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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 5.1.2018   

Prítomní poslanci: Mgr. Richard Medal, , Ing. Richard Ščepko, JUDr. Ján Kanaba, Eva Struhárová, Ing. Michal Urbánek  
Ospravedlnení poslanci: JUDr. Danica Birošová  
Prítomná: Mgr. Ivana Suliková – garant VMČ Stred 
Hostia: Mgr. Milan Sláviček – MsP,  Ing. Ingrid Kuľhová – ÚSaŽP, Ing. Gabriela Vanková – ÚMM, Ing. arch. Martin Beďatš 
– hlavný architekt 
 

PROGRAM 

1. Otvorenie 
2. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého obdobia  
3. Predstavenie revitalizácie parku M.R. Štefánika 
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 zmenu 
programu a za bodom č. 1 bol vsunutý bod č. 2 Prerokovanie žiadostí.  
 

2. PREROKOVANIE ŽIADOSTÍ 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti Giovanniho Luigi Scodinu, Trenčín, ktorý požiadal 
o odkúpenie pozemku – časť CKN parc.č. 786/1 zast. plochy o výmere približne 81 m2 (výmera bude upresnená 
geometrickým plánom), za účelom jeho užívania ako vstupu pre peších do objektu, ktorého je vlastníkom.  
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ v Trenčíne, Útvar územného plánovania 
Mesta Trenčín a Hlavný architekt Mesta Trenčín predmetnú žiadosť dňa 18.12.2017 prerokovali a odkúpenie časti 
pozemku odporučili za podmienky, že bude slúžiť výhradne ako vstup pre peších, zásobovanie zostáva 
zabezpečované z Ul. Olbrachtova v Trenčíne.  

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

Pre  Marta Palčeková -  časť CKN parcely č. 3487/13 o výmere cca 262 m2, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania a scelenia pozemkou s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľky.                                                                 
Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici Nad Tehelňou medzi jestvujúcou zástavbou garáží a pozemkom vo 
vlastníctve kupujúcej.                                          
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ v Trenčíne a Útvar územného 
plánovania Mesta Trenčín dňa 18.12.2017 odporučili predaj pozemku. 

Žiadame Vás, aby ste na VMČ Stred prerokovali predmetnú žiadosť 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti.  
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie ku zámene pozemkov v k.ú. Trenčín nasledovne: 

Pozemky C-KN parc.č. 720/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2 a C-KN parc.č. 720/17 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 162 m2 zapísané na LV č. 6821 v podiele 1/1-ina vo vlastníctve  spoločnosti INVESTING 
TRENČÍN, s.r.o.,  

za  
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časť E-KN parc.č. 3442/1 ostatná plocha o výmere 100 m2, C-KN parc.č. 720/18 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 55 m2, C-KN parc.č. 720/19 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2,  C-KN parc.č. 3261/16 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2, C-KN parc.č. 3261/15 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 33 m2 
zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín.  

Účelom zámeny je : 
- Pre Mesto Trenčín – majetkovoprávneho vysporiadanie územia pre cyklotrasu Centrum – Sídlisko Juh na 

Legionárskej ulici, vysporiadanie pod časťou komunikácie na Legionárskej ulici 
- Pre INVESTING TRENČÍN s.r.o. - majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností, scelenie pozemkov, 

rozšírenie parkoviska a zabezpečenie prístupu 

Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ v Trenčíne a Útvar územného 
plánovania Mesta Trenčín dňa 08.12.2017 odporučili zámenu pozemkov. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil vyhovieť žiadosti, ale len čiastočne a to zámene 
pozemku len v oblasti Keramoprojektu a nie v oblasti Soblahova 
 
3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 
p. Vozárik - prečo vedenie mesta Trenčín v súvislosti s výstavbou letnej plavárne nepodalo trestné oznámenie? 
ODPOVEĎ: Trestné oznámenie nebolo podané, nakoľko podľa názoru mesta konanie nedosahovalo intenzitu 
trestného činu. (ÚP) 
p. Vozárik - prečo vedenie mesta Trenčín v súvislosti s výstavbou letnej plavárne nedalo podnet na prešetrenie na 
NKÚ SR? 
ODPOVEĎ: NKÚ vykonáva pravidelné kontroly hospodárenia a činnosti mesta Trenčín, posledná kontrola sa 
uskutočnila v roku 2016, pričom rozsah kontroly určuje NKÚ. NKÚ tak mohol kontrolu činnosti v súvislosti s 
výstavbou letnej plavárne realizovať  pri kontrolách, ktoré v meste Trenčín vykonával, pokiaľ by mal záujem a 
považoval za dôležité preverenie tejto investičnej akcie. (ˇUP)  
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? 
ODPOVEĎ: V rokoch, kedy sa rozhodovalo o rekonštrukcii Mierového námestia tak, aby sa robila zároveň 
s kompletnou rekonštrukciou sietí, nebola žiadna výzva (KPRI) 
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? 
ODPOVEĎ: Celková výška finančných prostriedkov získaných pre mesto Trenčín z fondov EÚ za 7 rokov je 3 684 
385,53 EUR. (KPRE) 
Občania - ako bude mesto Trenčín postupovať na Silvestra pri pyrotechnike mimo hodín na to určených 
ODPOVEĎ: MsP TN  bude  postupovať  podľa VZN č. 14/2016, ktoré v článku 3 ustanovuje, že  stanovené kategórie  
pyrotechnických výrobkov je možné používať  od  06.00 hod. dňa  31.12 do 22.00 hod. dňa  01. 01. nasledujúceho 
kalendárneho roka. Porušenie tohto VZN  bude  riešené podľa priestupkového zákona SNR č. 372/1990 zb. o 
priestupkoch. (MsP) 
TTS Trenčín - odstránenie stromov - dá sa nechať zrez dreva ako nefinančná dotácia 
ODPOVEĎ: Požiadavku treba upresniť, aby bolo jasné či TTS Trenčín požaduje ako nefinančnú dotáciu výrub 
stromov na pozemku v ich vlastníctve, alebo niečo iné. (MHSL) 
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. 
ODPOVEĎ: Technicky nie je možné zrealizovať zipsové parkovanie už v zimnom období. Útvar dopravy do 30.4.2018 
predloží návrh zjednosmernenia. Relizácia zjednosmernenia bude možná pravdepodobne najskôr na jeseň 2018, 
nakoľko je v celej štvrti pri Cintorínskej ulici naplánovaná Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami komplexná 
rekonštrukcia vodovodov – čo spôsobí značné dopravné obmedzenia. (ÚD) 
Ing. arch. Masaryk žiada, aby sa prehodnotil celý systém parkovacej politiky a to konkrétne určenie zóny A a zóny 
B, je to neprehľadné. 
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ODPOVEĎ: Systém sa prehodnotil na jeseň 2017. Na základe niektorých opakujúcich sa požiadaviek obyvateľov 
Trenčína bolo prijaté opatrenie, že parkovacie karty rezidentov vydané pre pásmo C platia aj v pásme D a naopak, a 
karty vydané pre pásmo G platia aj v pásme H a naopak. 1.11. 2017 vstúpili zmeny do platnosti. Zmeny v 
centrálnych zónach A a B v súčasnosti nie sú plánované. (ÚD) 
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? 
ODPOVEĎ: Predkupné právo je  osobné právo, čo potvrdil aj Najvyšší súd SR v rozsudku 2 Cdo 91/2008, cit.: V tejto 
súvislosti je správne konštatovanie odvolacieho súdu, že predkupné právo, vrátane zákonného, je osobným právom 
oprávneného ( nie právom majetkovým )..." Predkupné právo predstavuje len možnosť spoluvlastníka niečo kúpiť, 
ktorý túto možnosť môže, ale nemusí využiť. Z tohto dôvodu hodnotu predkupného práva nie je možné vyčísliť. V 
zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. e) zákona o majetku obcí obecné zastupiteľstvo schvaľuje nakladanie s 
majetkovými právami nad hodnotu určenú v zásadách hospodárenia. Rozhodnutím o neuplatnení predkupného 
práva, ako osobného práva však  nedochádza k nakladaniu s majetkovými právami, o ktorom rozhoduje MsZ. (ÚP) 
p.Beták - prečo sa chce mesto zbaviť 28% podielu budovy (ART-kino Metro) v prospech p. Seidlera? Prečo to má 
mesto záujem odpredať? 
ODPOVEĎ: Mesto Trenčín bolo 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 bola spoločnosť „Mierové námestie č.4, s.r.o.“ 
Finančná a majetková komisia na svojom zasadnutí dňa 12.09.2016 navrhla zvážiť možnosti odpredaja tohto 
spoluvlastníckeho podielu mesta novému vlastníkovi, preskúmať možnosti nakladania so spoluvlastníckym 
podielom mesta (kino Metro) a vyvolať rokovania s novým vlastníkom budovy. Na základe tohto stanoviska boli 
uskutočnené rokovania s novým spoluvlastníkom budovy, ktorý listom zo dňa 02.06.2017 požiadal o odkúpenie 
spoluvlastníckeho podielu mesta, z dôvodu plánovanej kompletnej rekonštrukcie predmetnej nehnuteľnosti. Za 
účelom zabezpečenia prevádzky Kina Metra pre občanov Mesta Trenčín, nový vlastník prevezme záväzky 
vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy o výpožičke a uzatvorí Dohodu o postúpení práv a povinností z predmetnej 
zmluvy o výpožičke. 
Vzhľadom ku skutočnosti, že mesto nemá prostriedky na rekonštrukciu tejto budovy (ako menšinový spoluvlastník) 
a nový vlastník sa zaviazal že po dobu min. 10 rokov dodrží v tejto budove účel výpožičky pre kino Metro, malo 
mesto za to, že ide o najlepší spôsob riešenia. (ÚP) 
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. 
ODPOVEĎ: Kompetencie primátora mesta pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta upravujú Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, podľa ktorých vo vzťahu k nehnuteľnostiam je primátor oprávnený  
schváliť nájom alebo výpožičku nehnuteľnosti, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 kalendárnych 
dní v kalendárnom mesiaci. O predaji nehnuteľnosti alebo spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti rozhoduje 
mestské zastupiteľstvo, tak ako tomu bolo aj v prípade predaja spoluvlastníckeho podielu k budove na Mierovom 
námestí. Pokiaľ by sa aj mesto rozhodlo predať spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej 
súťaže pred vyhlásením tejto súťaže by bolo povinné ponúknuť spoluvlastníkovi spoluvlastnícky podiel mesta na 
nehnuteľnosti na odkúpenie za rovnakých podmienok, aké by boli určené v tejto obchodnej súťaži. (ÚP) 
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. 
ODPOVEĎ: Za UIS: Na voľných miestach budú po dohode s ÚSŽP, v rámci náhradnej výsadby postupne vysadené 
nové druhy stromov s užšou korunou (Acer campestre ´Elegant´). Termín realizácie upresní MHSL. Za MHSL: 
Náhradná výsadba v počte 4 ks javorov bola uložená rozhodnutím a bude realizovaná na jeseň 2018, alebo jar 2019. 
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. 
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ODPOVEĎ: Revitalizáciu parku M. R. Štefánika príde odprezentovať Ing. Kuľhová z ÚSaŽP, info o plánovanej 
budúcnosti parku na Vmč 15.1.2018 podá hl. architekt. (ÚHA) 
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 
ODPOVEĎ: Zaradenie bodu je plne v kompetencii poslancov. Mesto zatiaľ nemá ujasnené aký režim bude platiť pre 
zásobovanie nielen Mierového námestia, ale celej centrálnej pešej zóny. V súčasnosti uvažujeme s osadením 
výsuvného stĺpiku zabraňujúcemu vjazdu. Zámer bol prerokovaný s hasičmi a záchrannou službou, ktorí ho 
podporili, avšak nie sú ešte ujasnené technické detaily, ktoré sú v tomto prípade veľmi dôležité. (ÚD) 
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? 
ODPOVEĎ:  O zákaze pyrotechniky s výnimkou dvoch necelých dní na prelome rokov sme informovali na mestskom 
webe, v Infe a aj cez regionálne a celoslovenské médiá. (KPRI) 
Mgr. Medal - prosím o informáciu o stave riešenia zjednosmernenia ulice Záhumenská (podľa požiadaviek 
obyvateľov Záhumenskej ulice) 
ODPOVEĎ: K zjednosmerneniu dôjde na jar 2018. V súčasnosti prebieha povoľovací proces. (ÚD) 
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 
ODPOVEĎ: Likvidáciu odpadu zabezpečuje organizátor vianočných trhov - útvar kultúry v spolupráci s MHSL. Podľa 
mojich informácií majú objednanú 1100 l nádobu na plasty, čo sa mi zdá postačujúce. (ÚSaŽP) 
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 
lipka zostane na svojom mieste? bola by to dobrá správa a bolo by potrebné zabezpečiť odborný orez  a ošetrenie 
stromu. 
ODPOVEĎ: Lipka bola pôvodne určená na presadenie, ale nakoľko v jesenných mesiacoch sa toto nestihlo 
uskutočniť, bude vec prehodnotená vo februári roku 2018. Predpokladá sa, že lipka však na mieste nezostane, 
nakoľko zakrýva morový stĺp a bola vysadená bez súhlasu Krajského pamiatkového úradu Trenčín. (ÚSaŽP) 
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? 
ODPOVEĎ: Mestu Trenčín bola doručená ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti na Brezine (bývalé dielne) od 
vlastníka susedného objektu. V súčasnosti prebieha proces prípravy podkladov k prerokovaniu majetkového 
prevodu v orgánoch Mesta Trenčín. (ÚMM) 
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 
ODPOVEĎ: Hl. architekt príde 15.1.2018 na VMČ Stred odprezentovať štúdiu priestoru pred Posádkovým klubom, 
po prezentácii bude štúdia rozposlaná členom VMČ Stred (ÚHA) 
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Mgr. Medal - plánuje sa (kedy a akým spôsobom?) rozšírenie zberu bioodpadu v KBV (aspoň pri bytových domoch s 
vlastným pozemkom)? 
ODPOVEĎ: Zatiaľ stále nebola podpísaná vyhláška k zákonu o odpadoch, ktorá túto povinnosť upravuje, 
prezidentom. Avšak v zmysle toho ako som Vás na komisii životného prostredia informovala sme pripravili 
novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s KO a DSO, že KBV s vlastnou záhradou alebo s vlastným 
pozemkom, na ktorom je zeleň budú povinní do konca januára požiadať buď o pridelenie bionádoby alebo podpísať 
prehlásenie, že budú bioodpad kompostovať. (ÚSaŽP) 
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 sľúbené, 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. 
ODPOVEĎ: Túto požiadavku prosíme presunúť do požiadaviek z ďalšieho zasadnutia VMČ. Odpovede na požiadavky 
bolo z časového hľadiska potrebné vypracovať počas sviatkov, a informácie k tomuto bodu nebolo možné v tomto 
období získať. (ÚD) 
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 
ODPOVEĎ: Útvar mobility sa touto požiadavkou zatiaľ nezaoberal avšak podporuje obmedzenie parkovania na 
Palackého ulici v prospech terás, cyklistov a chodcov. Po spoplatnení parkoviska na Mládežnickej ulici (k 15.1.2018) 
sa ukáže koľko vozidiel bude využívať Mládežnícku ulicu na parkovanie. Na základe toho budeme upravovať 
(neupravovať) režim na Palackého ulici. (ÚD) 
 

4. PREDSTAVENIE REVITALIZÁCIE PARKU M.R. ŠTEFÁNIKA 
Ing. Kuľhová všetkým prítomným predstavila návrh revitalizácie parku. Podnety boli:  
- možnosť získať finančné prostriedky z európskych fondov cez IROP.  
- potreba začať sa zaoberať ošetrovaním drevín, ktoré sa tam nachádzajú 
- projekt revitalizácie rieši len biologickú, teda zelenú časť, nerieši žiadne stavebné objekty v parku 
- v parku sú 2 vlastníci, mesto Trenčín a železnice SR, projektová dokumentácia bola z tohto dôvodu rozdelená na 2 
časti 
- v lete sa urobila inventarizácia drevín, zhodnotenie ich skutočného stavu, s návrhmi ďalších ošetrení a opatrení, 
výrubov a výsadieb 
Ing. arch. Beďatš – charakter parku bude úzko súvisieť so zámerom výstavby Terminálu 
Ing. Kuľhová vysvetlila p. Eggovi z akého dôvodu bude použitá v parku aj lúčna výsadba. 
Mgr. Medal – v súčasnosti je trend priehľadných parkov uvažuje sa o takomto niečo? Ing. Kuľhová odpovedala, že 
staré a zničené kry budú odstránené, tisy zmladené. 
Mgr. Medal – navrhuje zváženie výsadby stromoradia na území parku, kde sa v budúcnosti počíta s výstavbou cesty. 
Mgr. Sláviček – žiada o nové osvetlenie parku, momentálne je veľmi zlé. 
 
Na VMČ STRED sa dostavil Ing. Ščepko 
 
Mgr. Medal – ako budú koordinované práce na revitalizácii parku?  

 
5. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 
Mgr. Sláviček - MsP - vznáša požiadavku na zmenu VZN týkajúcu sa zmeny prevádzkových hodín pyrotechniky a 
navrhuje čas 31.12. od 12.00 hod do 1.1. do 6.00 hod. 
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 sľúbené, že táto komunikácia bude upravená, 
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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 - nádoby na odpad, ktoré boli na vianočných trhoch neboli dostatočné a neplnili svoju funkciu, na 
vianočných trhoch nebola možnosť separovať zber, žiada o vypracovanie koncepcie separovaného zberu počas 
trvania vianočných, ale aj iných trhov na námestí. 
Mgr. Medal – ako budú koordinované práce na revitalizácii parku M.R. Štefánika?  
Mgr. Medal -  požiadal o verejnú diskusiu k využitiu priestoru pred ODA, po vysporiadaní pozemkov 
Ing. Ščepko – neuvažuje sa súťažou na projektovanie priestoru pre ODA?  
p. Egg - viackrát upozorňoval na zlý stav oporného múru na Hornom Šianci. Opätovne predkladá fotodokumentáciu 
zhoršujúceho stavu. Súčasná oprava vrátane všetkých okolností nepresiahne sumu 100€. Pri neriešení stavu 
dochádza vplyvom poveternostných podmienok k odplavovaniu cementu, narušovaniu celkového plášťa a následne 
i k zmene statiky. Náklady sa potom vyšplhajú do miliónov, a to nehovorím nič o narušení svahu nad múrom (je to 
názor občanov danej lokality) (príloha č. 1 a č. 2) Prečo sa tento stav dlhodobo nerieši? Ide o pohŕdanie názorov a 
pripomienok občanov, neschodnosť či nekompetentnosť príslušných funkcionárov? Kedy konkrétne tento stav bude 
riešený? Kto osobne za neriešenie tohto problému je zodpovedný a koho menovite možno v prípade kolízie brať k 
zodpovednosti? 
P. Egg - viackrát upozorňoval na nevhodné umiestnenie pútača a dopravnej značky v priestore zastávky MHD Pod 
Juhom. Ide o posun o necelý meter, max. dva. Nič sa nedeje, bol som svedkom nie jedného slovného konfliktu 
medzi vodičom a občanom mesta. Kto za neriešenie tohto stavu v priestore zastávky MHD je zodpovedný a kedy 
bude tento problém definitívne vyriešený? Finančná otázka tu nehrá úlohu, ale ochota problém riešiť. (príloha č. 3)  
p. Egg - v minulosti boli pre MsP zakúpené bicykle a k tomu bol upravený aj počet - stav MsP. Cez 2 roky sa bicykle 
nepoužívajú. MsP je podľa štatútu podriadená konkrétnej osobe a tak od nej žiadam odpoveď ako budú v roku 2018 
tieto bicykle využívané a aký je zámer využitia a pod. Aj tu išlo o nemalú, zbytočne vynaloženú sumu 
p. Egg - upozorňoval som v minulosti na nápisy sprejerov na múroch domov, garáži (aj kryt žel. mostu). MsP má 
chrániť majetok mesta a aj občanov. Aké konkrétne opatrenia prijalo vedenie MsP, aby sa počet takéhoto 
poškodzovania majetku sprejermi eliminoval a koľko narušiteľov iba za rok 2017 bolo zistených 
p. Egg - pre doplnenie a pripomenutie si povinností MsP (víz štatút a Zákon o obecnej polícii), zodpovednosti 
odboru mobility. Kde je vo Vyhláška o cestnej premávke stanovená značka papierová "Zachádzaj cúvaním" Prečo ul. 
ku Knižnici A. Dubčeka nemá vyznačené trasy pre cyklistov (obojsmerná premávka bicyklistov, zúžená vozovka, 
prechod pre chodcov a ul. končí značkou "daj prednosť na hlavnej ul". ak vozidlá idú iba jedným smerom. Keď som 
navrhoval na ul. Horný šianec inštalovať z prevádzkových dôvodov značku Daj prednosť vozidlu a máš prednosť. 
Toto bolo zamietnuté ako neopodstatnené. Dnes sa táto značka inštalovala. Čo sa zmenilo? Kto vtedy zastával 
takýto negatívny názor? 
Mgr. Medal - čo sa plánuje so starými železničnými mostami? 
Mgr. Medal - pri starej lodenici je na vode nový objekt. Komu patrí a načo slúži? 
Mgr. Medal - žiada o stanovenie systému čistenia chodníka cyklotrasy, štrk z cesty sa pozmetal na cyklochodník, 
ktorý týmto stráca svoju funkčnosť, mesiac trvalo jeho vyčistenie. 
Mgr. Medal - autobusy nezachádzajú až k zastávke, požiadať SAD, aby autobusy zastavovali až pri zastávke 
JUDr. Kanaba - detské ihrisko "Rybí svet" malo byť dokončené do konca decembra 2017. Prečo nie je dokončené. 
Budú vyvodené sankcie? 
JUDr. Kanaba - čo sa bude robiť s terminálom na stanici? Aký je zámer, prečo doposiaľ nezačalo nejaké konanie? 
Mgr. Medal - tlmočil požiadavku občana z ul. 28. októbra                                                                                                         
(príloha č. 4) - snímka z 23.12.2017, za kontajnermi. Kde mesto vysadilo v roku 2014 živý plot, ktorý sa ničí a tým, že 
sa tam hádže aj ťažší odpad kríky vädnú. Prišli sme o 3-4 kríky. Prečo sa budujú pekné parkoviská, ale miesta pre 
smetiaky sa rušia? Aj tieto stoja rovno na ceste. Kompetentných to nezaujíma?                                                                        
(príloha č. 4) - stav z 23.12.2017, po odchode smetiarskeho auta, keď boli vyprázdnené len 3 ks. kontajnerov. Všetky 
smeti boli vynesené až 27.12.2017. Za týmito smetiakmi je trávnik a živý plot a sú tam diery od potkanov, ktoré 
získali ďalšiu potravu a priestor pre rozmnožovanie a to priamo pod oknami bytovky. Papiere z kríkov a chodníka 
nikto nezbiera. Pri budovaní parkoviska bol zrušený vybetónovaný priestor pre smetné nádoby. Smetné nádoby sa 
prehadzovali z miesta na miesto, pretože ich nikto nechcel mať v blízkosti vchodu 
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Mgr. Medal - tlmočil požiadavku občana z ul. 28. októbra                                                                                                         
(príloha č. 5) - musí mať tento ostrovček viac ako 3 x 3-4 m.? Pod múrom za stromom je nevyužitý priestor , ktorý 
by pri zmenšení ostrovčeka mohol slúžiť pre smetiaky. Ostrovček zasahuje až do pol cesty. 
Ing. Ščepko - Zastávka Inovecká -Stred. Infotabule/Infopanely na zastávkach Inovecká- stred a 28. októbra, obe 
smer centrum dlhodobo neplnili svoj účel. Na jeseň 2017 bol pri úprave prístrešku demontovaný panel na zastávke 
28. októbra. Panel na zastávke Inovecká, stred zostal bez využitia a naviac ako jediný v celom meste. Je možné 
zabezpečiť jeho odstránenie? 
Ing. Ščepko - Zastavovanie na ceste, mimo zastávky – Biskupice, cintorín. Rokovanie s Okresného dopravného 
inšpektorátu (ODI) a SAD malo prebehnúť už koncom leta minulého roka, situácia je však zatiaľ nezmenená. Z 
vlastnej skúsenosti viem, že napríklad linky č. 7 a č. 2 takmer pravidelne zastavujú na strane bývalého futbalového 
ihriska (smer kruhový objazd). Obe fotografie nižšie dokazujú logické zastavovanie pri chodníku namiesto 
zbytočného zachádzania k prístrešku MHD. Prosím o odpoveď, čo je výsledkom rokovaní ODI a SAD Trenčín aké sú 
ďalšie kroky. 
Ing. Ščepko - Karpatská ulica. Je možné presunúť zvislé dopravné značenie na stĺp verejného osvetlenia? Presné 
miesto posielam na fotografii. 
Ing. Ščepko - Soblahovská ulica – neosvetlený priechod pre chodcov. Dňa 26.11.2017 bol na web Odkaz pre 
starostu zverejnený podnet ohľadom nefunkčného osvetlenia. Nikto z mesta na podnet nereagoval a osvetlenie 
dodnes nesvieti. Pritom je osvetlenie novoosadené po vybudovaní cyklotrasy. 
1. Prečo nikto z mesta nereagoval na podnet? 
2. Prečo dodnes nasvietenie priechodu nefunguje?" 
Ing. Ščepko - Braneckého ulica/Centrum – reklamný valec. Je možné premiestniť „reklamný valec“ bližšie k rohu 
obchodu CBA? Na fotografii nižšie je vidieť ako by tento presun zlepšil šírkové parametre frekventovaného 
chodníka tak, aby bol komfortný pre peších. Ide o presun o pár metrov. Modrými šípkami na forografii nižšie je 
zaznačený šírkový rozdiel chodníka pre porovnanie. 
Ing. Ščepko - Zastavovanie na zastávke Biskupice, námestie a posilnenie linky 12. Občan, Michal Mazánik navrhoval 
prehodiť spoje po LOT pod linku 12, kvôli slabej obsluhe Novín v špičkách, kde ráno pred 7:29 a popoludní medzi 
12:49 a 16:29 nejde žiadny priamy autobus do mesta. Vzhľadom na to, že ide o sídlisko so stovkami obyvateľov a 
naviac v porovnaní s menšími časťami (napr. Kubrica) mu takáto obsluha pripadá nedostatočná. Spoje by potom 
mohli stáť aj na normálnej zastávke Biskupice, námestie - smer mesto, čím by sa podarilo odstrániť dva problémy. 
Mohol by som prosím dostať odpoveď, prečo toto riešenie nie je rozumné/možné? 
Ing. Ščepko - Zastávka MHD – Inovecká. Nástupná plocha zastávky je kratšia ako autobus. Pri krátkom type vozidla 
cestujúci reálne nastupujú/vystupujú z trávnika, resp. bahna, zrezaného pňa a v zime z ľadu. A to už pri 2. a 3. 
dverách. Nehovoriac o kĺbovom type vozidla. Zastávka sa mala predĺžiť pomocou dlažby z bývalých zastávok na 
Soblahovskej ulici. Vyrezanie pňa a doplnenie dlažby sa dodnes nerealizovalo. Podnet bol na „Odkaz pre starostu“ 
nahlásený takmer pred dvoma rokmi. Bez akéhokoľvek výsledku. Je neprípustné napr. vystupovať na 
frekventovanej zastávke s kočíkom do trávy s nábehom na starý peň. Na fotografii nižšie je šípkou zaznačená dĺžka 
zastávky bez nástupnej úpravy. Len tráva, bahno a pne. Nehodné krajského mesta. 
Ing. Ščepko - Prístrešok zastávky Nemocnica smer centrum. Podnet bol na „Odkaz pre starostu“ nahlásený 
24.4.2017, neskôr som prosbu opätovne zopakoval dňa 10.7.2017 cez požiadavky VMČ, keďže podnet nebol 
vyriešený. Dodnes sklá nie sú umyté, pritom spoločnosť euroAWK má zabezpečovať údržbu. Chcel som sa len 
spýtať, ako danú vec riešiť v tomto krajskom meste. 
Ing. Ščepko - Zastávky MHD na Novinách (dočasné označníky). Na viacerých zástavkách zriadených ešte v auguste 
2016. Na Novinách sa aj viac ako roku po ich zavedení nachádzajú dočasné označníky. Na Karpatskej napríklad 
zostal dočasný označník aj po rekonštrukcií zastávky na jeseň 2017. Kedy budú označníky z čias socializmu 
nahradené štandardnými, aké sa používajú na území mesta? 
Ing. Ščepko - Soblahovská ulica (pri MŠ 28. októbra). Neviem, kto vybudoval „chodníček“ vyúsťujúci na Soblahovskú 
ulicu, ale je možné odstrániť betónové kusy ponechané pri stromoradí? Pred asi 2 týždňami sa hliadka MsP bavila s 
dvoma pánmi, ktorí pokladali počas víkendu dlažbu na chodníček. Betónové kusy však na mieste zostali. 
Ing. Ščepko - Prístrešky ex-zastávky Električná - predmestie a Legionárska. Na zastávke Električná - predmestie, 
ktorá je zrušená už jeden a pol roka sa stále zbytočne nachádzajú autobusové prístrešky v oboch smeroch. Naopak 
na zastávke Legionárska smer Juh sa nachádza iba jeden malý prístrešok, s jednou lavičkou. Vzhľadom na počet 
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cestujúcich a vyťaženosť zastávky je nedostatočný. Rovnako je z oboch strán umiestnená reklama, takže cestujúci 
nevidia prichádzajúce vozidlá. Dňa 10.4.2017 som podával podnet v tejto istej veci. Preto sa chcem opätovne spýtať 
na mesiac realizácie. 
Ing. Ščepko - Legionárska ulica – zábradlie pri vstupe do nemocnice. Prosím o upevnenie jedného z článku na 
zábradlí, ktoré je uvoľnené (fotografia aktuálneho stavu nižšie). 
Ing. Ščepko - Dlhé Hony – neodtekajúca kanálová vpusť. Prosím o vyčistenie vpuste pri vchode do dvora smer 
ihrisko na ZŠ Dlhé Hony. Na fotografii nižšie prikladám jej presnú lokalizáciu 
Ing. Ščepko - Nepoužívaný prístrešok zo zastávky Električná - predmestie smer Juh (s bočnicami). Je možné využiť 
na zastávke Legionárska, smer Juh na doplnenie terajšieho, ktorý kapacitou nepostačuje. Druhý prístrešok, bez 
bočníc, je možné umiestniť napríklad na jednu zo zastávok na sídlisku Noviny? Ak to možné nie je, tak poprosím 
zdôvodnenie. 
Ing. Ščepko - Zastavovanie vodičov MHD na zastávkach s bezbariérovým obrubníkom. Chcel by som podporiť kolegu 
Medala ohľadom zastavovania vozidiel MHD k hrane obrubníka na bezbariérových zastávkach (s osadeným tzv. 
kasselským obrubníkom). Čo je dôvodom vzdialeného zastavovania vodičov MHD na takomto type zastávok? Tu 
rozhodne nehrozí poškodenie pneumatiky a vozidla, ak sa vozidlo „nalepí“ k hrane zastávky. Jeden príklad posielam 
z Legionárskej. Tu bolo potrebné zísť zo zastávky na vozovku a následne nastúpiť do nízkopodlažného vozidla. Tiež 
by ma zaujímalo, aké konkrétne opatrenia budú prijaté zo strany SAD Trenčín? Prípadne je iný problém pri týchto 
typoch zastávok (zlé projektovanie, zlá realizácia)? 
Ing. Ščepko - Interiérové informačné tabule v nízkopodlažnom kĺbovom vozidle Citelis 18M. Dňa 21.8.2017 som sa 
pýtal, kedy budú opäť osadené 2ks interiérových displejov v tomto vozidle. Odpoveď zo SAD TN bola: „Panely majú 
software-ovú vadu – problém je v spárovaní panelov so strojčekmi, takže na paneloch sa nezobrazuje vôbec nič, 
alebo nezmysly. SAD problém rieši s dodávateľom. Termín nápravy SAD neuviedla.“ 
Predpokladám, že po 5 mesiacoch sú známe závery od dodávateľa info panelov. Preto sa chcem opätovne spýtať na 
osadenie. Ak stále prebieha problém s dodaním, chcel by som poprosiť informáciu o type strojčeka (typové 
označenie/produktové) a panelu (typové označenie/produktové)" 
Ing. Ščepko - Odhŕňanie snehu v časti Nozdrkoviec (od zastávky MHD po priemyselný areál). Pred asi 2 rokmi sme 
sa spolu s R. Medalom a M. Urbánkom pýtali na cestnú údržbu v zimnom období v Nozdrkovciach od zastávky MHD 
po priemyselný areál. Je táto údržba naozaj zabezpečená? 
p. Tinka sa bol informovať na stav riešenia problematiky na ul. Cintorínskej.       
Odpoveď bola zaslaná e-mailom pred samotným konaním VMČ STRED: Ing. Hartmann - Na Cintorínskej ulici došlo 
od posledného zasadania výboru mestskej časti STRED k nasledovným skutočnostiam: 
- Dňa 12.1.2017 boli osadené značky znižujúce maximálnu povolenú rýchlosť na 30 km/h v celej dĺžke ulice 
- Okresný dopravný inšpektorát zamietol osadenie 3 spomaľovacieho prahu z odôvodnením, že PZ SR vykonal 
kontrolné meranie rýchlosti prechádzajúcich vozidiel certifikovaným zariadením, a obavy občana Masaryka o 
nedodržovaní maximálnej povolenej rýchlosti 50 km/h resp. 30 km/h sa nepotvrdili, a nie je teda dôvod osadiť tretí 
spomaľovací prah. 
- K čiastočnému zjednosmerneniu ulice Cintorínska dôjde po tom, ako sa v danej oblasti opraví povrch ciest. K 
tomuto by malo dôjsť v roku 2018, kedy je na Cintorínskej, ako aj ďalších priľahlých uliciach v okolí plánovaná 
komplexná výmena verejného vodovodu a následná obnova živičného krytu. Projektová dokumentácia na 
zjednosmernenie sa začne pripravovať po dátume 17.1.2018, kedy je naplánované pracovné rokovanie zástupcov 
mesta, TVK a.s. a projektantov k návrhu dopravného režimu počas výstavby. 

 
5. RÔZNE 
- Mgr. Sláviček – môj osobný názor je, že 40 hod. povolená pyrotechnika počas nového roka je veľa - vznáša 
požiadavku na úpravu VZN a povolenie odpaľovania pyrotechniky len v čase 31.12. od 12.00 hod do 1.1. do 6.00 
hod. 
- Ing. arch. Beďatš predstavil možné riešenie, vizualizáciu priestoru pre ODA, Mgr. Medal požiadal o verejnú 
diskusiu k využitiu priestoru pred ODA, po vysporiadaní pozemkov, Ing. Ščepko – neuvažuje sa súťažou na 
projektovanie priestoru pre ODA?  
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- Mgr. Medal, mala by sa presádzať „Lipka ústavy“ na Mierovom nám., ako keď tam je už osadený obrubník. Mgr. 
Medal konzultoval s Ing. Kuľhovou možnosť výrubu lipky. Ing. Kuľhová – zapožičanie stroja na presadenie lipky by 
stálo cca 12 - 13000,- € 
- Mgr. Medal a Ing. Ščepko poďakoval za odstránenie potrubia a nadjazdu na Nešporovej ul. 
- p. Egg oceňuje fakt, že úprava krytia kanálu na Hornom Šianci bola vykonaná síce zdĺhavo, ale bola.  
 

6. ZÁVER 
Na záver predseda VMČ STRED JUDr. Kanaba poďakoval prítomným za účasť. Nasledujúci VMČ Stred by sa mal 
konať dňa 12.2.2018. 
 

Zapísala: Mgr. Ivana Suliková 
v Trenčíne dňa 17.1.2018 

Začiatok VMČ: 15.30 hod. 
Ukončenie VMČ: 17.15 hod. 

         
JUDr. Ján Kanaba 

        Predseda VMČ Stred 


