzultáciách. Operatívne bolo VZN upravené v prospech obyvateľov.   
Za ÚD: Doklady potrebné k vybaveniu parkovacej karty sú detailne popísané vo VZN č. 10/2016 v platnom znení. 
Zamestnanci boli s týmto VZN a jeho zmenami oboznámení a majú o ňom lepšiu znalosť, ako niektorí poslanci MsZ. 
V prípade, ak Vám bola poskytnutá nepresná informácia, ospravedlňujeme sa Vám. 

p. Stašková – kto jej poskytne údaje o platbe za psov, keď bude chcieť vedieť či jej susedia majú zaplatené, 
alebo nie. 
ODPOVEĎ: Informácia o  daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní je na základe zákona č.563/2009 Z.z. o 
správe daní /daňový  poriadok/   a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  daňovým  tajomstvom. Vzhľadom na 
uvedenú  skutočnosť je informácia o tom, či majú susedia zaplatenú daň za psa daňovým  tajomstvom. 
Zároveň je ale potrebné uviesť, že správca dane každý podnet občana na porušenia zákona o miestnych daniach 
preveruje a postupuje tak, aby to viedlo k správnemu  určeniu a vyrubeniu miestnej  dane.   
To  znamená,  že  správca dane  vykonáva všetky  úkony  aj  z vlastného  podnetu, ak  sú  splnené  zákonné  
podmienky   pre vznik  a existenciu  daňovej  pohľadávky,  a to  aj  vtedy , ak  daňový  subjekt   nesplnil  riadne  
alebo vôbec  svoje povinnosti.(ÚE) 

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“ 
ODPOVEĎ: Parkovisko za Perlou sa zrekonštruuje, položí sa nový asfalto-betónový povrch. Počet parkovacích miest 
sa predbežne navýši na 40. (ÚD) 

p. Stašková – čo sa bude robiť s ihriskom „Opavia „ pri reštaurácia „Perla“ 
ODPOVEĎ: Na ihrisku "Opavia" uvažuje Mesto Trenčín s kompletnou revitalizáciou celého územia s osadením 
nových prvkov detského ihriska vrátane dopadových plôch a zelene. (ÚSaŽP) 

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. 
ODPOVEĎ: Nakoľko nám nie je jasné na aké podzemné kontajnery sa občan spytuje, poskytneme informáciu o už 
existujúcich polopodzemných kontajneroch. Na ul. Žilinská a Pred poľom vybudovala stojiská s polopodzemnými 
kontajnermi spoločnosť Marius Pedersen. Na ul. M.Bela a K.Šmidkého ich vybudovalo mesto Trenčín. (ÚSaŽP) 

Poslanci VMČ Stred žiadajú o možnosť vyjadrenia sa k osadeniu podzemných kontajnerov s vytipovaním 
oblasti ich umiestnenia a zaradením do rozpočtu na budúci rok. 
ODPOVEĎ: V rozpočte na rok 2017 nie je zatiaľ zaradené budovanie ďalších stojísk s polopodzemnými kontajnermi. 
V prípade, že mesto Trenčín bude uvažovať s umiestňovaním polopodzemných kontajnerov v tomto alebo budúcom 
roku, bude tento zámer predložený aj na vyjadrenie príslušným výborom mestských častí.(ÚSaŽP) 

p. Stacherová spolu s poslancami VMČ Stred žiadajú, aby bola osadená informatívna tabuľka pri stavbe 
„RUBIKON“ pri Družbe s informáciou dokončenia a odovzdania stavby. 
ODPOVEĎ: Podľa stavebného zákona má byť stavenisko označené s uvedením potrebných údajov o stavbe a 
účastníkoch výstavby. Stavebník si túto povinnosť splnil umiestnením stavebného povolenia, v ktorom sú uvedené 
všetky potrebné údaje - názov a popis realizovanej stavby, identifikácia stavebníka,  ako aj účastnikov výstavby. 
Podľa informácie od dodávateľa by sa jednotlivé stavebné objekty mali kolaudovať v mesiacoch marec - apríl tohto 
roku.(ÚSaŽP) 

VMČ Stred opätovne navrhuje zaoberať sa výstavbou detského dopravného ihriska v oblasti od Hossovho 
areálu po ihrisko „Rybí svet“. 
ODPOVEĎ: ÚHA ihrisko odporúča, otázne je financovanie, v PD z roku 2009 bol orientačný rozpočet 640.000 € s 
DPH. 

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) 
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ODPOVEĎ:  Chodník je hotový na cca 80%, na ostatku je položené lôžko, ktoré sa bude zhutňovať, presýpať 

a následne naň bude uložený do suchého betónu lomový kameň, ktorý bude vyšpárovaný. Chodník bol rozšírený, 
najmenšia nameraná šírka je 135cm. Poškodenia, ktoré vznikli občanmi počas realizácie boli odstránené. 
Poškodenia a vady, ktoré sa nestihli odstrániť kvôli nevyhovujúcemu počasiu budú odstránené v rámci dokončenia 
stavby. Obavy z prípadnej stojacej vody sa testami ukázali ako neopodstatnené.  Doposiaľ sa za realizáciu diela 
z rozpočtu nič nehradilo. Faktúra za dielo bude uhradená až po jeho kompletnom ukončení a prevzatí. Na 
dokončenie stavby je potrebné, aby bol terén suchý a neboli mrazy. Doba potrebná na dokončenie je jeden týždeň. 
Na stavbe sa aktívne zúčastňuje autorský dozor. (ÚIS) 

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. 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?  
ODPOVEĎ: Súčasné vešiaky nenakupuje MHSL za uvedené ceny, ale získava väčšinou darovaním. Uvedeným 
návrhom sa budeme v dohľadnej dobe zaoberať. (MHSL) 

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. 
ODPOVEĎ: Konkrétne kroky: Po vysúťažení stavebnej údržby (cca koncom marca) dáme dobudovať bezbariérový 
zjazd podobne ako sme to urobili minulý rok na Jesenského ulici. Úpravu sme zaradili do zásobníka opráv. (ÚD) 

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. 
ODPOVEĎ: Za MHSL pripravilo vhodnejšie a komplexnejšie riešenie, ktoré bolo postúpené na ÚIS na investičné 
zabezpečenie.  
Za UIS: Uvedená zastávka bude osvetlená novým svietidlom umiestneným na stĺp el. vedenia v rámci investičnej 
akcie na svietenia chodníka pri blízkom cintoríne. 

Ing. Ščepko - Horný šianec. Chcel by som poprosiť o dosypanie štrku a nového preuloženia dlažby. Takto 
prepadnutá je tam už niekoľko rokov. 
ODPOVEĎ: Po vysúťažení stavebnej údržby dáme dlažbu opraviť. Úpravu sme zaradili do zásobníka opráv.(ÚD) 

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. 
ODPOVEĎ: Za UD: Daný priechod pre chodcov budeme ešte upravovať - na chodník v mieste pôvodného priechodu 
budú osadené stĺpiky s retiazkou, čím sa chodci nasmerujú na nový priechod. Priechod sa podfarbí červenou farbou, 
aby vodičov nezvádzal na parkovanie, tak ako sa tomu deje v súčasnosti. Po prijatí týchto opatrení budeme situáciu 
monitorovať a pokiaľ to nebude postačujúce príjmeme ďalšie opatrenia. Pred úpravou priechodu je však potrebné 
vykonať výmenu potrubia z uličnej vpuste do kanalizácie, nakoľko táto je zlomená - vyžiada si to rozkopanie 
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komunikácie v mieste priechodu. Opravu vpuste uskutočníme po spustení výroby asfaltových zmesí, keďže priechod 
bude potrebné znovu vyasfaltovať. 
Za MsP: Hliadky MsP TN sú vo všeobecnosti inštruované, aby v  rámci vykonávania  hliadkovej služby  kontrolovali aj 
parkovanie motorovými vozidlami  v uvedených lokalitách - na prechodoch pre chodcov, na V13- biele čiary, ako aj 
na V12b - žlté čiary, kde  je zakázané zastaviť a stáť  s motorovými vozidlami. Tiež  sa  zameriavajú, ako parkujú 
vodiči motorovými vozidlami v centre mesta, najmä na  uvedených kritických  miestach. Do tejto problematiky je  
zapojený aj kamerový a  monitorovací systém MsP TN. 

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). 
ODPOVEĎ: Na takýto zásah je potrebné stavebné povolenie a investičná akcia. V súčasnosti takúto investičnú akciu 
naplánovanú nemáme. Za ÚIS: Odhadované náklady realizácie sú 5-6 tisíc €. (ÚD, ÚIS) 

 
4. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 
Ing. Skoupová – bolo by možné zriadiť verejné sociálne zariadenie  (WC) v lokalite Hasičskej ul.? (obojstranné 
zástavky SAD mestskej a prímestskej dopravy, nové parkovisko). Navrhuje využiť zanedbaný pozemok za mestskou 
knižnicou na Palackého ul. Následne osadenie tabuliek (WC). 
p. Egg – prečo pred garážami na Hornom Šianci nie je značenie (parkovacie boxy) a od modlitebne „Adventistov 7 
dňa“ áno. 
p. Egg – ktorý funkcionár neuvážene stanovil realizáciu parkovacieho systému na november 2016? 
p. Egg – kto plánoval cyklus spustenia cyklotrasy a plavárne na Ostrove? 
p. Egg – ktor iadil opravu parkoviska na Hornom Šianci tak, že jamu na prístupe zalial asfaltom, ktorý po niekoľkých 
týždňoch vypadol a cesta vykazuje výmoľ. Kto má zodpovednosť za neefektívne vynaložené prostriedky? 
p. Egg – žiada o vysvetlenie pojmu dočasné parkovanie, ktoré je používané v pokynoch o parkovaní v meste? Zákon 
č. 8/2009 Z.z. pozná pojem zastavenie, státie. Od kedy sa časovo ráta parkovanie a ako dlho trvá dočasné 
parkovanie? Podľa posledného vydania INFO v priestoroch pred školou uvádzate pojem krátkodobé bezplatné 
parkovanie. Koľko druhov parkovania existuje? 
p. Egg – Akú predstavu má mesto o platení poplatkov osobami prichádzajúcimi na  návštevu mesta a nemajú 
možnosť platiť parkovné elektronicky, lebo nemajú mobil. Kde budú hľadať parkovací automat? 
p. Egg – Prečo do VZN 4/2017 o obsluhe parkovacích boxov neboli zapracované sankcie za nezabezpečenie, 
znemožnenie vjazdu, výjazdu platiacemu rezidentovi pre neodprataný sneh a pod. Prečo neboli uvedené sankcie za 
neoprávnené parkovanie? Bude to na okamžitej nálade policajta? 
p. Egg – Grécko-katolícky kostol má na vystavenom stavebnom povolení uvedený termín dokončenia stavby 
9/2015. Dnes táto stavba nie je dokončená. Aký bude ďalší postup zo strany mesta? V bezprostrednom priestore sa 
nachádza ležisko bezdomovcov. 
p. Egg – Aké opatrenia prijala MsP a mesto k oznámeniu ležoviska bezdomovcov v priestore Lavičkového potoka 
a vodárničky? 
p. Egg – sú mestom povolené otrhané pútače na kolesách na ul. Východná medzi OBI a Pod Juhom? 
p. Egg – prečo časť Čerešňového sadu, ktorú si zobrali pod patronát aktivisti je vo veľmi dobrom stave a časť od 
pamätníka a okolia sa ani hodnotiť nedá. Počíta mesto s využitím ľudí v rámci všeobecne prospešných prác, alebo sa 
bude vyhovárať na problémy ako v minulosti (dozor, náradie, záujem) 
p. Egg – podľa čoho rozdeľujeme občanov mesta Trenčín na rôzne kategórie? Občan mesta s trvalým bydliskom 
v danej lokalite Stred musí platiť parkovné od 15.3.2017 a prečo občan s trvalým pobytom na Juhu za parkovanie 
pred bydliskom bude platiť od neurčitého termínu? Prečo sa celá akcia nespustila k jednotnému termínu? Aký je 
dôvod, že výťažok za parkovanie tohto občana bude slúžiť na ďalší rozvoj parkovacej služby? Koho vlastne 
sponzorujem? 
p. Egg – v médiách sa stále uvádza hrozba zo strany Ruska. Mala by sa venovať adekvátna pozornosť civilnej 
ochrane obyvateľstva. Ako je preverené, že v prípade potreby súkromný nájomcovia krytov ho uvoľní a kryt bude 
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plniť na 100% svoje poslanie. Do akej miery je mesto presvedčené o tom, že znalosť občanov mesta pri zásadách 
evakuácie pri rôznych mimoriadnych situáciách je na potrebnej úrovni. 
Mgr. Medal -  aká bude stratégia mesta do budúcna v súvislosti s osadením podzemných kontajnerov. 
JUDr. Kanaba – žiada o opravu chodníka po ľavej strane na Električnej ul. (hore od detského domova)smerom do 
Trenčianskej Turnej. Je v dezolátnom stave, žiada o bezpodmienečnú opravu. 
JUDr. Kanaba – žiada o opravu chodníka na ul. Nemocničnej (slepá ul.) na Električnú ul. v zátačke kde je (elektrická 
skrinka-Trafostanica) mierne zdeformovaný terén  
Dôchodci z KS Dlhé Hony – žiadajú vymeniť okná na kultúrnom stredisku, resp. naplánovať do budúcoročného 
rozpočtu 
p. Beták – na ul. 28. októbra po simulovanej situácii keď prechádzali hasiči sa začala následne rekonštrukcia 
chodníka na tejto ulici. Pýta sa či táto rekonštrukcia je v súlade so zákonom 135/196 , či bolo, alebo nebolo 
potrebné stavebné povolenie na túto rekonštrukciu a či kolaudáciu bude do 15.3.2017. Kto vydal príkaz na  
rekonštrukciu chodníka? 
p. Beták – je v súlade so zákon to, že parkovacie miesta, parkoviská sú vyznačené aj na plochách, ktoré nie sú na 
mestských komunikáciách, nespĺňajú charakter mestských komunikácií (dvor, spevnená asfaltová plocha, ktorá 
nespĺňa štatút parkoviska) 
p. Petrúšek má trvalé bydlisko na Slnečnom námestí kde býva a chodí 3 x do týždňa opatrovať svoju babku na ul. 
Horný šianec, ktorá žije v rodinnom dome, ktorého je p. Petrúšek vlastník. Nemôže si zakúpiť abonentskú ani 
rezidenčnú kartu.  Na pozemku rodinného domu nemôže parkovať (nedostatok miesta) Na základe času stráveného 
v tomto RD starostlivosťou o svoju babku v minulom roku, kalkuluje s tým, že bude musieť ročne platiť 300,- € za 
parkovné ročne na tejto ul. kde je vlastníkom nehnuteľnosti. Vie mesto Trenčín ako vyriešiť túto situáciu?  
p. Holíč – navrhuje, aby aj občan s prechodným pobytom v Trenčíne (u rodičov),  bol braný ako rezident a mal 
možnosť si vybaviť rezidentskú kartu. 
Občan – uvádza príklad: je vlastník firmy, má niekoľko áut a nevie kedy ktorým autom príde domov, ale príde len 
jedným. Čo má spraviť. (Napr. jedno má v servise a 2 mesiace bude chodiť na druhom, na ktoré nemá zakúpenú 
rezidentskú kartu)  
ODPOVEĎ: p. Sedláková aj keď chcete ísť na diaľnicu tak si musíte zakúpiť diaľničnú známku, alebo môžete požiadať 
na MsÚ o dočasnú zmenu evidenčného vozidla.  
Občania žiadajú, aby bola zjednotená cena kariet za vozidlá. Aby za jedno, druhé aj tretie sa platilo rovnako. Tak 
ako pri kúpe diaľničnej známky, ktorá nie je odstupňovaná podľa počtu vlastníctva áut. 
Občan – uvádza príklad: manželia sú rozvedení, ale žijú v jednom byte, na ktorý majú obidvaja ½ vlastnícke právo . 
Každý má svoje vlastné auto. Ktorý z nich bude mať nárok na parkovaciu kartu za 20,- €, ktorý bude platiť tú 
drahšiu?  
ODPOVEĎ: p. Sedláková – ten, ktorý príde skôr.  
Občania sa pýtajú odkedy bude platný letný režim vývozu smetí v centrálnej zóne? 
Mgr.Medal tlmočil požiadavku občanov – je naozaj nutné, aby občania si museli vybavovať toľko papierov kvôli 
vybaveniu parkovacej karty? Nie je presne dané VZN-kom, aké doklady musí občan priložiť.  
ODPOVEĎ: p. Sedláková – občan si vypíše žiadosť, pracovníčky si overia vzťah k nehnuteľnosti, donesie si občiansky 
preukaz, technický preukaz, pracovníčky si overia vzťah k nehnuteľnosti. Iný prípad je ak syn má trvalý pobyt 
u rodičov, nie vlastníkom nehnuteľnosti, tak k vybaveniu potrebuje súhlas vlastníkov nehnuteľnosti. Overovanie 
podpisov pre tento účel je bezplatné.  
p. Fiala – chodník na Brezinu z letného kina (ATRIA)je nekvalitne spravený, zlý technologický postup. Žiada, aby sa 
dohliadlo na dodržanie technologického postupu. 
Ing. Ščepko - Roh ulíc Soblahovská a Olbrachtova. Je možné z dopravného hľadiska umiestniť dopravné značky na 
stĺp verejného osvetlenia, resp. na stĺp osvetlujúci priechod pre chodcov? Ak to možné je, odstránilo by sa zbytočné 
„stĺporadie“. 
Ing. Ščepko - Nasvietenie Farského kostola. Chcel by som poprosiť o výmenu svetiel na miestach kostola, ktoré boli 
ešte v nedávnej dobe funkčné. Ide o nasvietenie malej vežičky v zadnej časti kostola a tiež o jedno z okien na 
kostolnej veži. Aktuálnu fotografiu aj s fotografiou z minulosti posielam nižšie. Na nej sú šípkami označené 
spomínané miesta pre ľahšiu orientáciu. 
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Ing. Ščepko - Detské ihrisko na Beckovskej ulici. Pri príprave parkovacej politiky som upozorňoval na problematické 
pozdĺžne parkovanie pred vchodom/východom z detského ihriska. Deti totiž bežne prebiehajú zo strany ihriska do 
vnútrobloku oproti. Ak vchod zostane na svojom mieste, deti budú vybiehať medzi zaparkované autá. Vodič ich 
nebude mať šancu vidieť a zareagovať. Šípkou na fotografii nižšie je zaznačené sľubované presunutie vstupnej 
brány na ihrisko. Tým by sa výrazne zlepšili rozhľadové parametre nie len pre prebiehajúce deti, ale hlavne pre 
vodičov. Pred novo umiestneným vchodom totiž nie je povolené státie vozidiel. Modrá šípka z výrezu z projektovej 
dokumentácie ukazuje možný prechod detí cez cestu v smere k vnútroblokom, červenými šípkami nebezpečné 
aktuálne prebiehanie medzi zaparkované autá. Neobstojí ani argument, že ihrisko nie je mestské. Mesto je v 
procese odkúpenia ihriska od majiteľa. Ak primátor dokáže presadiť financovanie demolácie trafostanice na 
Električnej, ktorá nie je ani mestský majetok a ani na mestskom pozemku, zriadenie nového vchodu pre deti je 
minimum, čo môžeme pre nich urobiť. Verím, že sa nebude čakať na ľudskú tragédiu. 
Ing. Ščepko - Zastávka MHD – Gymnázium. Chcel by som poprosiť o informáciu, v akej šírke je možné rozšíriť 
chodník na zastávke (naznačené šípkami na fotografii). Cieľom je, aby státie cestujúcich bolo na veľmi 
frekventovanej zastávke komfortnejšie a tiež komfortnejšie aj pre prechádzajúcich ľudí cez zastávku. Pri väčšom 
počte ľudí je problematická aj samotná manipulácia s kočíkom. Zastávka však musí prejsť kompletnou 
rekonštrukciou. 
Ing. Ščepko - Výťah na mestskú vežu. Bolo by možné na novú sezónu obnoviť symbol „Mestskej veže/ vo výťahu pri 
mestskej veži? Zároveň aj ručne písaný „výstup“ nahradiť slovom „EXIT“? Prípadne „Výstup/EXIT“, ktorý by bol 
zrozumiteľný aj pre zahraničných návštevníkov. Len pre porovnanie prikladám fotografiu z výťahu viedenského 
metra. Nie je v ňom naznačené podlažie, ale cieľová destinácia – v tomto prípade jednotlivé linky metra. 
Medzinárodne dohodnuté symboly sú predsa len vhodnejšie, ak majú slúžiť aj zahraničným návštevníkom. 
Ing. Ščepko - Roh chodníka na Ulici 1. mája. Dňa 9.5.2016 som prosil o opravu asfaltu na frekventovanom chodníku 
pri gymnáziu. Za výmenu sa chcem poďakovať, no po zimnom období sa nový povrch začína rozpadať (drobiť). Ide o 
viaceré miesta na opravenom chodníku. Fotografie posielam nižšie. Chcel by som sa spýtať:                                                                                                                                                
Názov spoločnosti, ktorá výmenu povrchu realizovala:                                                                                                                                                       
Ide o zmluvného partnera pre mesto: Áno/Nie                                                                                                                                                          
Fakturovaná suma: (ideálne aj s číslom faktúry) 
Ing. Ščepko - Soblahovská ulica. Minulý rok bola vykonaná oprava kanálovej vpuste. Pravdepodobne v auguste 
2016. V marci 2017 už vidieť začínajúci rozpad nového povrchu asfaltu. Chcel by som sa spýtať:                                                                                                             
Názov spoločnosti, ktorá výmenu povrchu realizovala:                                                                                                                                                                   
Ide o zmluvného partnera pre mesto: Áno/Nie                                                                                                                                                                          
Fakturovaná suma: (ideálne aj s číslom faktúry) 
Ing. Ščepko - Ulica Janka Kráľa. Prosím o odstránenie žltých betónových zábran v smere od Soblahovskej ulice. 
Momentálne stratili svoje opodstatnenie. 
Ing. Ščepko - Legionárska ulica 78. Po rozkopávke zostala prepadnutý zemina. Prosím o kontaktovanie spoločnosti, 
ktorá rozkopávku realizovala, aby vrátila povrch do pôvodného stavu aj s vysadením novej trávy. Posledná 
fotografia ukazuje stav pred rozkopávkou. 
Ing. Ščepko - Zastávka MHD – Beckovská. Chcel som sa len spýtať, či je možné aspoň odhadnúť termín 
debarierizácie zastávky MHD, pri ktorej by sa osadil bezbariérový obrubník. Útvarom dopravy bola táto zastávka 
vytipovaná ako najvhodnejšia. 
Ing. Ščepko - Pešie prepojenie Ulice Kúty s Partizánskou ulicou. Chcel som sa spýtať, či je možné skvalitniť novým 
povrchom krátky úsek od konca Ulice Kúty v smere na Partizánsku ulicu. Osobne si myslím, že by nemuselo ísť ani o 
nový asfaltový povrch, ale postačoval by kvalitný betón. Dnes je na tomto krátkom úseku niekoľko druhov betónu i 
asfaltu + tráva. Problematický je aj prechod napr. s kočíkom. Vyrezanie, odstránenie starého povrchu a vyliatie 
nového betónu by nemuselo byť extrémne finančne náročné. Alebo sa mýlim? 
Ing. Ščepko - Partizánska ulica. Ak ide o oplotenie na mestskom pozemku, je v silách MHSL, resp. má MHSL techniku 
na zrezanie zbytočných stĺpikov po oplotení? Uvedomujem si, že ide skôr o estetický prvok, ktorý má však vplyv na 
kvalitu verejného priestoru. Ide o odstránenie betónových stĺpikov tak, aby bolmúrik v rovine. 
Ing. Ščepko - Nelegálna reklama na Legionárskej ulici. Cez požiadavku VMČ som sa dňa 12.9.2016 pýtal, či sú 
reklamné zariadenia na chodníku povolené. Odpoveď z Útvaru stavebného a ŽP znela: „Reklama je nepovolená. 
Požiadali sme MsP o vykonanie kontroly a jej odstránenie.“ Chcel by som poprosiť o dokumenty, ktoré vyzývali na 
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odstránenie majiteľov reklamných zariadení. Zároveň prosím o zdôvodnenie, prečo k dnešnému dňu nebola 
reklama odstránená. 
Mgr. Medal - prosím o preverenie možnosti zjednosmernenia komunikácie Jesenského-Karpatská v úseku od 
križovatky s ul. Dolný Šianec (príp. od vjazdu do areálu firmy Matúšek) po križovatku s ulicou Rybárska - z dôvodu 
skľudnenia dopravy po Karpatskej ulici a na sídlisku Noviny všeobecne a tiež z dôvodu možnosti vybudovania 
chodníka a cyklotrasy z Jilemnického ulice popod podjazd na sídlisko Noviny (príloha č. 3) 
Mgr. Medal - priorita čistenia ulíc po zimnom posype je zrejmá - najskôr sa čistili ulice, kde ešte treba rýchlo dorobiť 
vodorovné dopravné značenie v zónach s regulovaným parkovaním; dokedy budú vyčistené aj ďalšie ulice? môžeme 
dostať harmonogram čistenia, aby sme mohli vykonávať aj účinnú kontrolu? + telefonický kontakt na osobu, s 
ktorou môžeme riešiť prípadné reklamácie? 
Mgr. Medal spolu s poslancom Ščepkom prosíme o zvolanie pracovného stretnutia k investičným akciám na 
Karpatskej ulici (rekonštrukcia povrchu, cyklochodník, ihrisko Vodný svet, vyvýšené priechody pre chodcov, 
priechody pre chodcov na križovatke Karpatská-Rybárska) v zložení - zástupca investičného oddelenia mesta, 
projektant/projektanti, poslanci VMČ Stred, príp. dodávatelia (ak sú už známi) 
Mgr. Medal -  opätovne prosím o doplnenie zvislého dopravného značenia a obnovu vodorovného dopravného 
značenia označujúceho protismerný cyklistický pruh na Palackého ulici 
Mgr. Medal - prosím o odstránenie plastových fólií z inštalovaných cyklostojanov v meste 
Mgr. Medal - prosím o zmenu dopravného značenia pri vjazde na hrádzu na ostrove tak, aby na hrádzu mali 
povolený vjazd cyklisti 
Mgr. Medal - výsadba popri Centrume - ešte minulý rok som upozorňoval na to, aby sa vo vhodnom vegetačnom 
období a na vhodné miesta presadili rastliny na pešej zóne od Nám. Sv. Anny po DA z dôvodu, že v priebehu 
výstavby cyklotrasy bude zrušená štruktúra, v ktorej sú rastliny vysadené - doposiaľ tam rastliny sú a pýtam sa 
preto, kto je za to zodpovedný, aký je naplánovaný harmonogram presádzania a kam budú uvedené rastliny 
presadené (príloha č. 2) 
Mgr. Medal-poriadok v podchode od novej polikliniky na sídlisko Noviny - vlani bolo členom VMČ prisľúbené, že 
každý týždeň bude podchod očistený, aj to zopár mesiacov fungovalo, ale fungovať to prestalo - prosím o nápravu a 
telefonický kontakt na osobu, ktorá je/bude za pravidelné čistenie podchodu a jeho okolia osobne zodpovedná   
Mgr. Medal - spolu s poslancom Ščepkom: po medializácii problému s odstránením nefunkčného a ohyzdného 
teplovodného potrubia pri budove gymnázia - aké ďalšie kroky plánuje Mestský úrad s cieľom definitívneho 
odstránenia potrubia? 
Mgr. Medal - okrem toho pripomínam staršie, stále nedoriešené témy a prosím o informáciu na budúcom stretnutí 
VMČ, v akom stave vybavovania sú tieto problémy:                                                                                                                                                                                                    
čierna stavba? megaboardu na križovatke ulíc Električná a Legionárska                                                                                                                                                                                                  
výkup pozemkov a projektová príprava chodníka do Biskupíc                                                                                                                                                                                                       
prevod Biskupickej ulice pod správu mesta a zákaz vjazdu nákladných vozidiel na túto ulicu                                                                            
spevnenie chodníka na cintoríne v Biskupiciach                                                                                                                                                                        
riešenie priechodu pre chodcov cez odbočovaciu vetvu privádzača pod novým mostom v smere od mostu do 
Nozdrkoviec nainštaľovanie na streche budovy Mestského úradu na Mierovom námestí č. 2 snehové zábrany                                                                       
doplnenie zábran pri výjazde z ul. Sama Chalúpku na Soblahovskú, na ulici J. Zemana pri bytovke oproti kotolni 
(pripominam obrázkom v prílohe č. 1)                                                                                                                                                                                                                           
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 
Ing. Strmenský - požiadavka na umiestnenie kontajnerov na ul. Soblahovská 23 (Žiadosť spolu s foto tvorí prílohu č. 4) 

 
Z VMČ Stred odišla JUDr. Birošová 
 

Na VMČ Stred sa dostavil Ing. Minarech, ktorý predložil k bodu 2 programu „Prerokovanie žiadostí“ 

žiadosti o vyjadrenie k zriadeniu letných terás. 
Ing. Minarech oznámil prítomným, že všetky subjekty, ktoré žiadajú o zriadenie letnej terasy nemajú voči mestu 
Trenčín žiadne nevysporiadané záväzky 
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Útvar dopravy mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy  „Retro restaurant“ na 
Palackého ulici v Trenčíne v termíne od 01.05.2017 do 30.09.2017 v zmysle VZN č. 5/2014 a 12/2013. 

 Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti.  
Útvar dopravy mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy  „Da Vinci art cafe“ na 

Vajanského ulici v Trenčíne v termíne od 15.03.2017 do 31.10.2017 v zmysle VZN č. 5/2014 a 12/2013. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti.  
Útvar dopravy mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy  „Pražiareň kávy OGODO“ 

na Štúrovom námestí v Trenčíne v termíne od 15.03.2017 do 30.10.2017 v zmysle VZN č. 5/2014 a 12/2013.  
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti. 

Útvar dopravy mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy  „Oilá“ na Palackého ulici 
v Trenčíne v termíne od 17.04.2017 do 30.09.2017 v zmysle VZN č. 5/2014 a 12/2013. 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti. 

Útvar dopravy mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy  „Kebabizňa“ na 
Sládkovičova ulici v Trenčíne v termíne od 01.05.2017 do 31.10.2017 v zmysle VZN č. 5/2014 a 12/2013. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti. 
Útvar dopravy mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy  „Grand hotel“ na 

Palackého ulici v Trenčíne v termíne od 13.04.2017 do 13.10.2017 v zmysle VZN č. 5/2014 a 12/2013. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 sa zdržali hlasovania, neodporučil vyhovieť žiadosti. 
Útvar dopravy mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy  „Rambalas music caffe“ na 

Vajanského ulici v Trenčíne v termíne od 15.03.2017 do 31.10.2017 v zmysle VZN č. 5/2014 a 12/2013.  

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti. 
Útvar dopravy mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy  „FUN CAFFE“ na Vajanského ulici 
v Trenčíne v termíne od 15.03.2017 do 31.10.2017 v zmysle VZN č. 5/2014 a 12/2013.  

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti. 
Útvar dopravy mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy  „Fontaine dOr“ na 

Štúrovom námestí v Trenčíne v termíne od 01.04.2017 do 15.10.2017 v zmysle VZN č. 5/2014 a 12/2013. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti. 
 Útvar dopravy mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy  „Bar del Corso“ na 

Štúrovom námestí v Trenčíne v termíne od 15.04.2017 do 30.09.2017 v zmysle VZN č. 5/2014 a 12/2013. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti. 
 Útvar dopravy mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy  „Pizza Mija“ na 
Sládkovičovej ulici v Trenčíne v termíne od 22.04.2017 do 30.09.2017 v zmysle VZN č. 5/2014 a 12/2013. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti. 
Útvar dopravy mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy  „Penzion Panorama“ na Palackého 
ulici v Trenčíne v termíne od 15.03.2017 do 31.10.2017 v zmysle VZN č. 5/2014 a 12/2013.  

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti. 
Útvar dopravy mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy  „Coffee Vevey“ na 

Štúrovom námestí v Trenčíne v termíne od 01.04.2017 do 30.09.2017 v zmysle VZN č. 5/2014 a 12/2013. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za, 1 proti odporučil vyhovieť žiadosti. 
 Útvar dopravy mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy  „PS-Coffebar“ na ulici 
1.mája v Trenčíne v termíne od 01.05.2017 do 30.09.2017 v zmysle VZN č. 5/2014 a 12/2013. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti za podmienky, že bude 
zabezpečený prechod pre cyklistov a chodcov v zmysle vypracovanehé projektu. 

Útvar dopravy mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy  „Eiscafe Delikana“ na 
Hviezdoslavovej ulici v Trenčíne v termíne od 15.03.2017 do 15.09.2017 v zmysle VZN č. 5/2014 a 12/2013.  

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti. 
Útvar dopravy mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy  „Cafe Mon Amour“ na 

Štúrovom námestí v Trenčíne v termíne od 15.03.2017 do 15.10.2017 v zmysle VZN č. 5/2014 a 12/2013. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti. 
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Útvar dopravy mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy  „STEPS CLUB“ na Sládkovičovej ulici 
v Trenčíne v termíne od 15.04.2017 do 31.10.2017 v zmysle VZN č. 5/2014 a 12/2013. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti. 
Útvar dopravy mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy  „STEPS PUB“ na 

Sládkovičovej ulici v Trenčíne v termíne od 15.04.2017 do 31.10.2017 v zmysle VZN č. 5/2014 a 12/2013. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti. 
Útvar dopravy mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy  „SCHOELLER´S COFEE 

HOUSE“ na Štúrovom nám. v Trenčíne v termíne od 15.04.2017 do 15.10.2017 v zmysle VZN č. 5/2014 a 12/2013.  

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti. 
Útvar dopravy mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy  „BARBAKAN BAR“ na 

Sládkovičovej ulici v Trenčíne v termíne od 15.05.2017 do 30.09.2017 v zmysle VZN č. 5/2014 a 12/2013.  

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

5. RÔZNE  

Občania sa vyjadrili, že návrh parkovacej politiky je nepremyslený.  
Zároveň vyjadrili pochvalu MsP týkajúcu sa zabezpečenia bezpečného prechodu cez priechod pre chodcov hlavne 
v raňajších hodinách. Pochvalu vyjadrili za osvetlenie priechodov.  
Občania diskutovali s Mgr. Slávičkom (MsP) ohľadne problematiky bezdomovcov. 
 

6. ZÁVER 

Na záver predseda VMČ STRED JUDr. Kanaba poďakoval prítomným za účasť. Nasledujúci VMČ Stred by sa mal 
konať dňa 10.4.2017. 

Zapísala: Mgr. Ivana Suliková 
v Trenčíne dňa 16.3.2017 

Začiatok VMČ: 15.55 hod. 
Ukončenie VMČ: 18.20 hod. 

        JUDr. Ján Kanaba 
        Predseda VMČ Stred 
   


