
Dôvodová správa k návrhu umiestnenia lavičiek osobností v centre mesta Trenčín 

Útvar hlavného architekta bol oslovený zo strany spoločnosti MM Cité, a.s., Bílovice, ČR  na 

spoluprácu, týkajúcu sa umiestnenia lavičiek ako mestského mobiliáru v centre mesta Trenčín. 

Spoločnosť MM Cité, a.s., je renomovaná spoločnosť, zaoberajúca sa vývojom a výrobou mestského 

mobiliáru,  ktorej výrobky sú umiestňované už dlhodobo aj  na území mesta /prístrešky MHD, lavičky, 

smetné koše a pod./  

Iniciatíva spoločnosti vychádza z filozofie umiestnenia tzv. lavičiek osobností , najmä z oblasti 

športu, ale prípadne aj iných, podľa usmernenia mesta Trenčín , ktoré by ho propagovali 

a prezentovali . Celkový  počet lavičiek  je zo strany spoločnosti MM Cité a po konzultácii s naším 

útvarom navrhovaný nasledovne: 

 10 lavičiek zdarma umiestnených v centre mesta venovaných osobnostiam mesta – 

Mierové námestie 

 15 – 20 lavičiek s logom firiem /príp. mottom alebo heslom/  a ich finančným krytím – 

Mierové námestie /5 ks lavičiek už firmy majú zabezpečené týmto spôsobom/ 

 2 lavičky zdarma umiestnené v priestore pre MaKC OSSR /ODA/ s logom dodávajúcej firmy 

Predmetom prerokovaného materiálu je 10 lavičiek a návrh menného zoznamu osobností, na 

základe ktorého by bolo možné lavičky technicky zabezpečiť a následne osadiť. Časový harmonogram 

umiestnenia lavičiek je do 1.mája t.r. Lavičky budú po inštalácii majetkom mesta Trenčín.  

Návrh zo strany spoločnosti MM Cité na umiestnenie 10 lavičiek zdarma s menami, resp. ďalšími 

designovými prvkami propagujúcimi osobnosti mesta, bol prerokovaný aj v Komisii ŽP, dopravy, 

investícií a územného plánovania, ako aj v Komisii kultúry a cestovného ruchu. Obe komisie  takúto 

iniciatívu berú na vedomie s tým, že mená osobností by mali byť predmetom prerokovania a 

 výberu na rokovaní MsR.  

 

V zmysle vyššie uvedeného je návrh zoznamu osobností zo strany útvaru nasledovný: 

1. Zdeno Chára  - /samostatná veľká lavička/ - bude slúžiť ako turistická atrakcia v pozadí 

s Trenčianskym hradom 

2. Marián Hossa  

3. Róbert Švehla 

4. Eduard Hartmann 

5. Slavomír Kňazovický 

6. Pavol Demitra  

7. Jozef Jankech  

8. Miroslav Hlinka  

9. Danka Barteková  

10. Karol Borhy 

Tento zoznam je  vytypovaný  na základe dosiahnutých športových výsledkov a ocenení, ktoré 

výrazným spôsobom zviditeľňujú mesto a región Trenčína v zahraničí.   

 

 

 

Vypracoval: Ing. arch. Martin B e ď a t š , vedúci Útvaru hlavného architekta 
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Predkladá: Mgr. Richard Rybníček                                                         Návrh na uznesenie: 
                    Primátor mesta Trenčín                                                        na osobitnej prílohe 
             

Vypracoval: Ing. arch. Martin Beďatš 
                      Vedúci Útvaru hlavného architekta 
 
 
 
Vypracované v Trenčíne dňa 12. 3.  2014 
                   

 



Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v  Trenčíne po prerokovaní predloženého materiálu 

 

 

S c h v a ľ u j e   
 

 

Návrh umiestnenia lavičiek osobností  v centre mesta Trenčín vrátane zoznamu osobností  v zmysle 

dôvodovej správy 

 

 


