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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 14.1.2019   

 
 

Prítomný: Mgr. Ján Forgáč – viceprimátor Mesta Trenčín 
Prítomní poslanci: MUDr. Šimon Žďárský, Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko, Pavol Bobošík 
Ospravedlnení poslanci: Eva Struhárová, Mgr. Michal Moško 
 
Prítomná: Mgr. Jana Sabadková – zastupujúci garant VMČ Stred 
Hostia: Ing. Róbert Hartmann – ÚM, p. Martin Trepáč – poslanec MsZ,  Bc. Peter Repka – MsP,  

p. Lenka Kičková, p. Jozef Sjekel 
 
PROGRAM 
1. Úvod 
2. Voľba predsedu VMČ STRED 
3. Obsadenie školských rád v MŠ, ZŠ, CVČ a ZUŠ 
4. Diskusia 
5. Záver 

 
 
1. OTVORENIE 
Zasadnutie VMČ Stred otvoril Mgr. Ján Forgáč – viceprimátor Mesta Trenčín a privítal všetkých 
prítomných poslancov a hostí. Skonštatoval prítomnosť štyroch poslancov z VMČ Stred a výbor je 
uznášaniaschopný. Pán viceprimátor oboznámil všetkých s programom.  
 
MUDr. Žďárský – navrhol doplniť bod 3. Odhŕňanie snehu, nakoľko na VMČ prišiel aj p. Ing. Hartmann.  
 
Mgr. Medal  - navrhol doplniť bod 6. Rôzne. 
 
Ing. Forgáč – doplnil do programu bod 3. Odhŕňanie snehu a aj bod 6. Rôzne. 
 
Program: 
 

1. Úvod 
2. Voľba predsedu VMČ STRED 
3. Odhŕňanie snehu 
4. Obsadenie školských rád v MŠ, ZŠ, CVČ a ZUŠ 
5. Diskusia 
6. Rôzne 
7. Záver 

 
Ing. Forgáč – dal návrh na hlasovanie za doplnenie bodu 3. Odhŕňanie snehu  do programu. 
 
Poslanci v počte 4 ZA odsúhlasili doplnenie bodu 3. do programu. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. 
 
Ing. Forgáč – dal návrh na hlasovanie za doplnenie bodu 6. Rôzne do programu. 
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Poslanci v počte 4 ZA odsúhlasili doplnenie bodu 6. do programu. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. 
 
Ing. Forgáč – dal návrh na hlasovanie za zmenu programu. 
 
Poslanci v počte 4 ZA odsúhlasili zmenu programu. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. 
 
 
2. VOĽBA PREDSEDU DO VMČ STRED 
 
Ing. Ščepko – navrhol p. MUDr. Žďárského za predsedu VMČ STRED. 
 
Mgr. Medal – navrhol tiež p. MUDr. Žďárského za predsedu VMČ STRED , nakoľko v komunálnych 
voľbách získal najviac hlasov. 
 
Ing. Forgáč – dal návrh na hlasovanie za p. MUDr. Žďárského za predsedu VMČ STRED. 
 
HLASOVANIE: 
Poslanci v počte 4 ZA odsúhlasili p. MUDr. Šimona Žďárského za predsedu VMČ STRED. Nikto sa nezdržal, 
nikto nebol proti. 
 
MUDr. Žďárský - Poďakoval za dôveru a aj za rešpektovanie takých tradícii v tejto mestskej časti. 
 
 
3. ODHŔŇANIE SNEHU 
 
MUDr. Žďárský – doplnil tento bod, nakoľko chcel využiť prítomnosť Ing. Hartmanna, vedúceho útvaru 
mobility. Vyzval občanov k otázkam k tejto téme. 
 
p. Kičková – sťažovala sa na neodhrnutý sneh v centre mesta pri Krajskom súde, Polícii, ... Prečo 
nechodiili odhŕňacie autá aj v noci, keď tam na parkoviskách nestáli a nezavadzali autá. 
 
MUDr. Žďárský – poďakoval p. Kičkovej za podnet.  Položil otázku - Ako prebieha zimná údržba v našom 
meste? 
 
Ing. Hartmann – podrobne informoval VMČ Stred ako prebieha zimná údržba v meste. Detailne je to 
rozpísané vo vypracovanom dokumente Zimný operačný plán 2018/2019, ktorý je voľne dostupný pre 
občanov na stránke mesta: 
https://trencin.sk/wp-content/uploads/2018/11/Zimn%C3%BD-opera%C4%8Dn%C3%BD-pl%C3%A1n-
2018-2019.pdf 
 
p. Kičková –položila otázku:  Kedy sa prestalo odhŕňať? 
 
Ing. Hartmann – zatiaľ sa neprestalo odhŕňať.  
 
Ing. Forgáč -  autá sú v teréne stále. Odhŕňa sa aj v noci. 
 

https://trencin.sk/wp-content/uploads/2018/11/Zimn%C3%BD-opera%C4%8Dn%C3%BD-pl%C3%A1n-2018-2019.pdf
https://trencin.sk/wp-content/uploads/2018/11/Zimn%C3%BD-opera%C4%8Dn%C3%BD-pl%C3%A1n-2018-2019.pdf
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Bc. Repka – potvrdil ich slová nakoľko na Mestskú políciu telefonovali nahnevaní občania, ktorí sa 
sťažovali na odhŕňacie stroje z dôvodu rušenia nočného kľudu. 
 
Mgr. Medal – koľko má dodávateľ strojov? Boli do akcie zahrnuté aj stroje z Mestského hospodárstva? 
 
Ing. Hartmann – vymenoval všetku techniku s ktorou prebiehala zimná údržba. Do údržby boli 
samozrejme zapojené aj stroje z Mestského hospodárstva.  
 
Ing. Forgáč – rozumieme rozhorčeniu občanov na neodhrnutý sneh z rôznych bočných ulíc, ale  územný 
rozsah a rozdelenie komunikácií na poradie dôležitosti výkonu zimnej údržby je daný. 
 
Mgr. Medal – navrhol, aby mesto skontrolovalo poradie dôležitosti výkonu zimnej údržby v meste 
 
Ing. Hartmann – informoval aj o problematickej údržbe cesty Pod Komárky (časť Hámre – Trenčín), ktorá 
je od Trenčína vzdialená  8 km.   
 
Ing. Ščepko - zadal požiadavku na mesto  Zimná údržba – problematická údržba cesty v časti Pod 
Komárky. Argumentovalo sa zachádzaním snežných pluhov z Trenčína do tejto lokality (8 + 8 km). Chcel 
som sa spýtať na možnosť zabezpečenia zimnej údržby pre túto lokalitu nie z Trenčína, ale lokálne (z 
Hámrov, z Tr. Turnej a pod.). 
 
p. Kičková – mesto neodhŕňa parkoviská, na druhej strane mesto kúpi nové auto, ktoré nás bude 
kontrolovať, či máme zaplatený parkovací lístok? 
 
Ing. Forgáč – je to účelové. Auto sa kúpilo teraz, ale je to iba časová zhoda okolností. 
 
p. Siekel – v niektorých mestách napr. v Kežmarku platí mesto občanom za odhŕňanie snehu (4,- Eur za 
50 metrov) Bola by tiež aj toto možná cesta? 
 
MUDr. Žďárský – zadal požiadavku na mesto - Môže mesto do zimnej údržby zahrnúť aj občanov nejakou 
interaktívnou formou, keď nasneží, dostanú zaplatené za tie úseky, ktoré odhrnú? 
 
Mgr. Medal – pre mesto by to bolo určite efektívnejšie. 
 
p. Bobošík – skúsme to presunúť aj na ľudí ,ale nie vo význame, odhrň si pred vlastným domom 
a dostaneš za to zaplatené, ale v rámci občianskych združení, centier, komunít v rámci sídliska, kde by to 
mohli aj vyfakturovať, ako komunitné stretnutie. 
 
Ing. Forgáč – v Opatovej odhŕňali sneh dobrovoľní hasiči vlastnou technikou.  
 
MUDr. Žďárský – poďakoval za podnety a ukončil debatu o zimnej údržbe - odhŕňaní snehu.  
 
 
4. OBSADENIE ŠKOLSKÝCH RÁD V MŠ, ZŠ, CVČ A ZUŠ 
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Materská škola 
počet 

poslancov 
volebné obdobie 2018/2022 

Legionárska 37 2 MUDr. Žďárský Ing. Ščepko 

Soblahovská 22 2 Mgr. Moško Mgr. Medal 

Stromová 3 2 Struhárová Bobošík 

28. októbra 2 Ing. Ščepko Struhárová 

 

Základná škola 
počet 

poslancov 
volebné obdobie 2018/2022 

Bezručova 66 4 Struhárová MUDr. Žďárský Mgr. Moško Mgr. Medal 

Dlhé Hony 1 4 Bobošík MUDr. Žďárský Ing. Ščepko Mgr. Medal 

 
 

Základná umelecká 
škola 

počet 
poslancov 

volebné obdobie 2018/2022 

 
1 Struhárová 

 

Centrum voľného času 
počet 

poslancov 
volebné obdobie 2018/2022 

 
1 Mgr. Medal 

 
Ing. Forgáč – dal návrh na hlasovanie za obsadenie školských rád v MŠ, ZŠ, CVČ a ZUŠ. 
 
HLASOVANIE: 
Poslanci v počte 4 ZA odsúhlasili obsadenie školských rád v MŠ, ZŠ, CVČ a ZUŠ. Nikto sa nezdržal, nikto 
nebol proti. 
 
 
5. DISKUSIA 
 
p. Sjekel – informoval o svojom prípade s Mestskou políciou z minulosti. 
 

 
6. RÔZNE 
  
Mgr. Medal – poďakoval mestu, za odstránenie reklamných stĺpov v centre mesta, ktoré sú po svojej 
životnosti a špatia (pred DA, na Palackého…) 
 
Mgr. Medal – pripomenul požiadavku z minulého volebného obdobia, týkajúcu sa MŠ Stromová -  jedná 
sa o rekonštrukciu kuchyne (vrátane výmeny nedostačujúcej klimatizácie) - prosí o naprojektovanie a 
nacenenie investície, ideálne aj s následnou realizáciou v roku 2019 
 
 
 
 



 

 

5 

NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 
 
1. MUDr. Žďárský – môže mesto do zimnej údržby zahrnúť aj občanov nejakou interaktívnou formou, 

keď nasneží, dostanú zaplatené za tie úseky, ktoré odhrnú. 
2. Spoločenstvo vlastníkov bytov, Súdna ulica 319 - Kauza policajné psy -  vo vnútrobloku bytoviek 

štekajú služobné policajné psy. Zaoberalo sa mesto touto problematikou? Prebehli aj nejaké 
rokovania? Akým spôsobom boli petície vybavené? Vidí mesto nejakú možnosť dohodnúť sa s 
Policajným zborom SR, alebo Ministerstvom vnútra SR? 

3. Mgr. Sláviček - Žiadam o informáciu, kto konkrétne navrhol z poslancov MsZ Trenčín na 
decembrovom zasadnutí v roku 2018 zvýšiť primátorovi mesta Trenčín plat. T.j. jeho meno, 
priezvisko, titul, z ktorého volebného okrsku pochádza a najmä, čo ho k tomu viedlo. 

4. Mgr. Sláviček - Žiadam o informáciu, kto z mestských poslancov MsZ TN  navrhol, aby bola 
priamtorovi mesta Trenčín preplatená dovolenka za rok 2018 v celkovej dĺžke 19dni. Túto dovolenku 
možno vyčerpať do konca ďalšieho kalendárneho roku, t.j. do konca roku 2019 podľa zákonníka 
prace. Primátor má tiež dvoch zástupcov, ktorí ho dokážu zastúpiť.  

5. Mgr. Sláviček - Ako chcú poslanci MsZ TN skontrolovať, koľko z tej preplatenej  dovolenky primátor 
dal na charitu, tak ako sľúbil? Koľko finančných prostriedkov a komu venoval z tej preplatenej 
dovolenky za rok 2018? 

6. Mgr. Sláviček - Od 1.11.2018 je poverený Mgr. Peter Sedláček vedením MsP Trenčín. Žiadam 
odpoveď na otázku, koľko krát od toho dátumu, t.j. 1.11.2018  v mimopracovnej dobe ( t.j. medzi 
15.00 a 07.00 hod. ) Bol Hliadkam MsP na kontrole a s akým výsledkom skončila kontrola. Najmä ma 
zaujíma počet kontrol v nočnej dobe, t.j. medzi 22.00 a 06.00 hod.  a  cez víkend. T.j.v piatok a v 
sobotu v noci. Ak nevykonal žiadnu kontrolu Hliadkam MsP, tak prečo ich nevykonal? 

7. Mgr. Sláviček - Má Mgr. Peter Sedláček lekárske potvrdenie na Výkon nočnej práce? Ak toto 
lekárske potvrdenie nemá, chcem vedieť prečo ho nemá. Tiež žiadam odpoveď na otázku, prečo on 
sám nepožiadal priamo lekára MUDr. Gustavika  o toto potvrdenie   ( Ak ho nemá ).  

8. Mgr. Sláviček - Má inšpektor Jela Vlnová v pracovnej zmluve zmluvné dohodnutý so 
zamestnávateľom pracovný čas od 07.00 hod., Alebo od 08.00 hod? Ak má od. 07.00 hod., Čo  mala, 
prečo chodí do práce až od 08.00 hod? (Takto chodí, od 08.00 hod.  do práce od septembra 2015!).  

9. Ing. Ščepko - Legionárska ulica – Trenčianske Biskupice. Koncom roka 2018 boli zrealizované 2 
priechody pre chodcov na križovatke Legionárskej – Biskupická. V roku 2017 sme si ako poslanci dali 
vypracovať projektovú dokumentáciu na nie len zriadenie nových priechodov, ale aj ich stavebne 
upraviť na bezbariérové. To sa však nestalo. Preto sa chcem spýtať, kedy budú priechody upravené 
podľa projektovej dokumentácie. 

10. Ing. Ščepko - Lešenie na mestskom opevnení. Na fotografii je vidieť lešenie na mestskom opevnení 
nad Farským kostolom. Chcel by som sa spýtať, kto ho osadil a za akým účelom. 

11. Ing. Ščepko - Soblahovská ulica – zastávka MHD 28. Októbra. Pri obhliadke 2. etapy cyklotrasy bolo 
kompetentnými úradníkmi spomínané, že úzky priestor medzi hranou zastávky a stánku s novinami 
bude vyriešený posunutím stánku. Na fotografii nižšie je vidieť nie len výrazné zúženie nástupnej 
časti na zastávke, ale aj frekventovaného chodníka. V akom stave je aktuálne presun stánku s 
novinami? 

12. Ing. Ščepko - Vnútroblok medzi 28. októbrom a Beckovskou ulicou. V minulosti bola realizovaná 
výmena prípojok vody v tejto lokalite. Tým sa museli odstrániť aj kríky vysadené pozdĺž cesty (na 
fotografii nižšie). Dnes si niektorí vodiči skracujú cestu prechádzaním cez trávnatý povrch, čo 
ukazujú aj fotografie nižšie. Chcel by som sa spýtať na možnosť vysadenia stromu tak, aby 
nezasahoval do IS, prípadne o osadenie dekoračného kameňa, ako posielam tiež na fotografii. 
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Prípadne ich kombinácia. Ak je to možné, rád by som sa vyhol osadeniu stĺpikov. Prípadne 
navrhnuté možnosti riešenia nemám problém odkomunikovať so zástupcami bytovky. 

13. Ing. Ščepko - Zimná údržba – lokalita Pod Komárky. Na VMČ konaného dňa 14.1.2019 bola 
spomínaná problematická údržba cesty v časti Pod Komárky. Argumentovalo sa zachádzaním 
snežných pluhov z Trenčína do tejto lokality (8 + 8 km). Chcel som sa spýtať na možnosť 
zabezpečenia zimnej údržby pre túto lokalitu nie z Trenčína, ale lokálne (z Hámrov, z Tr. Turnej a 
pod.). 

14. Ing. Ščepko - Nasadzovanie „modrých“ autobusov počas víkendov na linkách MHD. Dňa 1.12.2018 o 
16:04 bolo nasadené „záložné“ vozidlo určené pre prímestskú dopravu na linkách MHD. Na 
fotografii nižšie je vozidlo na linke 24. Chcem sa spýtať, prečo k takejto situácií počas víkendu vôbec 
došlo. Počas sviatkov a víkendov je na zabezpečenie výkonu MHD potrebný výrazne nižší počet 
vozidiel ako počas pracovných dní. 

15. Ing. Ščepko - Nová výsadba stromov na parkovisku pri krytej plavárni. Niekoľko novovysadených 
stromov v tejto časti je vyvrátených alebo nahnutých. Niekoľko príkladov posielam na fotografiách 
nižšie. Bolo by možné zrealizovať obhliadku a pokúsiť sa zachrániť aspoň tie stromy, ktoré je možné 
len narovnať? Prípadne doplniť stabilizačné koly? 

16. Ing. Ščepko - Zastávka Biskupice – námestie smer Nozdrkovce. Prosím o presun odpadkového koša 
bližšie k označníku tak, aby nebránil pri nastupovaní/vystupovaní do vozidiel MHD. 

17. Ing. Ščepko - Námestie sv. Anny. Po úprave križovatky zostal stĺp verejného osvetlenia vo svojom 
pôvodnom stave (natočený na vozovku, ktorá je dnes chodníkom osvetleným z nového stĺpu pri 
priechode pre chodcov). Je možné natočiť lampu nad chodník a cestu vedúcu popri Krajskému súdu? 
Návrh zaznačenia posielam na fotografii. 

 
 
7. ZÁVER 
Na záver MUDr. Šimon Žďárský poďakoval všetkým prítomným za účasť na stretnutí a teší sa na ďalšiu 
spoluprácu. Najbližší termín zasadnutia VMČ STRED bude 11.2.2019 v pondelok o 16,00 hod. vo veľkej 
zasadacej miestnosti na Mestskom úrade. 
 
 
Zapísala: Mgr. Jana Sabadková 
v Trenčíne dňa 19.1.2019 
 
Začiatok VMČ: 16.00 hod. 
Ukončenie VMČ: 18.20 hod. 
 
 
         

MUDr. Šimon Žďárský   
 predseda VMČ STRED 


