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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 8.10.2018   

Prítomní poslanci: Mgr. Richard Medal, JUDr. Ján Kanaba, JUDr. Danica Birošová 
Ospravedlnení poslanci: Eva Struhárová, Ing. Michal Urbánek 
 
Prítomná: Mgr. Ivana Suliková – garant VMČ Stred 
Hostia: Ing. Benjamín Lisáček - ÚIS 
 

PROGRAM 

1. Otvorenie 
2. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého obdobia  
3. Nové požiadavky občanov a poslancov 
4. Rôzne   
5. Záver  

 

 
1. OTVORENIE 
Zasadnutie VMČ Stred otvoril predseda VMČ Stred, JUDr. Ján Kanaba a privítal všetkých prítomných poslancov. 
Poslanci v počte 3 ZA odsúhlasili jednotlivé body programu  
 

 
2. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 
217. p. Eva Struhárová - zabezpečiť úpravu svahu na Novej ulici, po výmene vodovodných potrubí 
ODPOVEĎ: Za MHSL: Realizátor rozkopávky musí  odovzdať správcovi verejnej zelene už upravenú, zatrávnenú 
plochu, tak ako to stanovuje Rozhodnutie ÚSŽP v prípade rozkopávky, alebo Určenie podmienok v prípade  riešenia 
havárie.  Ku danej lokalite nemáme podklady - ani rozhodnutie ani určenie podmienok. K danej situácii sa vyjadrí 
ÚM. Za ÚM: Požiadavku predložíme stavebníkovi, ktorým sú Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. (ÚM a MHSL) 
218. p. Eva Struhárová - Zabezpečiť úpravu chodníkov na Soblahovskej ulici v miestach, kde sa robili nové 
napojenia na prechody – všetky. Asfalt je vylámaný a nie sú tu ani upravené zatrávnené časti. 
ODPOVEĎ: Požiadavku sme zaradili do zásobníka opráv. (MHSL)  
219. p. Eva Struhárová - Požiadavka na zaradenie do rozpočtu  2019 rekonštrukciu oporného múru  a chodníka 
na Cintorínskej ulici, ktoré sú v havarijnom stave. 
ODPOVEĎ: Rekonštrukciu oporného múru a chodníka dáme naceniť, aby sme akciu mohli navrhnúť do rozpočtu pre 
rok 2019. (ÚI) 
220. JUDr. Kanaba - Ak to je možné zo strany mesta, upozorniť Fakultnú nemocnicu na odstránenie tabúľ   z 
budovy bývalej pohotovosti  (označenie  pohotovostnej služby). 
ODPOVEĎ: K uvedenej veci sme kontaktovali riaditeľstvo Fakultnej nemocnice, ktoré nám prísľúbilo odstránenie 
uvedenej tabule. (KPRE) 
221. p. Furtáková - riešenie problému chodníka na ul. J. Kráľa pri COOP Jednota. Príloha č. 1 
ODPOVEĎ: Požiadavku sme zaradili do zásobníka opráv. (MHSL) 
222. SVB - žiadosť, prosba o opravu, rekonštrukciu povrchu parkoviska - chodníka pred bytovým domom 
Soblahovská s.č. 1104. Príloha č. 2 
ODPOVEĎ: Požiadavku sme zaradili do zásobníka opráv. Realizácia je plánovaná ešte v r.2018. (MHSL) 
223. p. Egg - Na Hornom Šianci sa začala po dlhých rokoch a množstva urgencií od občanov danej lokality 
oprava chodníka pre peších. Kto vypracoval projekt a kto za mesto garantuje kvalitu prác ako dozor? Súčasný stav 
prác negarantuje kvalitu. Odstránenie pôvodného asfaltového povrchu je nekvalitné (existujú miestami značné 
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nerovnosti podkladu až 5-6cm. , nie je odstránený prebytočný rozdrobený podklad, urobený iba slabý, takmer 
žiadny cementový povlak, chýba penetračný podkladový základ, neráta sa s výmenou obrubníkov. Koho v krátkej 
budúcnosti budeme za nekvalitnú prácu, zbytočne vyhodené financie brať k zodpovednosti? Bolo sľúbené, že sa 
medzi objekt 13 a 15 umiestni 1 ks. lavičky z dôvodov uľahčenia pohybu starších obyvateľov a návštevníkov 
Cintorína a modlitebne. Kedy k tomu dôjde. A ak sa už bude robiť chodník, navrhujem, aby sa asfaltu využilo na 
zaliatie menších jamiek na vozovke 
ODPOVEĎ: Oprava povrchu chodníka prebehla v zmysle zadania, technologický postup bol dodržaný. Osadenie 
lavičky je plánované v priebehu mesiaca októbra 2018. (MHSL) 
224. p. Egg - Ako je možné, že v lokalite Brezina prebieha intenzívna výstavba a to bez ohľadu na Zákon o 
ochrane vodných zdrojov (vodáreň a blízka bytová výstavba( a objavuje sa tu zvyšujúci počet tabúľ označujúcich 
súkromný pozemok a vstup osôb zakázaný. Je ešte záujem ponechať priestor ako lesopark? 
ODPOVEĎ: Nie je zrejmé, o akú intenzívnu výstavbu v lesoparku Brezina ide, nakoľko hranice lesoparku sú dané a 
nemenné, a akákoľvek výstavba je možná len v zmysle platného ÚPN mesta Trenčín, v znení zmien a doplnkov. 
(ÚÚP) 
225. p. Egg - Kto konkrétne navrhoval, schvaľoval a následne inštaloval v meste (Námestie sv. Anny, Námestie 
Mládeže pri Gymnáziu Ľ. Štúra, pamätník Sielbersteina) lavičky s kamenným podkladom na sedenie? Kto na takúto 
lavičku si sadne , keď riskuje, že si spôsobí zdravotné problémy a to nehovorím o osobitne chladnejšom počasí. A 
stačilo iba trochu pouvažovať o možnosti využitia dreva či iného obloženia na časti pre usadnutie. 
ODPOVEĎ: Autormi návrhu námestia študentov pri gymnáziu sú architekti Július Bruna a Radovan Zelík - v rámci 
mestských zásahov. Architekt p. Bruna pracuje na úprave povrchu betónových lavičiek. Pri pamätníku architekta 
Silbersteina sú aj drevené lavičky. Pamätník na Nám. Sv. Anny je umeleckým dielom vrátane dvoch kubusov, ktoré 
môžu slúžiť aj na sedenie. Mesto pripravuje návrh revitalizácie parku, súčasťou návrhu budú aj drevené lavičky. 
(ÚÚP) 
226. p. Egg - Aký je stav u návrhu mestského architekta predneseného VMČ na úpravu priestoru pred Domom 
armády? Dnes sa mesto odvoláva u súdu vo veci zmareného zámeru podnikateľa a aj architektom mesta je 
deklarované, že nie sú vysporiadané majetkové pomery. Nejde aj v tomto prípade o mrhanie financií (odmena 
architektovi) a pracovným časom? 
ODPOVEĎ: Stav návrhu sa nezmenil. Predbežný návrh spracoval útvar hl. architekta aj z dôvodu šetrenia financií. 
(ÚÚP) 
227. p. Egg - MsP dala písomný prísľub, že od začiatku leta začne využívať hliadky na bicykloch. Teraz je mesiac 
september, čo je už astronomická jeseň a nič. Od ktorého konkrétneho termínu sa tak stane? Ide o vedomé 
klamstvo, alebo manažérske nedostatky? Koho takýmito sľubmi chce oklamať? Nie je tu zámer, že bicykle a výstroj 
sa postupne odpredajú za zostatkovú cenu. Na kontrolu parkovného sa pri tom naďalej intenzívne využíva 
motorové vozidlo. Uvedomuje si vedenie MsP aké finančné prostriedky by mohlo ušetriť, nehľadiac na zvýšenie 
fyzickej zdatnosti policajtov. 
ODPOVEĎ: Na  jar  sme oznámili, že  ak to umožnia  personálne  stavy, hliadky  na bicykloch budú. Stavy sa  ale 
znížili - odišlo 6 policajtov  / k 30.9.2018 / a  jedna  policajtka je  tehotná, tá musela  ísť  pracovať  z výkonu do 
kancelárie. Prijali sme 2 ľudí, ktorí sú teraz na  kurze  v Nitre a výkon hliadkovej služby  posilnia  niekedy  od 15. 
decembra tohto roku.  Personálny stav toto leto opäť  nedovolil postaviť  cyklohliadky. Máme  však pešie  hliadky  
každú službu dennú, aj nočnú. Cez víkendy  - najmä v  piatok a  v sobotu v noci nepretržite  od  23.00 do 05.00 hod. 
je v centre  mesta 1 hliadka  minimálne. Bicykle  a  ani materiál k nim sa nerozpredáva. Tieto bicykle  majú cca 12 
rokov, takže  ich  zostatková  cena  zodpovedá ich veku. (MsP) 
228. p. Egg - aké konkrétne opatrenia  zo strany MsP boli prijaté na úseku ochrany majetku občanov pred 
znehodnotením sprejermi. Stav sa naopak zhoršuje. Tu iba pripomínam ustanovenie Zákona č. 564/1991 Zb. 
zákonov Slovenskej národnej rady a obecnej polícii. §3 ods. 1 
ODPOVEĎ: Hliadky  MsP TN  sú inštruované, aby v rámci dohľadu nad  verejným poriadkom a  ochranou majetku 
mesta venovali aj tejto problematike  potrebnú pozornosť.  Nie  je však v silách MsP / a dovolím si povedať  že ani v 
silách PZ SR /, aby  dokázali eliminovať  túto protispoločenskú činnosť  na prijateľnú úroveň v Trenčíne, ako aj na 
území  Slovenska. (MsP) 
229. p. Horňáková, Mgr. Medal - prosíme presne upresniť začiatok a dĺžku trvania I. etapy výstavby 
Nozdrkovského chodníka. 
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ODPOVEĎ: Výstavba 1. etapy Nozdrkovského chodníka začne 15. 10. 2018 a potrvá 1 mesiac (ÚI) 
230. p. Žďársky - smetné koše na Karpatskej ul. boli premiestnené. Príloha č. 3 a-f. Z akého dôvodu? 
ODPOVEĎ: O žiadnom aktuálnom presune nádob nevieme. V tejto lokalite môžeme hovoriť len o  presune nádob, 
ktorý bol urobený cca pred 3 rokmi  na opodstatnené sťažnosti bytového domu, ktorý mal nádoby priamo pod 
oknamia balkónmi a obťažoval ich zápach a neporiadok ( 
https://www.google.sk/maps/@48.8840695,18.0252893,3a,75y,188.7h,86.55t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1HV00wXbo
YhU17VlK_kUKg!2e0!7i13312!8i6656 ) . Preto bola  vybudovaná nová spevnená plocha (aj so súhlasom bytového 
domu, ktorému nádoby patria) - Váš obr. 3b, 3c, a na ňu boli nádoby presunuté. Ostatné nádoby ostali na 
pôvodných miestach, tak ako je to vidieť aj z google maps, ktorý mapoval terén v r. 2014 
(https://www.google.sk/maps/@48.8841835,18.0250869,3a,75y,252.82h,71.83t/data=!3m6!1e1!3m4!1snMG4g2_
53o4sjgK6OB7Zqg!2e0!7i13312!8i6656 ) (ÚSaŽP) 
231. p. Žďársky - poukázal na špinavú veľkú zasadaciu miestnosť na MsÚ. Hlavne sklo na stoloch. 
ODPOVEĎ: Pani upratovačka, pod ktorú spadá veľká zasadačka je PN a jej zastupovanie nevykonalo upratovanie tak 
ako sa má. Bola zjednaná náprava a zasadačka bola dôkladne uprataná (ÚIS) 
232. p. Žďársky - v akej výške boli investície za posledné 4 roky do časti Nozdrkovce 
ODPOVEĎ: za ÚE:  údaje o hospodárení mesta, výške príjmov, výdavkov aj investícií sú každoročne, už od roku 
2005, zverejňované v rámci Záverečného účtu na stránke mesta Trenčín, v sekcii rozpočet mesta:   
https://trencin.sk/samosprava/transparentny-trencin/rozpocet-mesta/ Za ÚI: Od r. 2015 do septembra 2018 výška 
investícií do časti Nozdrkovce činila 5803,- eur, v tomto roku sa ešte preinvestuje cca 12 000,- eur do výstavby 1. 
etapy Nozdrkovského chodníka (ÚI, ÚE) 
233. p. Žďársky - žiada na mestskom FCB zverejňovať a podporovať prácu MsP 
ODPOVEĎ: ďakujeme  Vám za Váš podnet, budeme o tom uvažovať. Práci MsP sa budeme i naďalej venovať 
v mestských novinách INFO priebežne. (KPRI) 
234. Mgr. Medal - 11. 12. 2017 aj 15. 1. 2018 (ale opakovane už od roku 2015) sa pýtam na sľúbené 
vyasfaltovanie celej prístupovej komunikácie na hrádzu z križovatky Rybárska - Karpatská, ktoré doteraz nebolo 
realizované. Prosím teda o jasnú odpoveď, či sa daný sľub splní a kedy. 
ODPOVEĎ: Investor bytovky v susedstve svoj ústny sľub nedodržal a výjazd už ani neplánuje preasfaltovať, za čo mu 
"pekne ďakujeme" a budeme si to pamätať. Túto akciu teda bude musieť mesto dotiahnuť z vlastných prostriedkov 
ako cyklotrasu s vylúčením motorovej dopravy (s výnimkou vozidiel SVP š.p.) (ÚM) 
235. Mgr. Medal - k podnetu č. 165 (z júnového VMČ) - bolo odpovedané, že realizácia I. etapy Nozdrkovského 
chodníka sa začne v 2. polovici júla - prosím o doplnenie informácie, či bol skutočne myslený rok 2018? 
ODPOVEĎ: Výstavba 1. etapy Nozdrkovského chodníka začne 15. 10 2018 (ÚI) 
236. 178 - Mgr. Medal - Po výstavbe bytového domu pri podchode na Jesenského ulici bol poškodený a zostal 
neoprávnený okraj chodníku (viď foto) - prosím o zabezpečenie opravy, dodávateľom stavebných prác na priľahlom 
objekte, aj o informáciu, či sa táto vláda riešila v rámci kolaudačného konania. ODPOVEĎ: Uvedená stavba bola 
kolaudovaná ešte v roku 2016. Ku kolaudácii stavby sa súhlasne vyjadril okrem iného cestný správny orgán ako 
správca komunikácie. Uvedenú požiadavku na úpravu chodníka zasielame správcovi komunikácie na riešenie. Mgr. 
Medal - k podnetu 178 (z júnového VMČ) - bolo odpovedané, že podnet bol zaslaný správcovi komunikácie so 
žiadosťou o riešenie - stav (jamy v chodníku) však pretrváva, prosím teda o konkrétnejšiu odpoveď a termín opravy 
ODPOVEĎ: Oprava je registrovaná a v zásobníku opráv, predpokladaný termín realizácie je 10-11/2018. (MHSL) 
237. 197 - Mgr. Medal - Rybárska ulica: po dávno uskutočnenej práci na plynovej prípojke k výstavbe bytov na 
Karpatskej zostali chodníky iba zabetónované bez asfaltovej vrstvy v dĺžke od začiatku ulice pri bývalej 
prečerpávačke až po prvý dom smerom na Riviéru. Odpad z výkopu je umiestnený/rozhádzaný na priľahlom 
trávnatom pozemku. Prosím o stanovisko kompetentných a o spôsob a dátum vyriešenia danej veci. Mgr. Medal - 
prosím o aktualizovanú odpoveď (spôsob a dátum riešenia stavu po rozkopávkach na Rybárskej ulici) 
ODPOVEĎ: Informácia od spol. Reprogas, ktorá rozkopávku realizovala: Staviteľovi bytovky bola poslaná výmera 
opravy a cenová ponuka a ten na ňu ani po niekoľkých urgenciách nereaguje. Mesto teda ku dňu 1.10.2018 začalo 
správne konanie. Vyzvalo stavebníka aby do 15 dní dal rozkopávku dokončiť. Pokiaľ tak neučiní, môže mu byť 
uložená pokuta až do výšky 33 000 Eur. (ÚM) 
238. 199 - Mgr. Medal - SPP rozkopávka na ulici Jána Zemana - kedy a ako budú po rekonštrukcii plynu 
opravené chodníky na ulici Jána Zemana? Mgr. Medal - k dokončenie asfaltovania chodníkov po rekonštrukcii 
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plynových prípojok na ulici Jána Zemana bolo prisľúbené do 31. 8. 2018, dodnes nie je dokončené… Prečo? Kedy 
budú práce dokončené? 
ODPOVEĎ: V čase písania odpovede (28.9.2018) sa už asfaltovalo. Rozkopávka je povolená do polovice októbra 
(ÚM) 
239. Mgr. Medal - po tohtoročnom suchom lete prosím o informáciu, koľko novovysadených stromov v našej 
mestskej časti sa uchytilo a koľko bude potrebné nahradiť novými 
ODPOVEĎ: Na túto otázku budeme vedieť odpovedať až buduci rok približne v 6-7/2019. (MHSL) 
240. Mgr. Medal - zároveň prosím o informáciu, v akom štádiu je realizácia náhradných výsadieb v meste, teda 
koľko (či z akého obdobia) úradne nariadených ešte čaká na realizáciu + počet stromov, ktoré je mesto týmito 
rozhodnutiami ešte povinné vysadiť 
ODPOVEĎ: V roku 2016 sme doháňali náhradné výsadby za výrubové obdobie 2013/14. Dnes môžeme konštatovať, 
že sú vysadené všetky stromy z výrubového obdobia 2015/2016 a niektoré stromy z ostatných rokov ( tie, ktoré su v 
1 lokalite tak, aby mali rovnakú veľkosť). Je ešte potrebné dosadiť kry od výrubového obdobia v r.2015 až po dnes.  
(MHSL) 
241. Mgr. Medal - viac ako dva roky dozadu bolo v odpovedi na môj podnet z VMČ potvrdené, že bude v 
najbližšom možnom termíne realizovaná náhradná výsadba za vyrúbaný strom pred domom na ul. J. Zemana 97 - 
dodnes výsadba realizovaná nebola, prosím teda o info, kedy sa zrealizuje? 
ODPOVEĎ: Vyrúbaný strom bol acer negundo - invazivna rastlina, za ten sa rastliny nesadia. Pokiaľ by bol záujem na 
to miesto vysadiť platanus acerifolia piramidalis, tak ho tam vieme dať ešte tento rok  - potrebujeme spätné info! 
(MHSL) 
242. Mgr. Medal - Detské ihrisko Kupas na Inoveckej ulici - prosím o aktuálnu situáciu riešenia Mestským 
zastupiteľstvom odsúhlaseného odkúpenia tohto ihriska do majetku mesta 
ODPOVEĎ: V tejto veci exekútor zatiaľ nestanovil nový termín dražby. (ÚP) 
243. Mgr. Medal - na ulici Nové Prúdy pri kontajneri na sklo stojí už týždne odstavená biela Škoda Felícia so 
skriňovou nadstavbou, bez EČV - obávam sa, že tu niekto odstavil toto auto v snahe zbaviť sa ho; prosím MsP o 
preverenie, zistenie majiteľa, zahájenie procesu s cieľom odtiahnutia vozidla (foto v prílohe) 
ODPOVEĎ: Za MHSL: Auto zatiaľ žiaľ nie je prekážkou v cestnej premávke, má zatiaľ platnú STK, po ukončení 
platnosti STK bude môcť byť riešený ako vrak. Za MsP: Uvedené vozidlo je  v riešení  zo strany MsP TN  od 
07.9.2018. Vozidlo pochádza zo Žiliny, -  EČV a bolo predané do Liptovského Mikuláša. Ocitlo sa  v Trenčíne na  tejto 
ulici.  Nevieme ako, prečo, kto ho tam dal a  kde sú EČV. Nebol vykonaný prepis na nového majiteľa - toto nám 
oznámil pôvodný majiteľ vozidla, na  ktorého sme zohnali telefonický kontakt. Dňa 27.9. bola  poslaná žiadosť  na  
útvar  Mobility, o odtiahnutie  predmetného vozidla  podľa  zákona  NR SR č. 8/2009 o premávke  na  pozemných 
komunikáciách. Situáciu bude MsP sledovať. (MHSL, MsP) 
244. Mgr. Medal - prosím o informáciu, kedy sa budú realizovať nové priechody pre chodcov aj s 
bezpečnostnými prvkami na križovatke Legionárska x Biskupická? táto akcia je v agende nášho VMČ vyše tri roky, 
viem, že sa rokovalo s TSK ako majiteľom ciest o tom, že zrealizujú akciu oni - aká je momentálna situácia? 
ODPOVEĎ: Práce mali začať v septembri. Podľa informácií z TSK však do konca septembra nebol dotiahnutý proces 
verejného obstarávania. Bližšie informácie sa nám do uzávierky odpovedí nepodarilo zistiť. (ÚM) 
245. Mgr. Medal - skľudnenie dopravy na ulici Karpatská - po vybudovaní vyvýšených križovatiek na ulici 
Karpatská bolo prisľúbené Útvarom mobility, že sa preskúma účinnosť tohto opatrenia v zmysle upokojenia dopravy 
na danej ulici - každodenné pozorovanie však naznačuje, že doprava sa síce spomalila, ale áut neubudlo, stále je 
táto ulica využívaná ako alternatívna trasa z nového cestného mosta do centra mesta - je teda na čase hľadať ďalšie 
spôsoby, ako tento tranzit vozidiel presmerovať na Električnú ulici, kam patrí - prosím Útvar mobility o návrhy, ako 
to zabezpečiť. 
ODPOVEĎ: Na spomaľovačoch sa nastrmujú nábehové hrany a vybuduje sa tretí spomaľovač spolu s priechodom 
pre chodcov na Rybársku ulicu. Ak ani toto opatrenie neodradí tranzitovať cez Karpatskú ulicu, uvažujeme o 
zmenách v prednosti v jazde tak, aby vodiči tranzitujúci Karpatskou ulicou museli na každej križovatke zastaviť na 
značku P2 - stoj, daj prednosť v jazde. (ÚM) 
246. Mgr. Medal - prosím o informáciu, kedy sa zrealizuje doplnenie dvoch svietidiel verejného osvetlenia na 
ulici Jesenského - Karpatská pred a za podjazdom pod Električnou ulicou - táto investičná akcia je schválená v 
rozpočte na tento rok 2018 
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ODPOVEĎ: V súčasnosti sa pripravuje projekt, realizácia sa uskutoční hneď po získaní potrebných povolení. (ÚI) 
247. Mgr. Medal - prosím o opravu vodorovného dopravného značenia priechodu pre bicyklov cez Biskupickú 
ulicu pod novým cestným mostom, resp. o jeho výraznejšie zvýraznenie zelenou farbou tak, ako je to napríklad pri 
železničnej stanici v Trenčianskej Turnej 
ODPOVEĎ: Vodorovné dopravné značenie na priechode dáme obnoviť. (ÚM) 
248. Mgr. Medal - kontajnery na tetrapaky a kovy (ale aj na sklo, aj keď pri týchto kontajneroch som uvedený 
problém tak často nepozoroval) - bývajú preplnené, čo môže byť spôsobené pomerne nízkou frekvenciou vývozu, 
alebo aj nevyvážaním týchto kontajnerov; všeobecne (podľa malej ankety medzi občanmi) neexistuje takmer žiadna 
vedomosť verejnosti o tom, kedy sa tieto kontajnery vyvážajú/majú vyvážať; dávam preto na zváženie priamo na 
kontajnery (na tetrapaky, kovy a sklo) nalepiť informáciu, kedy sa vyvážajú/majú vyvážať (napr. "vývoz každú 
poslednú stredu v mesiaci”) - minimálne pre lepšiu verejnú kontrolu plnenia tejto verejnej služby 
ODPOVEĎ: Presné termíny vývozov triedených zložiek odpadu sú uvedené v harmonograme vývozov triedených 
zložiek odpadu vždy aktuálne na daný polrok. Tento harmonogram je  celý  uverejňovaný v INFO (december-január 
na I. polrok, jún-júl na II. polrok), je  stále uverejnený aj na webovej stránke mesta www.trencin.sk, príp. v tlačenej 
forme je k dispozícii na Klientskom centre Mestského úradu. Aktuálne schválené periodicity vývozov sú uvedené aj 
vo VZN. Pre občana, ktorý má záujem zistiť kedy sa majú nádoby vyviezť sú informácie dostupné, takže nie je dôvod 
prelepovávať frekvencie vývozov na nádobách na triedený odpad, pretože dochádza k zmenám.    Pri nádobách na 
sklo sa napr. zmenila frekvencia vývozov oproti roku 2017 z periodicity 1 x za 28 dní na 1 x za 21 dní. Pri frekvencii 
vývozov nádob na kovy tiež nastala zmena a stále sa frekvencia postupne upravuje. (ÚSaŽP) 
249. Mgr. Medal - podnet do rozpočtu mesta na rok 2019 - prosím o nacenenie pokračovania preasfaltovania 
ľavobrežnej hrádze od mosta na Ostrov po nový cestný most a o zaradenie tejto investičnej akcie do rozpočtu 
mesta na rok 2019 
ODPOVEĎ: Vypracuje sa nacenenie preasfaltovania ľavobrežnej hrádze od mosta na Ostrov po nový cestný most 
(ÚI) 
250. Mgr. Medal - bolo by možné dať do Infa a na stránku mesta výzvu občanom mesta, aby napísali, kde im v 
meste chýbajú stojany na bicykle? pre potreby Cyklokomisie 
ODPOVEĎ: Áno, v októbrovom vydaní Infa sa tomuto budeme venovať. (KPRI) 
251. Ing. Ščepko - Karpatská ulica – pri odbočke na Ulicu J. Zemana. Minulý rok bol na mieste, ktoré posielam 
na fotografii osadený kanálový odtok na chodníku. 
a.) Prečo nebol doasfaltovaný nový povrch okolo vpuste? 
b.) Prosím o preverenie, prečo sa v čase dažďov neodteká voda (na fotografii nižšie). Vizuálne nie je vpusť zanesená. 
Je vôbec funkčná?" 
ODPOVEĎ: Nedostatočné odtekanie vody v dažďovej vpusti môže byť spôsobené upchatým ležatým potrubím. 
Funkčnosť preveríme a prípadný nedostatok odstránime. (MHSL) 
252. Ing. Ščepko - Karpatská ulica – detské ihrisko. Prosím o doplnenie herného prvku, ktoré pravdepodobne 
odpadol z centrálnej „lode“ kruhový herný prvok. Sám som ho krátko po otvorení ihriska odovzdával MsP na 
znovuosadenie MHSL. 
ODPOVEĎ: Odovzdaný prvok sme následne osadili, ale po necelých 3 mesiacoch bol prvok odcudzený. Chýbajúci 
prvok bude doplnený objednaním u dodávateľa herných prvkov. (MHSL) 
253. Ing. Ščepko - Biskupiská ulica – od kruhového objazdu po Záhumenskú ulicu. Prosím o opravu krytu na 
verejnom osvetlení. Dnes je možné sa rukou dotknúť elektrického vedenia na stĺpe 
ODPOVEĎ: Oprava krytu na VO bola vykonaná 25.9.2018 (MHSL) 
254. Ing. Ščepko - Priechody pre chodcov cez Biskupickú a Legionársku ulicu. S kolegom R. Medalom sme 
začiatkom roka 2018 chceli predložiť do MsZ zmenu rozpočtu na realizáciu 2 priechodov v Biskupiciach. Pánom 
primátorom nám bolo prisľúbené, že sa realizácia priechodov bude financovať z ušetrených peňazí vyčlenených na 
nové parkoviská. Vtedy bol proti novej zmene rozpočtu. Preto by som sa chcel spýtať, kedy sa začne s realizáciou 
týchto dvoch priechodov. Projektovú dokumentáciu sme ako poslanci zabezpečili už v roku 2017. 
ODPOVEĎ: Práce mali začať v septembri. Podľa informácií z TSK však do konca septembra nebol dotiahnutý proces 
verejného obstarávania. Bližšie informácie sa nám do uzávierky odpovedí nepodarilo zistiť. (ÚM) 
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255. Ing. Ščepko - Partizánska ulica – priechod pre chodcov pri Masaryčkách. Aj keď nie sú na novom povrchu 
nastriekaný priechod pre chodcov, je možné aspoň odstrániť prekrytie dopravnej značky „Priechod pre chodcov“? 
Ak na to zabudol stavebník, mohla si to všimnúť aspoň MsP. Fotografia je z dňa 5.9.2018. 
ODPOVEĎ: Zakrytie značky je už odstránené a priechod bude nastriekaný v blízkej dobe. (ÚM) 
256. Ing. Ščepko - Výťahy pri Hoteli Elizabeth. Je možné pravidelnejšie čistiť frekventované výťahy v podchode? 
Nižšie posielam fotografiu z posledného víkendu (8.9.2018), kde sú vidieť špinavé interiérové dvere. 
ODPOVEĎ: Čistenie výťahov v podchode máme zabezpečené dodávateľsky dlhodobým zmluvným vzťahom. 
Chovanie obyvateľov mesta však v týchto výťahoch prekročilo všetky medze a sme nútení doplniť čistenie 
podchodov a hlavne výťahov v tomto podchode ďalším zmluvným dodávateľom. Pracujeme na príprave podkladov 
k verejnému obstaraniu dodávateľa. (MHSL) 
257. Ing. Ščepko - Zastávka MHD Cintorínska – smer centrum. Je možné doplniť chýbajúcu sklenú výplň na 
prístrešku na spomínanej zastávke? Miesto posielam na fotografii 
ODPOVEĎ: Spoločnosť euroAWK s.r.o. už objednala  chýbajúcu sklenenú výplň,  po dodaní bude do prístrešku 
doplnená (ÚsaŽP) 
258. Ing. Ščepko - Nepotrebné stĺpiky na chodníkoch. Ešte v júny 2016 som dával prosbu o odstránenie stĺpikov 
z čias socializmu, na ktorých boli umiestnené odpadové nádoby. Dodnes odstránené neboli. Bolo by možné ich 
odstrániť aspoň v roku 2018? Posielam ich na fotografiách nižšie (Piaristická ulica, Inovecká a Soblahovská). 
ODPOVEĎ: Odstránenie starých stĺpikov je plánované v 10/2018. (MHSL) 
259. Ing. Ščepko - Verejné toalety – Štúrove námestie. Bolo by možné priestor jediných verejných toaliet 
udržiavať? Mám na mysli historickú časť barbakanu, ktorá je oddelená od toaliet. Na fotografii nižšie posielam 
príklad, kedy sú v tomto priestore nahádzané škatule, koberce, dosky a nevkusné umelé kvety. Turisticky 
podceňovaný bod a málo propagovaný, ale je to jediný pohľad v meste pod povrch (okrem pivníc). Tento priestor 
by nemal byť ničím zahádzaný. 
ODPOVEĎ: Uvedený priestor na WC Sladkovičová (historická časť Barbakanu) bol daný do poriadku ešte v minulom 
týždni. (MHSL) 
260. Ing. Ščepko - Ulica 28. Októbra. Prosím o vyčistenie kanálovej vpuste, ktorá je úplne zanesená. Prikladám 
aj fotografiu presnej lokality. 
ODPOVEĎ: Vyčistenie dažďovej vpuste zrealizujeme do 28.9. (MHSL) 
261. Ing. Ščepko - Krytá plaváreň. V prvom rade ďakujem za výmenu sušiakov, ide o výrazný kvalitatívny posun. 
Pred niekoľkými mesiacmi som sa však pýtal, či je možné opraviť a zjednotiť v priestore pánskych spŕch sprchovacie 
hlavice. Bolo mi prisľúbené, že sa zrealizuje oprava aj výmena hlavíc počas odstávky plavárne. Na fotografii 
posielam výsledok. Vedľa seba 4 hlavice a 3 z nich sú iné (tvarovo, veľkostne). Prosím Vás, kto za takýto výsledok 
zodpovedá? To už v krajskom meste, na jedinej krytej plavárni pre verejnosť, nemôže aj interiér v roku 2018 vyzerať 
ako v civilizovanom meste? 
ODPOVEĎ: V najbližšej dobe budú vymenené aj ostatné hlavice. Dodávateľ nemal taký počet na sklade, čakalo sa na 
dodanie. V najbližších dňoch budú doplnené. (MHSL) 
262. Ing. Ščepko - Krytá plaváreň. Dňa 10.10.2016 som sa pýtal na výmenu všetkých vešiakov v skrinkách. 
Podobne ako pri sprchách, majú rôzne tvary, sú z rôznych materiálov a rôznych farieb. Vyzerá to naozaj otrasne. 
Bolo mi vtedy prisľúbené, že sa tým bude niekto zaoberať. Vtedy som priložil odkaz z IKEA aj internetového 
obchodu, kde by nákup nových – drevených vešiakov vyšlo na približne na 465 eur pre celú plaváreň. Šlo by o 
„hotelové“ vešiaky, kde by prípadné odcudzenie nemalo zmysel. Prikladám ich opäť na fotografii nižšie. Prečo nie je 
záujem? Otázka financií to nie je. 
ODPOVEĎ: Tak ako sme odpovedali v minulosti. Vešiaky, ktoré sa používajú v skrinkách boli darované krytej 
plavárni. Z technických príčin  nie je možné doplniť typ vešiaku z IKEA. Riešením je zakúpenie nových skriniek, čo 
určite predstavuje sumu vyššiu ako 465 € (MHSL) 
263. Ing. Ščepko - Rozkopávka – Legionárska ulica pri vstupe do nemocnice. Chcel by som poprosiť o vrátenie 
povrchu chodníka po rozkopávke do pôvodného stavu. Fotografiu prikladám nižšie. 
ODPOVEĎ: Vyzveme pôvodcu rozkopávky, majiteľa priľahlej nehnuteľnosti, ktorým je Pavel Bariš, na okamžité 
dokončenie prác. Pokiaľ tak neučiní, môže mu byť v správnom konaní uložená pokuta až do výšky 33 000 Eur. (ÚM) 
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264. Ing. Ščepko - Jesenského ulica – v apríli 2017 som na pravdepodobne samovoľnú výsadbu 2 stromov 
upozorňoval cez VMČ. Bolo mi sľúbené, že tieto nevhodné stromy budú nahradené na jeseň 2017. Nestalo sa a ani 
na jar. Chcem sa spýtať, či je možné tieto stromy nahradiť novými aspoň túto jeseň. 
ODPOVEĎ: Mesto bez písomnej žiadosti o výrub od občanov, nemôže zahájiť správne konanie. Doteraz však žiadna 
neprišla a my nemôžeme konať. Pokiaľ žiadosť dostaneme, výrub drevín môžeme zrealizovať v blížiacom sa 
výrubovom období a následne na jar v r.2019 náhradnú výsadbu vysadiť. (MHSL) 
265. Ing. Ščepko - Prístrešok MHD – Legionárska smer JUH. Už je to 1 a pol roka, čo som sa pýtal na doplnenie 
2. prístrešku a zároveň odstránenie reklamnej plochy brániacej výhľadu na prichádzajúci autobus. Aký je aktuálny 
stav? 
ODPOVEĎ: 26.9.2018 Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo výstavbu prístrešku spoločnosti Euro AWK na mestskom 
pozemku, takže výstavbe už nič nebráni a bude zrealizovaná do konca roka. (ÚM) 
266. Ing. Ščepko - Legionárska a Námestie sv. Anny. Chcel by som sa spýtať, či je v budúcnosti možné doplniť 
stromoradie minimálne do úsekov chodníka, ktoré prešli rekonštrukciou. Ak nie, čo tomu bráni? Úseky posielam na 
fotografii. 
ODPOVEĎ: Chodník na Legionárskej je veľmi úzky a zároveň nad neho prerastajú aj koruny stromov z areálu 
nemocnice. Zemníky pre stromy by museli byť veľmi malé, čo nie je žiadúce pre optimálny rast stromov. Podľa 
podkladov z TMM sa v oboch chodníkoch nachádzajú inžinierske siete, a to elektrický kábel, telefónny kábel, na 
nám. sv. Anny v určitom úseku aj vodovod. (ÚÚP) 
267. Ing. Ščepko - Slnečné námestie pri dome č. 33. Chcel by som poprosiť o zabezpečenie odtoku dažďovej 
vody ku vpusti, ktorá je na fotografii nižšie. Pri dažďoch zalieva ulicu voda do niekoľkých centimetrov. Jeden taký 
príklad tiež prikladám na fotografii. 
ODPOVEĎ: Vyčistenie dažďovej vpuste zrealizujeme do 28.9. (MHSL) 
 

 
Na VMČ Stred sa dostavil Ing. Ščepko. 
 
 
3. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 
268. p. Egg – opätovne žiada konkrétnu odpoveď na otázku č. 223: Na Hornom Šianci sa začala po dlhých 
rokoch a množstva urgencií od občanov danej lokality oprava chodníka pre peších. Kto vypracoval projekt a kto za 
mesto garantuje kvalitu prác ako dozor? Súčasný stav prác negarantuje kvalitu. Odstránenie pôvodného 
asfaltového povrchu je nekvalitné (existujú miestami značné nerovnosti podkladu až 5-6cm. , nie je odstránený 
prebytočný rozdrobený podklad, urobený iba slabý, takmer žiadny cementový povlak, chýba penetračný 
podkladový základ, neráta sa s výmenou obrubníkov. Koho v krátkej budúcnosti budeme za nekvalitnú prácu, 
zbytočne vyhodené financie brať k zodpovednosti? Bolo sľúbené, že sa medzi objekt 13 a 15 umiestni 1 ks. lavičky z 
dôvodov uľahčenia pohybu starších obyvateľov a návštevníkov Cintorína a modlitebne. Kedy k tomu dôjde. A ak sa 
už bude robiť chodník, navrhujem, aby sa asfaltu využilo na zaliatie menších jamiek na vozovke. Doplnenie otázky: 
preverenie stavebného dozoru mesta Trenčín či je to skolaudované? Je to vykonané správne? 

269. p. Egg – Ako je možné, že v lokalite Brezina prebieha intenzívna výstavba pod Hossovou vilou a to bez 

ohľadu na Zákon o ochrane vodných zdrojov (vodáreň a blízka bytová výstavba) a objavuje sa tu zvyšujúci počet 
tabúľ označujúcich súkromný pozemok a vstup osôb zakázaný. Je ešte záujem ponechať priestor ako lesopark? 
270.  p. Egg - Aký je stav u návrhu mestského architekta predneseného VMČ na úpravu priestoru pred Domom 
armády? Dnes sa mesto odvoláva u súdu vo veci zmareného zámeru podnikateľa a aj architektom mesta je 
deklarované, že nie sú vysporiadané majetkové pomery. Nejde aj v tomto prípade o mrhanie financií (odmena 
architektovi) a pracovným časom? 
ODPOVEĎ: Stav návrhu sa nezmenil. Predbežný návrh spracoval útvar hl. architekta aj z dôvodu šetrenia financií. 
(ÚÚP) 
p. Egg tvrdí, že v Dome armády je zverejnený úplne iný projekt aký bol prezentovaný Ing. arch. Beďatšom na VMČ 
Stred. 
271. p. Egg – opätovne žiada odpoveď na otázku č. 227. MsP dala písomný prísľub, že od začiatku leta začne 
využívať hliadky na bicykloch. Teraz je mesiac september, čo je už astronomická jeseň a nič. Od ktorého 
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konkrétneho termínu sa tak stane? Ide o vedomé klamstvo, alebo manažérske nedostatky? Koho takýmito sľubmi 
chce oklamať? Nie je tu zámer, že bicykle a výstroj sa postupne odpredajú za zostatkovú cenu. Na kontrolu 
parkovného sa pri tom naďalej intenzívne využíva motorové vozidlo. Uvedomuje si vedenie MsP aké finančné 
prostriedky by mohlo ušetriť, nehľadiac na zvýšenie fyzickej zdatnosti policajtov. 
Ďalej žiada, aby sa urobila kontrola, ako sa hospodári s majetkom a materiálom na MsP v Trenčíne 
272. p. Egg – upozorňuje na urýchlené dokončenie omietky oporného múru na Hornom Šianci, než začne zima. 
273. Mgr. Medal - Dovoľujem si pripomenúť konkrétne požiadavky a uznesenia, ktoré v minulosti VMČ Stred 
prijal a žiadal zapracovať do rozpočtu mesta a ktoré boli doposiaľ opomenuté. 
Nakoľko sa istotne už teraz pripravuje rozpočet mesta na rok 2019 (aj keď o ňom už bude hlasovať nové MsZ a asi 
preto už teraz končiaci poslanci ani len netušia, čo v ňom je/bude - aspoň z vlastnej skúsenosti hovorím, napriek 
tomu, že som sa zaujímal), pripomínam tieto priority VMČ Stred a žiadam o ich zapracovanie do návrhu rozpočtu na 
rok 2019: 
- opravy parkoviska a chodníka pred bytovým domom na ul. Soblahovská č.1104 
- vnútroblok - bývalé ihrisko Opávia - revitalizácia plochy, vybudovanie detského ihriska 
- vybudovanie (realizácia 1. aj 2. etapy) chodníka do Nozdrkoviec 
- realizácia aspoň 1. etapy cesty v lokalite Pod Komárky 
- rekonštrukcia/modernizácia a rozšírenie kapacít jedálne pri ZŠ Dlhé Hony 
- dostavba učební ZŠ Dlhé Hony 
- oprava vozovky a chodníkov na Puškinovej ulici 
- realizácia priechodov pre chodcov v križovatke BiskupickáxLegionárska 
- doasfaltovanie chodníkov na Rybárskej ulici + priechody pre chodcov v križovatke RybárskaxKarpatská 
- rekonštrukcia atletického oválu pri cestnom moste (antuka či tartan) 
- oporný múr a chodník na Cintorínskej - oprava 
- nový povrch hrádze od lávky na ostrov po nový cestný most na ľavom brehu Váhu 
- dopravné ihrisko na Karpatskej ulici 
274. Mgr. Medal - stojisko kontajnérov pre domy 28. októbra 6-12 a 31-37 (pri Smažienke) - prosím o zvolanie 
stretnutia na danom mieste za účasti útvaru mobility, útvaru ŽP a predsedov spoločenstiev vlastníkov dotknutých 
bytov/domov - ide o určenie náhradného stojiska na odpadové kontajnéry, nakoľko stávajúca poloha (viď aj 
priložená fotografia) je dlhodobo nevyhovujúca - kontajnéry na jedinej prístupovej ceste pre peších, cyklistov aj 
autá (chodník úplne chýba) zužujú profil prístupovej komunikácie nad prípustnú mieru, danú zdravým rozumom, ale 
veľmi pravdepodobne aj nad mieru danú legislatívou; reálne je pri prejazde vozidiel a najmä pri vyvážaní odpadu 
tento priestor nepriechodný; návrh miestnych obyvateľov je vytvoriť nové stojisko na boku cesty vydláždením časti 
priľahlého trávnika  
275. Mgr. Medal - k otázke č. 262 - Tak ako sme odpovedali v minulosti. Vešiaky, ktoré sa používajú v skrinkách 
boli darované krytej plavárni. Z technických príčin  nie je možné doplniť typ vešiaku z IKEA. Riešením je zakúpenie 
nových skriniek, čo určite predstavuje sumu vyššiu ako 465 €   Aké sú to tie technické príčiny? 
276. Mgr. Medal - k otázke 241  - Vyrúbaný strom bol acer negundo - invazívna rastlina, za ten sa rastliny 
nesadia. Pokiaľ by bol záujem na to miesto vysadiť platanus acerifolia piramidalis, tak ho tam vieme dať ešte tento 
rok  - potrebujeme spätné info! 
RM: áno! ale výsadba by sa mala realizovať na mieste bývalého stromu, z ktorého zostal peň s množstvom mladých 
výhonkov - obávam sa teda, že najskôr treba peň vyfrézovať a miesto pripraviť na novú výsadbu - prosím však, aby 
sa to všetko zvládlo ešte v jesennom termíne 
277. Mgr. Medal - prosba - o zapojenie sa mesta do výsadby pamätného stromu/pamätných stromov v rámci 
akcie Stromy slobody pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR? Navrhujem vysadiť pamätnú lipu v každej mestskej 
časti + v zátoke pokoja + na Brezine a prosím týmto MsÚ o vytipovanie vhodných lokalít na výsadbu + nájdenie 
rezervy v rozpočte mesta na zakúpenie a výsadbu 6 vzrastlých líp (podľa aktuálnych cien cca 150 EUR/ks, tj. 900 
EUR) - za Centrum environmentálnych aktivít ponúkame finančnú aj organizačnú spoluúčasť 
278. Mgr. Medal - pred rekonštrukciou námestia bola na námestí pred Spolkom sv. Vojtecha točka s pitnou 
vodou - po rekonštrukcii tam toto zariadenie nebolo vrátené a je to najmä pri rôznych jarmokoch chýbajúca 
“služba” či už pre stánkarov, či pre návštevníkov týchto podujatí - prosím o zváženie nápravy tohto negatíva inak 
krásne zrekonštruovaného námestia 
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279. Mgr. Medal - výzva aj touto cestou občanom mesta: zapojte sa do mapovania miest, kde chýbajú 
cyklostojany - viac info: https://trencin.sk/aktuality/kde-v-meste-vam-chyba-cyklostojan/ 
280. Mgr. Medal - na Legionárskej ulici - do vyriešenia definitívneho riešenia vedenia cyklochodníka prosím 
aspoň o vyznačenie cyklopiktokoridoru po obidvoch stranách cesty minimálne v úseku od KMP po Električnú ulicu 
281. Mgr. Medal - znovu vyzývam mesto na odstránenie reklamných stĺpov v centre mesta, ktoré sú po svojej 
životnosti a špatia (pred DA, na Palackého…) 
282. Mgr. Medal - MŠ Stromová 
- rekonštrukcia kuchyne (vrátane výmeny nedostačujúcej klimatizácie) - prosím o naprojektovanie a nacenenie 
investície, ideálne aj s následnou ralizáciou v budúcom roku 
283. Mgr. Medal  - MŠ Stromová 
- prosím o doplnenie nádob na triedený odpad v MŠ Stromová - na papier, na plasty (žlté vrecia) a na tetrapaky 
(vysoká produkcia tetrapakov v kuchyni) + o inštrukcie pre manažment škôlky, kedy dané nádoby vykladať na ulicu 
kvôli odvozu 
284. Mgr. Medal  - celú sezónu zostalo nepokosené ihrisko v Biskupiciach - prosím Mestský úrad, aby váhou 
svojej autority a v zmysle svojich kompetencií zabezpečil u vlastníkov pozemku okamžitú nápravu a pokosenie - už 
nie tráv, skôr burín… 
285. Mgr. Medal  - prosím o odstránenie inváznych rastlín pri ceste na ulici Ku Štvrtiam (pohánkovec japonský 
najmä je tam rozmnožený) 
286. Mgr. Medal  - dávam na zváženie (a prosím o písomnú reakciu kompetentných osôb a inštitúcií, ktorých sa 
to týka), aby na rekoštruovanom námestí, ale aj inde v pešej zóne boli vymenené nádoby na odpad za delené, do 
ktorých by bolo možné odpad triediť na papier, plasty, sklo a ostatný odpad (podobne, ako je to štandard v iných 
mestách, ako príklad prikladám obrázok z pešej zóny v Piešťanoch) 
287. Mgr. Medal  - prosím o očistenie hrádze medzi starým a novým železničným mostom na ľavej strane Váhu 
- burina vyrastajúca pri múriku (viď obrázok) výrazne zužuje profil využiteľný pre cyklistov a chodcov 
288. Ing. Ščepko - Zastávka MHD – Legionárska (smer Nemocnica). Spoločnosť EuroAWK pravdepodobne 
realizuje osadenie nového prístrešku. Chcem sa spýtať, prečo nebude prístrešok osadený pri kraji chodníka tak, aby 
nástupná/výstupná časť chodníka zastávky zostala čo najširšia. Ide o predsa len pomerne frekventovanú zastávku. 
Prečo to pri jestvujúcom prístrešku šlo a pri novom už nie. Prečo musí nový prístrešok zužovať chodník a nástupnú 
plochu zastávky? Prikladám pár aktuálnych fotografií z výkopu základov. 
289. Ing. Ščepko - Ulica I. Olbrachta. V uplynulých dňoch bola vyasfaltovaná malá časť Olbrachtovej ulice, kde 
zostali „prepadnuté“ vpuste (na fotografii). Spoločnosť TVK podobný problém s vodovodnými poklopmi dodatočne 
opravila krátko po vyasfaltovaní úseku Partizánskej ulice pred Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (tiež prikladám 
fotografiu). Budú opravené tieto vstupy na vodu/plyn opravené aj na Olbrachtovej ulici? 
290.  Ing. Ščepko - Turistické informačné tabule – Parkovisko na Rozmarínovej ulici. Dňa 15.5.2016 mi bolo na 
požiadavku o nahradenie tabule odpísané: „Táto informačná tabuľa bude v najbližšej dobe odstránená. Nová bude 
osadená v tesnej blízkosti, ale na pozemku mesta (viď príloha Rozmarínova NÁHRADA).“ Dodnes sa tak nestalo. A to 
už ubehli 2 turistické sezóny. Prečo?" 

 
 
4. RÔZNE  
p.Egg sa pýtal poslancov, ktorí z prítomných poslancov si čítajú odpovede na požiadavky. Odpovede sú nepriame, 
zavádzajúce. Poslanci majú možnosť žiadať od p. primátora odpovede na tieto otázky.  
p. Egg opätovne žiadal odpoveď na otázku č. 225. (Námestie Mládeže pri Gymnáziu – lavičky s kamenným 
podkladom). Mgr. Medal mu vysvetlil, že v otázka je zodpovedaná a v odpovedi sa hovorí o tom, že architekt p. 
Bruna pracuje na úprave povrchu lavičiek.  
p. Egg je ochotný aj osobne so zodpovednými zamestnancami prejednať, prediskutovať a vysvetliť jednotlivé 
požiadavky. 
p. Sjekel konštatoval, že na VMČ Stred by mali chodiť všetci poslanci. Tak isto aj na zastupiteľstvo, pretože poslanci 
reprezentujú občanov mesta Trenčín 
Ing. Lisáček podrobne vysvetlil a objasnil Ing. Ščepkovi otázku č. 251 týkajúcu sa vpuste na Karpatskej ulici. 
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5. ZÁVER 
Na záver JUDr. Ján Kanaba poďakoval všetkým prítomným za účasť na stretnutí ako aj za spoluprácu za posledné 4 
roky. VMČ sa zaslúžil o realizáciu ihriska na Karpatskej ul. ako aj mnohých ďalších investícií. Verí, že aj vybudovanie 
dopravného ihriska sa v budúcom volebnom období stane realitou.  
 

Zapísala: Mgr. Ivana Suliková 
v Trenčíne dňa 10.10.2018 

Začiatok VMČ: 15.40 hod. 
Ukončenie VMČ: 17.00 hod. 

         
JUDr. Ján Kanaba 
    

 Predseda VMČ STRED 


