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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 11.2.2019 

 
 
Prítomní poslanci: MUDr. Šimon Žďárský, Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko, Pavol Bobošík,  

      Eva Struhárová 
Ospravedlnený poslanec: Mgr. Michal Moško 
 
Prítomná: Mgr. Jana Sabadková – zastupujúci garant VMČ Stred 
Hostia: Ing. Gabriela Vanková – ÚMM, Ing. Róbert Hartmann – ÚM, Bc. Peter Repka – MsP,  

p. Viera Krásna, p. Jiří Egg, p. Hajná, p. Marta Malániková 
 
PROGRAM 
1. Úvod 
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého obdobia 
4. Nové požiadavky občanov a poslancov 
5. Rôzne 
6. Záver 

 
1. ÚVOD 
 
MUDr. Žďárský – privítal všetkých prítomných poslancov a hostí. Skonštatoval prítomnosť piatich 
poslancov z VMČ Stred a výbor je uznášaniaschopný. Následne oboznámil všetkých s programom a dal 
návrh na hlasovanie za odsúhlasenie programu. 
 
HLASOVANIE: 
Poslanci v počte 5 ZA odsúhlasili program. 
Za: 5 (MUDr. Žďárský, p. Struhárová, Mgr. Medal, p. Bobošík, Ing. Ščepko)      Proti: 0        Zdržali sa: 0 
 
2. PREROKOVANIE ŽIADOSTÍ 
 
Ing. Vanková – ozrejmila predkladané materiály nasledovne: 
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na ul. Rybárská 
v k.ú. Trenčín, C-KN parc.č. 1688/16 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2, zapísaného na LV č.1 
ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1, pre  Romana Grunda a manželku JUDr. Evu Grundovú, bytom 
Hviezdoslavova 142/11, 91101 Trenčín, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo 
užívaného pozemku, ktorý je oplotený a tvorí súčasť záhrady prislúchajúcej k nehnuteľnosti  vo 
vlastníctve žiadateľov. Daný pozemok je pre Mesto Trenčín, ako aj pre tretie osoby nevyužiteľný. 
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar územného plánovania Mesta Trenčín 
a Útvar mobility MsÚ v Trenčíne dňa 29.11.2018 odporučili odpredaj pozemku. 
 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 4 ZA odporučil vyhovieť žiadosti. 
Za: 4 (MUDr. Žďárský, p. Struhárová, Mgr. Medal, p. Bobošík)        Proti: 0          Zdržal sa: 1 (Ing. Ščepko) 
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Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti spoločnosti RENGL Slovensko, s.r.o. 
Banská Bystrica, ktorá požiadala o zmenu v Nájomnej zmluve č. 16/2017 uzatvorenej dňa 01.11.2017, 
predmetom ktorej je prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín, za účelom umiestnenia 
reklamných-plagátových plôch.  
Ide o pozemok CKN parc.č. 1825/7 nachádzajúci sa na Ul. Legionárska v Trenčíne (potraviny Bala), na 
ktorom mala byť v zmysle zmluvy umiestnená plagátová plocha v tvare „doska“. Na základe odborného 
posúdenia celkovej dopravnej situácie v uvedenom mieste a najmä z dôvodu zaistenia väčšej bezpečnosti 
chodcov a celkovej dopravnej prehľadnosti, spoločnosť požiadala o zmenu plagátovej plochy na plochu 
v tvare „stĺp“. 
 
HLASOVANIE: 
VMČ Stred hlasovaním 5 ZA odporučil vyhovieť žiadosti. 
Za: 5 (MUDr. Žďárský, p. Struhárová, Mgr. Medal, p. Bobošík, Ing. Ščepko)      Proti: 0        Zdržali sa: 0 
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie k návrhu na: 

 prenájom nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín na ulici Kniežaťa Pribinu - novovytvorená C-KN parc. 
č.  224/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2 vytvorená geometrickým plánom č. 43621457-
06-19 zo dňa 24.1.2019 za účelom výstavby prístupového chodníka a novovytvorená C-KN parc. č.  218/6 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 vytvorená geometrickým plánom č. 43621457-06-19 zo 
dňa 24.1.2019 za účelom výstavby – rozšírenia jestvujúceho chodníka, pre   Ing. Júliusa Homolu 
a Matúša Homolu, na dobu určitú s účinnosťou odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia 
maximálne do doby dokončenia stavby  uvedenom v stavebnom povolení, v prípade, že v stavebnom 
povolení nebude uvedený termín ukončenia stavby, doba nájmu sa uzatvára maximálne na dobu 2 rokov 
odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia, s podmienkou, že oba stavebné objekty budú  po 
kolaudácii prevedené do vlastníctva Mesta Trenčín za kúpnu cenu 1,- €, pričom samotný prevod podlieha 
schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne 
O d ô v o d n e n i e : 
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1436 zo dňa 4.7.2018 bola schválená vzájomná 
zámena nehnuteľností nachádzajúcich sa na ulici Kniežaťa Pribinu medzi Mestom Trenčín a Ing. Júliusom 
Homolom a Matúšom Homolom. Uvedeným uznesením sú Ing. Július Homola a Matúš Homola zaviazaní 
zasanovať objekt vo vlastníctve Mesta Trenčín – administratívnu budovu so s.č. 1052 nachádzajúci sa 
vedľa Kina Hviezda postavený na pozemku C-KN parc. č. 217/3 a C-KN parc. č. 217/4 v zmysle platného 
rozhodnutia o povolení odstránenia stavby č. 138/2016-003/Zm, vydaného dňa 4.5.2016 Obcou Skalka 
nad Váhom, ktorého platnosť bola predĺžená na základe súhlasu Obce Skalka nad Váhom č. OcÚ 
219/2018-002/Zm zo dňa 18.6.2018  a následne zrealizovať výstavbu  „multifunkčného kultúrneho 
objektu“. Pri príprave projektovej dokumentácie na stavbu „multifunkčného kultúrneho objektu“ a po 
konzultácii s hlavným architektom mesta bola vznesená požiadavka zo strany mesta vybudovať na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta nový prístupový chodník pre peších. Po nadobudnutí právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia  na predmetnú stavbu nájomca (investor) prevedie stavebný objekt 
prístupového chodníka a stavebný objekt rozšírenia jestvujúceho chodníka do vlastníctva Mesta Trenčín 
za kúpnu cenu 1,- €, pričom samotný prevod podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne.  
Prenájmom pozemkov si investor  zabezpečí dostatočne iné právo k pozemkom v zmysle § 139 ods. 1 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.   
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 prenájom nehnuteľnosti – v k.ú. Trenčín - časť pozemku C-KN parc. č. 224/2 o približnej výmere 1100 m2 
pre   Ing. Júliusa Homolu a Matúša Homolu za účelom jeho užívania ako manipulačného priestoru 
v súvislosti s realizáciou asanácie stavby vo vlastníctve Mesta Trenčín – administratívnej budovy so s.č. 
1052 postavenej na pozemku C-KN parc. č. 217/3 a C-KN parc. č. 217/4 v zmysle platného rozhodnutia 
o povolení odstránenia stavby č. 138/2016-003/Zm, vydaného dňa 4.5.2016 Obcou Skalka nad Váhom, 
ktorého platnosť bola predĺžená na základe súhlasu Obce Skalka nad Váhom č. OcÚ 219/2018-002/Zm zo 
dňa 18.6.2018  a s realizáciou výstavby „multifunkčného kultúrneho objektu“, na dobu určitú 2 roky 
s účinnosťou odo dňa začatia asanácie stavby so s.č. 1052, ktorý bude uvedený v písomnom oznámení 
Mestu Trenčín 
O d ô v o d n e n i e : 
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1436 zo dňa 4.7.2018 bola schválená vzájomná 
zámena nehnuteľností nachádzajúcich sa na ulici Kniežaťa Pribinu medzi Mestom Trenčín a Ing. Júliusom 
Homolom a Matúšom Homolom. Uvedeným uznesením sú Ing. Július Homola a Matúš Homola zaviazaní 
zasanovať objekt vo vlastníctve Mesta Trenčín – administratívnu budovu so s.č. 1052 nachádzajúci sa 
vedľa Kina Hviezda postavený na pozemku C-KN parc. č. 217/3 a C-KN parc. č. 217/4 v zmysle platného 
rozhodnutia o povolení odstránenia stavby č. 138/2016-003/Zm, vydaného dňa 4.5.2016 Obcou Skalka 
nad Váhom, ktorého platnosť bola predĺžená na základe súhlasu Obce Skalka nad Váhom č. OcÚ 
219/2018-002/Zm zo dňa 18.6.2018  a následne zrealizovať výstavbu  „multifunkčného kultúrneho 
objektu“. 
Na pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín – C-KN parc. č. 224/2, ktorý nie je predmetom uznesenia č. 
1436, sa nachádza i stavba garáže  bez súpisného čísla, ktorá bude taktiež zasanovaná v zmysle platného 
rozhodnutia o povolení odstránenia stavby č. 138/2016-003/Zm,. Za týmto účelom je potrebné 
zabezpečiť investorovi prístup a manipulačný priestor v súvislosti s asanáciou existujúcich stavieb vo 
vlastníctve mesta a následnej výstavby „multifunkčného kultúrneho objektu“. Zároveň bude investor pri 
asanačných a stavebných prácach zaviazaný zabezpečiť ochranu existujúcich stromov na pozemku vo 
vlastníctve mesta. 
Prenájom pozemkov v zmysle predloženého návrhu bol odsúhlasený hlavným architektom mesta 
a Útvarom mobility MsÚ v Trenčíne dňa 23.1.2019. 
 
HLASOVANIE: 
VMČ Stred hlasovaním 5 ZA odporučil vyhovieť žiadosti. 
Za: 5 (MUDr. Žďárský, p. Struhárová, Mgr. Medal, p. Bobošík, Ing. Ščepko)      Proti: 0        Zdržali sa: 0 
  

 
p. Krásna – v zastúpení obyvateľov Strojárenskej ulice podrobne informovala VMČ Stred o predkladanej 
žiadosti, v ktorej žiadajú o dočasné zrušenie zákazu zastavenia a povolenie pozdĺžneho parkovania na 
Strojárenskej ulici v Trenčíne. Vzhľadom k tomu, že na Strojárenskej ulici nie sú spoplatnené parkovacie 
miesta a sú využívané na bezplatné parkovanie zo širokého okolia, obyvatelia Strojárenskej ulice nemajú 
kde parkovať.  
Informovala aj o kontrolách zo strany mestskej polície, ktorí na základe podnetov aj niekoľko krát denne 
musia kontrolovať zaparkované vozidlá, vypisovať predvolania, atď. 
Zrušenie zákazu zastavenia a povolenie pozdĺžneho parkovania by problém s parkovaním v značnej miere 
vyriešilo, aspoň do vybudovania nových parkovacích miest a zároveň by odbúralo nespokojnosť zo strany 
obyvateľov, aj zo strany mestských policajtov. Takéto parkovanie už bolo v minulosti povolené, pričom 
premávka na ulici obmedzená nebola. Taktiež priechodnosť chodníka by nemala byť problémom, lebo 
cca o 5 m ďalej je okolo obytných domov súbežný chodník. 
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Bc. Repka -  ozrejmil situáciu ohľadne parkovania na chodníkoch. Denne dostáva MsP podnety od 
občanov, kde spomenul jednu skupinu obyvateľov, ktorí chcú parkovať, a druhú skupinu, ktorí chcú mať 
prázdne chodníky (mamičky s kočíkmi, ...)  
 
Ing. Hartmann – ozrejmil situáciu na Strojárenskej ulici. Bude tam vybudovaných 50 nových parkovacích 
miest, na ktoré už prebieha stavebné povolenie. Pred každým domom bude vybudovaných 10 nových 
parkovacích miest. Situácia sa v blízkej budúcnosti už novými parkovacími miestami vyrieši. Dovtedy sa 
môže dočasne povoliť zastavenie a pozdĺžne parkovanie na Strojárenskej ulici. 
 
HLASOVANIE: 
VMČ Stred hlasovaním 5 ZA odporučil vyhovieť žiadosti. 
Za: 5 (MUDr. Žďárský, p. Struhárová, Mgr. Medal, p. Bobošík, Ing. Ščepko)      Proti: 0        Zdržali sa: 0 
 
MUDr. Žďárský – konštatoval, že Strojárenská ulica by potrebovala aj kompletnú rekonštrukciu.  
 
 
3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 
 
 
1. MUDr. Žďárský – môže mesto do zimnej údržby zahrnúť aj občanov nejakou interaktívnou formou, 

keď nasneží, dostanú zaplatené za tie úseky, ktoré odhrnú. 
ODPOVEĎ: Zimnú údržbu pre mesto vykonáva Marius Pedersen na základe zmluvy, teda takýto 

vzťah s občanmi môže urobiť iba Marius Pedersen. Mesto dalo dodávateľovi požiadavku, očakávame 

návrh. (MHSL) 

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? 
ODPOVEĎ: Mesto neeviduje žiadne petície týkajúce sa služobných policajných psov. Nemá  ani  

právomoc zasahovať do chovu psov, resp. riešiť hlučnosť štekajúcich psov.  

Riešenie problému vidíme v podaní tzv. susedskej žaloby podľa § 127 Občianskeho zákonníka, 

pretože vo Vašom prípade  ide o susedské vzťahy (§ 127 - „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím 

by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. 

Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami 

stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo 

pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, 

popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a 

vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v 

nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu 

presahujúce na jeho pozemok“). V prípade podania takejto žaloby rozhodne súd o úprave 

susedských vzťahov.  

Ďalšou možnosťou je kontaktovať príslušný orgán štátnej správy Regionálny úrad verejného 
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zdravotníctva, ktorý môže vykonať kontrolu nad dodržiavaním  požiadaviek stanovených zákonom 

na úseku hluku. (ÚP) 

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. 
ODPOVEĎ: Uvedená otázka nie je požiadavkou obyvateľa VMČ, ale typickou infožiadosťou podľa 

zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám. Preto, ak má žiadateľ záujem 

o sprístupnenie týchto informácii, nech využije inštitút žiadosti o sprístupnenie informácie 

a v intenciách príslušného zákona bude jeho požiadavka vybavená. (ÚP) 

4. Mgr. Sláviček - Žiadam o informáciu, kto z mestských poslancov MsZ TN  navrhol, aby bola 
primátorovi 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.  
ODPOVEĎ: Uvedená otázka nie je požiadavkou obyvateľa VMČ, ale typickou infožiadosťou podľa 

zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám. Preto, ak má žiadateľ záujem 

o sprístupnenie týchto informácii, nech využije inštitút žiadosti o sprístupnenie informácie 

a v intenciách príslušného zákona bude jeho požiadavka vybavená. (ÚP) 

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? 
ODPOVEĎ: Uvedená otázka nie je požiadavkou obyvateľa VMČ, ale typickou infožiadosťou podľa 

zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám. Preto, ak má žiadateľ záujem 

o sprístupnenie týchto informácii, nech využije inštitút žiadosti o sprístupnenie informácie 

a v intenciách príslušného zákona bude jeho požiadavka vybavená. (KPRI) 

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? 
ODPOVEĎ: Uvedená otázka nie je požiadavkou obyvateľa VMČ, ale typickou infožiadosťou podľa 

zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám. Preto, ak má žiadateľ záujem 

o sprístupnenie týchto informácii, nech využije inštitút žiadosti o sprístupnenie informácie 

a v intenciách príslušného zákona bude jeho požiadavka vybavená. (MsP) 

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 ).  
ODPOVEĎ: Uvedená otázka nie je požiadavkou obyvateľa VMČ, ale typickou infožiadosťou podľa 

zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám. Preto, ak má žiadateľ záujem 

o sprístupnenie týchto informácii, nech využije inštitút žiadosti o sprístupnenie informácie 

a v intenciách príslušného zákona bude jeho požiadavka vybavená. (KPRE) 
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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!).  
ODPOVEĎ: Uvedená otázka nie je požiadavkou obyvateľa VMČ, ale typickou infožiadosťou podľa 

zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám. Preto, ak má žiadateľ záujem 

o sprístupnenie týchto informácii, nech využije inštitút žiadosti o sprístupnenie informácie 

a v intenciách príslušného zákona bude jeho požiadavka vybavená. (KPRE) 

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. 
ODPOVEĎ: Túto akciu evidujeme, ak bude vyčlenených dostatok peňazí v rozpočte, tak ju aj 

zrealizujeme. (ÚM) 

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. 
ODPOVEĎ: Lešenie bolo objednané Mestom Trenčín za účelom realizácie geodetického zamerania a 

doplnkového architektonicko-historického výskumu, potrebného na doprojektovanie statického 

zabezpečenia a konzervácie južnej časti hradobného múru. Lešenie realizovala spoločnosť DBC s. r. 

o. (ÚIS) 

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? 
ODPOVEĎ: Presun stánku sa začal riešiť po dostavbe cyklotrasy. Prvá fáza – presun prístrešku MHD - 

bola zrealizovaná na prelome rokov 2017/2018. Na druhú fázu sa následne zabudlo – skontaktujeme 

sa s majiteľom stánku. (ÚM) 

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. 
Prípadne ich kombinácia. Ak je to možné, rád by som sa vyhol osadeniu stĺpikov. Prípadne 
navrhnuté možnosti riešenia nemám problém odkomunikovať so zástupcami bytovky. 
ODPOVEĎ: Po konzultácii s MHSL  bude možné po schválení rozpočtu na náhradnú výsadbu vysadiť 

v tomto vegetačnom období po obvode pozemku kry aj stromy v rámci  jarnej alebo jesennej 

výsadby. Umiestnovanie kameňov do trávnika nie je vhodné, nakoľko  v prípade vyššej trávy pri 

kosení dochádza k poškodzovanie kosačiek. (ÚÚP) 
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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.). 
ODPOVEĎ: Zmluvný dodávateľ zimnej údržby je Marius Pedersen a v tomto prípade je výhoda pre 

mesto zmluvný partner - zahrnuli sme túto oblasť do mapy zimnej údržby a mesto nemusí riešiť 

vzdialenosť odľahlého miesta, lebo podľa zmluvy mesto neplatí prejazdy. Akákoľvek argumentácia je 

pre mesto bezpredmetná, problém si musí vyriešiť dodávateľ zimnej údržby Marius Pedersen. 

(MHSL) 

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. 
ODPOVEĎ: Vyjadrenie SAD Trenčín: Vozidlá nasadzujeme na príkazy /denný výjazd/, tak, že modré 

vozidlo nasadzujeme ako posledné. To, že víkend jazdil modrý autobus je spôsobené tým, že vozidlá 

sú dosť poruchové a pri sledovaní spotrieb APH a škodových udalostiach neprehadzujeme autobusy 

„krížom krážom“. (ÚM) 

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? 
ODPOVEĎ: Spoločná obhliadka je  možná, ale hýbanie so stromami je možné až po rozmrznutí pôdy. 

Na základe  obhliadky navrhneme riešenie. Navrhnuté kotvenie na parkovisku nebolo moc funkčné.  

Avšak priestorové možnosti  otvorov  asi  nebudú dávať možnosť  osadeniu  klasických 3 kolov.  

Preveríme  na mieste. (MHSL) 

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. 
ODPOVEĎ: Požiadavka na presun nádoby bližšie k označníku bola zaslaná na Marius Pedersen dňa 

23.1.2019. (ÚSaŽP) 

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. 
ODPOVEĎ: Podnet sme zrealizovali 25.1.2019. Výložník na stožiari VO sme natočili tak, aby 

osvetlenie smerovalo viac na cestu, ktorá vedie popri Krajskom súde. (MHSL)  
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4. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 
 
18. Obyvatelia Strojárenskej ulice, v.z. p. Krásna –  Žiadajú o dočasné zrušenie zákazu zastavenia a 

povolenie pozdĺžneho parkovania na Strojárenskej ulici v Trenčíne. Vzhľadom k tomu, že na 
Strojárenskej ulici nie sú spoplatnené parkovacie miesta a sú využívané na bezplatné parkovanie zo 
širokého okolia, obyvatelia Strojárenskej ulice nemajú kde parkovať. 

19. p. Bebjaková - Plánuje sa výstavba detského ihriska pri Perle v Trenčíne? Ak nie, chcela by som 
zároveň aj podať návrh na jeho výstavbu, nakoľko tu na okolí je jediné Delta ihrisko, ktoré je už dosť 
zničené. 

20. p. Malániková- žiada o vznik novej ulice, ktorá by vznikla z časti ulice Piaristická 18 - 28, 30 – 40 
21. p. Malániková- žiada premiestniť smetné nádoby z cesty na ul. Piaristickej na iné miesto (súkromný 

pozemok) 
22. p. Egg - Kedy sa bude konečne realizovať oprava (prosím o presný termín) zástavky MHD – 

Gymnázium, kde je už 50 cm priehlbeň. Hromadiaca voda znečisťuje čakajúcich. 
23. p. Egg – Kedy sa zrealizuje sľubovaná oprava kamenných lavičiek (sv. Anna Sielberstein, Mládežnícke 

námestie) inštalovaním drevenej podsady. 
24. p. Egg – Pripomenul daný prísľub vedenia mesta z roku 2018, že v jarných mesiacovch v roku 2019 

bude v priestore Horný Šianec (v lokalite č.15) inštalovaná lavička. Kedy plánujú lavičku osadiť? 
25. p. Hajná – Kedy sa plánuje rekonštrukcia Súdnej ulice? 
26. Mgr. Medal - ihrisko Inovecká - KUPAS - prosba o sprostredkovanie informácie od nového vlastníka 

ihriska, aké má s touto plochou zámery, ideálne ak by zástupca vlastníka priamo prišiel na VMČ ich 
zámery odprezentovať. 

27. Mgr. Medal - stojiská kontajnerov za Perlou (obrázok č. 1) - prosím o stretnutie na mieste a dohodu 
kompetentných na riešení spevnenia a skultúrnenia stojiska, lepšieho prístupu občanov ku 
kontajnerom. 

28. Mgr. Medal - bránky na ihrisko Vodný svet na Karpatskej - zatvárací mechanizmus je nešikovný, 
zložito sa obsluhuje, potreba na to silu niekedy (keď sa to zasekne) nad možnosti mamičiek - prosím 
o návrh alternatívneho systému zatvárania a následne o jeho výmenu. 

29. Mgr. Medal - prax celoplošných orezov krov v minulom roku spôsobila zníženie možností na 
hniezdenie spevavcov - prosím o prehodnotenie stratégie orezov, o citlivejší prístup aj v zmysle v 
prílohe zaslanej metodiky ochrany vtáctva v mestách 
v súhrne aj tu: http://ornitolog.sk/blog/index.php?id=xh96iyn8 

30. Mgr. Medal - prosím o predstavenie zámeru zadania štúdií na Palackého ulicu a ul. 1. mája a o 
zorganizovanie diskusie k týmto dvom zadaniam na pôde VMČ Stred. 

31. Mgr. Medal  - podávaný podnet 8.10.2018: 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 tohoto negatíva inak krásne zrekonštruovaného námestia 
odpoveď 7.11.2018 bola: Fontána s pitnou vodou na Mierovom námestí  je nová a nachádza sa na 
opačnej strane námestia. V súčasnosti prebieha schvaľovanie u pamiatkarov a pripravujeme návrh 
na doplnenie ešte jednej fontány s pitnou vodou. Táto požiadavka je v riešení. 
nová otázka: Aký je aktuálny stav riešenia požiadavky? 

32. Mgr. Medal - podávaný podnet 8.10.2018: - 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. 
odpoveď 7.11.2018 bola: Požiadavku prerokujeme s dopravným inšpektorátom. Ak s tým bude 
policajný zbor súhlasiť, značenie vyprojektujeme a dáme nastriekať. 

http://ornitolog.sk/blog/index.php?id=xh96iyn8
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nová otázka: Aký je aktuálny stav riešenia požiadavky? 
33. Mgr. Medal - podávaný podnet 8.10.2018: - rekonštrukcia kuchyne (vrátane výmeny nedostačujúcej 

klimatizácie) - prosím o naprojektovanie a nacenenie investície, ideálne aj s následnou realizáciou v 
budúcom roku. 
odpoveď 7.11.2018 bola: ÚI  preverí rozsah potreby naprojektovania a nacenenia rekonštrukcie 
kuchyne na MŠ Stromová 
nová otázka: Aký je aktuálny stav riešenia požiadavky? 

34. Mgr. Medal - podávaný podnet 8.10.2018: žiadosť o pokosenie Biskupického ihriska z dôvodu 
rozšírenia burín a možných alergénov a inváznych rastlín, najmä z dôvodu zabezpečenia zdravia detí 
v susediacej Materskej škôlke Stromová 
odpoveď 7.11.2018 bola: vlastník bol vyzvaný na uskutočnenie nápravy 
zopakovanie podnetu: náprava sa neudiala - ihrisko zostalo nepokosené - aký bude ďalší postup 
Mestského úradu? 

35. Mgr. Medal - obrastajúci peň pred domom na ulici J. Zemana 97 (obr. 2) - prosím, je naplánované 
odfrézovanie či iný spôsob likvidácie pňa? 

36. Mgr. Medal - aké sú možnosti spevnenia prístupu na hrádzu z križovatky Rybárska - Karpatská (obr. 
3)? tento podnet podávam opakovane, bolo už v minulosti prisľúbené riešenie, ale nerealizované (zo 
strany spolupráce so spoločnosťou HossCorp) - prosím o návrh riešenia, realizovateľného zo strany 
mesta Trenčín. 

37. Mgr. Medal - ceduľa na hrádzi na Stárkovej ulici (približne na úrovni Piešťanskej ulice - obr. č. 4) 
neplní svoju úlohu, skôr je na ostudu - aj keď to nepatrí do našej mestskej časti, prosím o zistenie, či 
je ceduľa “mestská” a ak áno, o jej odstránenie alebo renováciu, ak nie, o oslovenie vlastníka so 
žiadosťou o to isté; dtto sa týka aj lavičiek od tejto lokality až po cestný most. 

38. Mgr. Medal - megaboard na križovatke Električná - Legionárska (obr. č. 5) - aký je aktuálny stav jeho 
povolenia? V minulom roku na základe podnetu z VMČ Stred bolo odpovedané, že stavba, resp. jej 
pripojenie na inžinierske siete (osvetlenie) je nelegálne a nebude skolaudované, napriek tomu cca 
od nového roku megaboard žiari každý večer a znepríjemňuje život občanom bývajúcim naokolo 
(nehovoriac teda o vplyve na bezpečnosť cestnej premávky, čo je asi tiež na zváženie pri danej 
intenzite svietenia). 

39. Mgr. Medal - ceduľa maľovanej mapy mesta Trenčín pri podchode pri Elizabeth (obr. 6) je 
zdevastovaný a navyše nie je dobre ukotvený, vo vetre sa nebezpečne hýbe - prosím o nápravu. 

40. MUDr. Žďárský - Aký je harmonogram upratovania na Mierovom námestí a Matúšovej ulice? 
41. MUDr. Žďárský - Koľko stojí práca jedného zamestnanca upratujúceho Mierové námestie? 
42. MUDr. Žďárský - Plánuje mesto osadiť nové lavičky a kvetináče od Morového stĺpa po Trenčianske 

múzeum? 
 
 

5. RÔZNE 
 
 
p. Egg – pripomenul daný prísľub vedenia mesta z roku 2018, že v jarných mesiacoch roku 2019 bude 
v priestore Horný Šianec (v lokalite č.15) inštalovaná lavička.  
 
p. Hajná – informovala sa, či je možné si kúpiť v meste parkovacie miesto natrvalo. 
 
Ing. Hartmann – odpovedal na otázku o kúpe parkovacieho miesta, ktoré sa bohužiaľ natrvalo kúpiť 
nedá. 
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p. Egg – vyjadril presvedčenie, že nový VMČ Stred nebude jednotlivé požiadavky a pripomienky občanov 
iba odosielať na príslušné vybavenie, ale s väčšou dôslednosťou kontrolovať ich realizáciu. 
 
MUDr. Žďárský – informoval o plánovanej výstavbe dvoch odborných učební na ZŠ Dlhé Hony. 
 
Odporúčanie VMČ Stred: 
VMČ Stred má záujem presadiť, aby sa do rozpočtu 2020 zahrnula výstavba dvoch odborných učební na 
ZŠ Dlhé Hony. A v roku 2019 aby boli pripravené všetky procesy k tejto výstavbe. 
 
HLASOVANIE: 
VMČ Stred hlasovaním 5 ZA odporučil presadiť záujem ZŠ Dlhé Hony. 
Za: 5 (MUDr. Žďárský, p. Struhárová, Mgr. Medal, p. Bobošík, Ing. Ščepko)      Proti: 0        Zdržali sa: 0 
 
MUDr. Žďárský – poďakoval za podnety a ukončil bod 5. – Rôzne.  
 
 
6. ZÁVER 
Na záver MUDr. Šimon Žďárský poďakoval všetkým prítomným za účasť na stretnutí a ukončil zasadnutie 
VMČ Stred. Najbližší termín zasadnutia VMČ STRED bude 11.3.2019 v pondelok o 16,00 hod. v Kultúrnom 
stredisku Dlhé Hony, nakoľko VMČ Stred má záujem byť bližšie k občanom.  
 
 
Zapísala: Mgr. Jana Sabadková 
v Trenčíne dňa 16.2.2019 
 
Začiatok VMČ: 16.00 hod. 
Ukončenie VMČ: 18.30 hod. 
 
 
         

MUDr. Šimon Žďárský   
 predseda VMČ STRED 


