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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 11.3.2019 

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

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

p. Jiří Egg, p. Štefan Varga 
 
PROGRAM 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého obdobia 
4. Nové požiadavky občanov a poslancov 
5. Rôzne 
6. Záver 

 
1. OTVORENIE 
 
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, Mgr. Moško)      Proti: 0        Zdržali sa: 0 
 
 
2. PREROKOVANIE ŽIADOSTÍ 
 
Ing. Vanková – ozrejmila predkladané materiály nasledovne: 
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie k predaju pozemkov do vlastníctva Slovenskej republiky v 
správe Železnice Slovenskej republiky, Bratislava,  za účelom vysporiadania pozemkov pre stavebný objekt SO 
31.32.06 Žst. Trenčín, železničný zvršok – Chynoranská trať a SO 31.32.07 Žst. Trenčín, železničný spodok – 
Chynoranská trať a s nimi súvisiace stavebné objekty a prevádzkové súbory v súvislosti so stavbou 
Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. III. 
etapa, k.ú. Trenčín novovytvorené C-KN parc.č. 100/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2, C-KN 
parc.č. 100/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, C-KN parc.č. 100/12 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 35 m2 odčlenené geometrickým plánom z pôvodných C-KN parciel, zapísaných na LV č. 1 ako vlastník 
Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina. 
Predaj pozemkov bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
– pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.  
Ide o pozemky nachádzajúce sa v okolí železničnej trate smer Chynorany a budú súčasťou ochranného pásma  

železnice. V roku 2016 bola medzi Mestom Trenčín ako budúcim predávajúcim a SR -  Železnice SR ako 

budúcim kupujúcim uzatvorená Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy , v ktorej sa zmluvné strany 

zaviazali za účelom úpravy práv k pozemkoch dotknutých uvedenými stavebnými objektami uskutočniť prevod 

vlastníckeho práva z budúceho predávajúceho na budúceho kupujúceho. 
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Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčín, Útvar mobility MsÚ v Trenčíne a Útvar územného 

plánovania Mesta Trenčín dňa 14.2.2019 odporučili odpredaj pozemkov v zmysle žiadosti. 

 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 5 ZA odporučil vyhovieť žiadosti. 
Za: 5 (MUDr. Žďárský, p. Struhárová, Mgr. Medal, Mgr. Moško, p. Bobošík)        Proti: 0          Zdržal sa: 0  
 
Na VMČ Stred sa dostavil Ing. Ščepko. 
    
Ing. Minarech – ozrejmil predkladané materiály nasledovne: 
 
Útvar mobility predložil žiadosť o vyjadrenie sa k zriadeniu letných terás na Mierovom námestí, Štúrovom 
námestí, Farskej ulici, Palackého ulici, Hviezdoslavovej ulici, Sládkovičovej ulici, Vajanského ulici a ulici 1. mája 
v zmysle VZN č. 5/2014 a 12/2013. 
Okresné riaditeľstvo PZ v Trenčíne – Okresný dopravný inšpektorát, Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne, Útvar 

hlavného architekta MsÚ v Trenčíne, Útvar majetku mesta MsÚ v Trenčíne,  Útvar ekonomický MsÚ v Trenčíne 

- obchod a služby, Útvar ekonomický MsÚ v Trenčíne – dane a poplatky a Útvar mobility MsÚ 

v Trenčíne súhlasili so zriadením letných terás v zmysle žiadostí. 
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Mgr. Medal – informoval sa, či bude nejaká zmena letných terás oproti minulému roku 
 
Ing. Minarech – odpovedal,  že tento rok sú tri nové terasy - Hotel Elizabeth, Fair street food, Anna S Trenčín 

a všetky ostatné majú rovnaké umiestnenie aj rozlohu ako minulý rok. 
 
Mgr. Medal – informoval sa, či majú žiadatelia o letné terasy vysporiadané všetky pohľadávky voči mestu. 
 

por. 
č. 

počet 
stolov 

p. 
stoličiek žiadateľ  Názov_prevádzky Termín od Termín do Miesto terasy Výmera 

1. 7 28 Synot Gastro Slovakia s.r.o. Hotel Elizabeth  1.4.2019 31.10.2019 M. R. Štefánika  30,00 

2. 9 36 Da Vinci art, s.r.o. Da Vinci 15.3.2019 31.10.2019 Vajanského 60,00 

3. 4 12 Oilá s.r.o.,  Oilá  1.4.2019 30.9.2019 Palackého  10,5 

4. 2 6 Ogodo Pražiareň kávy 15.3.2019 30.10.2019 Štúrovo námestie 6,00 

5. 2 8 Opačitý a Hurtoň s.r.o. Dubai Bar 1.4.2019 30.9.2019 Mierové námestie  6,00 

6. 8 32 Opačitý a Hurtoň s.r.o. Dubai Cafe 1.4.2019 30.10.2019 Mierové námestie  32,00 

7. 22 76 Igor Stašák - AULICIUS Kaviareň Alžbetka 1.4.2019 30.9.2019 Mierové námestie 98,00 

8. 27 54 Steps pub, s.r.o.  Steps PUB 15.4.2019 31.10.2019 Sladkovičová  63,00 

9. 16 56 
AST DESIGN - Mgr. Stuchlíková 
Andrea Kaviareň Omar 15.4.2019 30.10.2019 Mierové námestie  88,00 

10. 11 36 Gelatéria s.r.o. 
Cukráreň, kaviareň 
Paris 15.3.2019 31.10.2019 Mierové nám.  74,00 

11. 16 64 H&B COMPANY s.r.o. Grand Hotel 1.4.2019 30.9.2019 Palackého 64,00 

12. 9 36 FIN s.r.o. Caffe Vevey  15.4.2019 30.9.2019 Štúrovo námestie  97,00 

13. 6 20 Matúš Michalík - Mija Pizza Mija 28.4.2019 29.9.2019 Sládkovičová  22,00 

14. 10 34 Paddock Service s.r.o. Kaviareň Paddock 15.3.2019 31.10.2019 Mierové námestie  24,50 

15. 4 16 Ing. Štefan Bucha Dieľňa Motýľ  Kaviareň Štefánik  1.5.2019 30.9.2019 Hviezdoslavova  12 

16. 10 23 Peter Atalovič Kaviareň KUKI 1.4.2019 31.10.2019 Mierovo nám. 25,00 

17. 8 32 Opportunity Group s.r.o. Mestský Hostinec 1.5.2019 31.10.2019 Hviezdoslavova  39,60 

18. 6 24 Muhamedali Ganiu Zmrzlina Korzo  1.4.2019 15.9.2019 Hviezdoslavova  33,00 

19. 13 52 Analim SK s.ro. Eiscafe Delikana 15.4.2019 15.9.2019 Hviezdoslavova  78,00 

20. 6 24 Kebabizňa, s.r.o. Kebabizňa 15.4.2019 15.10.2019 Sládkovičova  20,00 

21. 8 32 Fun Caffé, spol. s r.o. Fun Caffe 15.3.2019 31.10.2019 Vajanského 18,00 

22. 6 20 RKF s.r.o. Retro Restaurant  RETRO RESTAURANT 1.5.2019 30.9.2019 Palackého 30,45 

23. 4 16 Fair Food s.r.o.  Fair street food  1.4.2019 31.10.2019 Farská  8,00 

24. 14 54 BR Gastro s.r.o. Schoellers Coffee  15.4.2019 15.10.2019 Štúrovo námestie 118,00 

25. 15 60 Fontána TN s.r.o Fontaine d Or 15.3.2019 31.10.2019 Štúrovo námestie  45,60 

26. 9 34 Paradise spol. s.r.ro.  Pizzeria Castello 1.5.2019 30.9.2019 Farská  49,00 

27. 12 36 AlternaTiff, s.r.o. TN pivovar Lanius 15.3.2019 31.10.2019 Mierové námestie  50,00 

28. 8 34 Tea Time s.r.o. Čajovňa pod Hradom  15.4.2019 15.10.2019 Mierové námestie  28,00 

29. 4 16 Eventy s.r.o. Penzión Panorama  1.4.2019 31.10.2019 Palackého  21,00 

30. 9 22 Smartfwd s.r.o. Café Sládkovič 6.4.2019 27.10.2019 Mierové námestie 16,50 

31. 5 25 Matino s.r.o. PS-Coffebar 1.5.2019 30.9.2019 1. Mája  24,50 

32. 1 2 Ing. Samuel Pavlík  Dansan 21.4.2019 15.10.2019 Mierové námestie 2,00 

33. 10 32 Pražiarnička s.r.o. Pražiarnička 1.4.2019 31.10.2019 Štúrovo námestie  47,00 

34. 6 24 Xocolati s.r.o. Bon Bon  15.3.2019 31.10.2019 Mierové námestie 54,00 

35. 1 4 SŽ Trade s.r.o. Anna S Trenčín  15.3.2019 31.10.2019 Mierové námestie  2,00 

36. 2 8 Tripolis s.r.o. Barbakanbar 1.5.2019 30.9.2019 Sládkovičová  4,95 
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Ing. Minarech – odpovedal, že všetci žiadatelia majú všetky pohľadávky voči mestu vysporiadané a uhradené.  
 
p. Bobošík - navrhol upraviť  časť zásobovania v centrálnej mestskej zóne na kratší čas nie až do 11,00 hodiny, 
nakoľko je na námestí veľa stojacich áut.  
 
Mgr. Medal – apeloval na úpravu a navrhol skrátiť interval vjazdu na námestie. Neobmedziť čas, ponechať ho 
do 11,00 hodiny,  ale obmedziť dĺžku vstupu auta na námestie napr. na 20 min. nakoľko niektoré zásobovacie 
autá cestujú aj z väčšej diaľky. 
 
Bc. Repka – informoval, že pre zásobovanie sú vyčlenené na Palackého ulici tri parkovacie miesta, ktoré môžu 
využívať pokiaľ nestihnú doviesť tovar do 11,00 hodiny. Je tam osadená značka – Parkovisko pre zásobovanie. 
Na 15 min. tam môžu bezplatne zaparkovať. 
 
Ing. Ščepko – objasnil situáciu ako funguje zásobovanie a vjazd áut  na pešiu zónu  v iných mestách. 
 
Mgr. Moško – potvrdil slová p. Ščepka, netreba vymýšľať vymyslené a treba sa inšpirovať inými mestami, kde to 
funguje. 
 
MUDr. Žďárský – navrhol, aby sa hlasovalo  za schválenie terás  ako celku, nie jednotlivo.  
 
HLASOVANIE: 
VMČ Stred hlasovaním 6 ZA odporučil vyhovieť žiadostiam. 
Za: 6 (MUDr. Žďárský, p. Struhárová, Mgr. Medal, p. Bobošík, Ing. Moško, Ing. Ščepko)    Proti: 0       Zdržali sa: 0 
 
3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 
 
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. 
ODPOVEĎ: Požiadavka je v riešení. Momentálne sa rokuje s dopravným inšpektorátom o detailoch. (ÚM) 

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. 
ODPOVEĎ: V schválenom rozpočte mesta sú aktuálne vyčlenené finančné prostriedky na komplexnú 
štúdiu celého vnútrobloku v lokalite pri Perle, jej spracovanie predpokladáme v horizonte cca 3 mesiacov. 
Detské ihrisko bude tvoriť časť tohto vnútrobloku, s možnosťou jeho samostatnej realizácie za 
predpokladu finančného krytia ešte v tomto roku. (ÚÚP) 

20. p. Malániková- žiada o vznik novej ulice, ktorá by vznikla z časti ulice Piaristická 18 - 28, 30 – 40 
ODPOVEĎ: K pomenovaniu ulíc je potrebné uviesť, že mesto určuje názvy ulíc a iných verejných 

priestranstiev, ako aj ich zmeny všeobecne záväzným nariadením (viď § 4 ods.5 písm.a) bod 1. zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).  

Zároveň platí, že odo dňa vyhlásenia volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu nemožno až 

do ich vykonania  určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva (§ 2d citovaného zákona), t.j. 

nemožno schváliť všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa  pomenuje ulica. Mestské zastupiteľstvo môže 

uvedené urobiť až po vykonaní volieb do Európskeho parlamentu, t.j. až po 25.máji 2019.  

Podľa rokovacieho poriadku sa VMČ „vyjadruje k zmenám v pomenovaní  ulíc a iných verejných 

priestranstiev a navrhuje názvy nových ulíc a iných verejných priestranstiev v príslušnej mestskej časti“.  

Preto by bolo vhodnejšie, aby VMČ v prípade, ak navrhuje tejto požiadavke vyhovieť, prerokoval otázku 

pomenovania na svojom zasadnutí. Pokiaľ sa VMČ rozhodne že pomenuje ulicu mal by VMČ navrhnúť aj 

názov tejto ulice.   
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Zároveň je však potrebné si uvedomiť, že zmena názvu existujúcej ulice prinesie pre obyvateľov aj 

administratívne zaťaženie, kedy po zmene názvu ulice bude nevyhnutné napríklad, aby si všetci 

obyvatelia, ktorí tu majú trvalý pobyt zmenili doklady, firmy si vykonali úpravu v sídle atď.  

Taktiež záverom dodávam, že ide o požiadavku jednej obyvateľky a MsÚ nevie, či je táto požiadavka len 

od individuálnej osoby, alebo sa s ňou stotožňujú aj ostatní obyvatelia predmetnej ulice, ktorých sa táto 

zmeny bude týkať.  

Vzhľadom na vyššie uvedené uvádzam, že v tejto veci MsÚ nebude vykonávať žiadne ďalšie kroky až po 

okamih, kedy bude na úrad doručené uznesenie VMČ o tom, že VMČ navrhuje pomenovanie predmetnej 

časti ulice a navrhne aj konkrétny názov. (ÚP) 

21. p. Malániková- žiada premiestniť smetné nádoby z cesty na ul. Piaristickej na iné miesto (súkromný 
pozemok) 
ODPOVEĎ: Nádoby umiestnené na ul. Piaristická slúžia viacerým bytovým vchodom a preto sú 

umiestnené na verejne prístupnom mieste. (ÚSaŽP) 

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. 
ODPOVEĎ: Za ÚM: Termín komplexnej rekonštrukcie zastávky zatiaľ nie je stanovený, nakoľko ešte nie je 
zabezpečené finančné krytie.  
Za MHSL: Nevyhnutnú opravu povrchu cesty a obrubníkov v mieste zastávky MHD máme v pláne 
realizovať v marci 2019.  
 

23. p. Egg – Kedy sa zrealizuje sľubovaná oprava kamenných lavičiek (sv. Anna Sielberstein, Mládežnícke 
námestie) inštalovaním drevenej podsady. 
ODPOVEĎ: ÚÚP požiadal o návrh autora Námestia študentov s termínom dodania do 25. 2. 2019. V 

prípade, ak autor návrh nedodá, zrealizuje opravu lavičiek mesto prostredníctvom svojej organizácie v 

najkratšom možnom termíne. (ÚÚP) 

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? 
ODPOVEĎ: Požiadavka č.268 z 25.10.2018 na osadenie lavičky na ul. Horný Šianec medzi domami č. 13 - 

15  bola zrealizovaná zamestnancami MHSL dňa 15.10.2018. 

Nová požiadavka na doplnenie a osadenie ďalšej lavičky v časti ul. Horný Šianec (11-13) bude zrealizovaná 

do 29.3.2019 (MHSL) 

25. p. Hajná – Kedy sa plánuje rekonštrukcia Súdnej ulice? 
ODPOVEĎ: V mestskom rozpočte pre rok 2019 nie sú  vyčlenené financie na rekonštrukciu Súdnej ulice. 

(ÚI) 

 
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. 
ODPOVEĎ: Podľa dostupných údajov katastra nehnuteľností je predmetné ihrisko stále vo vlastníctve 

spoločnosti Kupas, so zriadením záložných a iných práv podľa LV, mesto Trenčín nemá vedomosť o 

žiadnych zámeroch. Platný ÚPN, v znení zmien a doplnkov, definuje túto plochu ako zeleň, a neuvažuje sa 

so žiadnou zmenou funkčného využitia. (ÚÚP) 

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. 
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ODPOVEĎ: Za ÚSaŽP: Z pohľadu nakladania s odpadmi súčasné umiestnenie nádob nepredstavuje pre 

Útvar stavebný a životného prostredia žiadny problém.  Za ÚM: p.Hartmann a p.Čachová navrhuje 

stretnutie s pánom poslancom priamo na mieste v pondelok 18.3. o 9:00.  

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. 
ODPOVEĎ: Požiadavku evidujeme - zatvárací mechanizmus ktorý bol navrhnutý je k dvojitej ochrane proti 

otvoreniu (deťom z dôvodu bezpečnosti, aby nevybehli na cestu) to bolo požadované pri realizácii. 

Preverujeme, či je na trhu iný jednoduchší mechanizmus. (MHSL) 

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 
ODPOVEĎ: Tento rok neplánujeme vykonávať celoplošný orez krov. (MHSL) 

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. 
ODPOVEĎ: Zadanie k štúdiám bude pripravené na diskusiu v lehote do polovice mája 2019. (ÚÚP) 

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? 
ODPOVEĎ: Situácia s novou fontánou na pitnú vodu je momentálne vo fáze príprav, do prvého májového 

trhoviska ju plánujeme už poskytnúť stánkarom a verejnosti. (MHSL) 

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. 
nová otázka: Aký je aktuálny stav riešenia požiadavky? 
ODPOVEĎ: Požiadavka zatiaľ s dopravným inšpektorátom riešená nebola, keďže v zimnom období ani nie 

je možné nejaké zmeny vodorovného značenia uskutočňovať. Sú časti komunikácie (pred vchodom do 

nemocnice a v križovatke s Električnou), kde šírka jazdných pruhov takéto riešenie neumožňuje. (ÚM) 

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? 
ODPOVEĎ: ÚI ma preverený rozsah rekonštrukcie, v prípade, že budú vyčlenené financie v rozpočte na 

PD, môžeme zadať tvorbu PD. (ÚI) 

http://ornitolog.sk/blog/index.php?id=xh96iyn8
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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? 
ODPOVEĎ: Útvar stavebný a životného prostredia opakovane listom vyzýval na úpravu pozemku, avšak zo 

strany vlastníka doteraz nikdy nedošlo k prevzatiu zásielky. Vlastník bol znova vyzvaný na nápravu vo 

februári 2019, pričom obálka s výzvou opätovne nebola prebratá. V súčasnosti sa pokúšame nájsť iný 

spôsob ako doručiť výzvu vlastníkovi pozemku. Doplňujúce informácie budú zaslané do ďalšieho VMČ. 

(ÚSaŽP) 

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

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. 
ODPOVEĎ: Spevnenie je možné formou investičnej akcie mesta, so súhlasom SVP š.p. (ÚM) 

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. 
ODPOVEĎ: Za ÚMM: Tabuľa sa nachádza na pozemku Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. a 

vlastníkom je Združenie mladých Európanov, ktoré ju aj osadilo. Útvar majetku mesta osloví uvedené 

združenie (ak ešte existuje) a požiada o odstránenie tejto tabule, resp. o jej renováciu. Za MHSL: Lavičky 

na danom mieste boli odstránené pre nevyhovujúci stav. V mesiaci marec osadíme nové v počte 4ks.   

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). 
ODPOVEĎ: V decembri 2018 bolo demontované osvetlenie z doublebigboardu v križovatke ul. Legionárska 

a Električná. Stavba bola následne skolaudovaná, nakoľko iné nedostatky pri kolaudačnom konaní zistené 

neboli. Vlastník stavby po kolaudácii znova namontoval osvetlenie stavby bez povolenia. Stavebný úrad  

začal konanie o odstránení nepovolenej zmeny stavby. (ÚSaŽP) 

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. 
ODPOVEĎ: V marci 2019 plánujeme zrealizovať prípravu nových infotabulí. Staré budú teda vymenené. 

(MHSL) 

40. MUDr. Žďárský - Aký je harmonogram upratovania na Mierovom námestí a Matúšovej ulice? 
ODPOVEĎ: Mechanické upratovanie Matúšovej ulice a Mierového námestia ako aj celého užšieho centra 

má mesto zabezpečené dodávateľsky spoločnosťou Marius Pedersen formou denného ručného čistenia. 

(MHSL) 
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41. MUDr. Žďárský - Koľko stojí práca jedného zamestnanca upratujúceho Mierové námestie? 
ODPOVEĎ: Mechanické upratovanie Matúšovej ulice a Mierového námestia ako aj celého užšieho centra 

má mesto zabezpečené dodávateľsky spoločnosťou Marius Pedersen formou denného ručného čistenia. 

Cena 1NH= 5,7757€. (MHSL) 

42. MUDr. Žďárský - Plánuje mesto osadiť nové lavičky a kvetináče od Morového stĺpa po Trenčianske 
múzeum? 
ODPOVEĎ: Mesto Trenčín neuvažuje so žiadnym dopĺňaním mobiliáru na novorekonštrukované námestie, 

nakoľko poloha lavičiek, osvetlenia a pod. bola generovaná vo vzťahu k inžinierskym sieťam, umiestnením 

letných terás, a rešpektovaním  dopravných koridorov. Podoba mobiláru je konečná. (ÚÚP) 

 
 
4. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 
 
43. p. Varga  – Žiada o výmenu piesku v pieskovisku, náter herných prvkov a opravu obvodového múrika na 

ihrisku na ul. 28. októbra (za Smažienkou). Žiada o osadenie tabuly na ihrisku - Zákaz venčenia psov. Žiada 
o informáciu, aké má mesto plány s ihriskom. 

44. p. Egg – Kto povolil výstavbu rodinných domov so záhradnými parcelami v bezprostrednej blízkosti 
vodárne na Brezine. Podľa platnej legislatívy aj vodárne sú chránené ako bežné vodné zdroje. 

45. p. Egg – Kto , kedy a v akých intervaloch skúma kvalitu vody dodávanú do vodovodných sietí a aký je 
obsah najrôznejších do vody pridávaných komponentov. Pri používaní vody pri varení je vidieť nadmerný 
obsah látok, tvoriaci sa vodný kameň a vytváranie a následne usádzanie bielych častíc v kvapaline. 

46. p. Egg – Kto a do kedy upraví stojace umelecké artefakty na Soblahovskej ulici? Predovšetkým sklenený 
kváder, ktorý je pomaľovaný sprejermi. Nakoľko toto nepatrí do umeleckého bohatstva mesta. 

47. p. Egg – Kto zo zodpovedných činiteľov mesta rokoval s predstaviteľmi firmy Old Herold o možnosti 
natretia zásobníkov na Žabinskej ulici. 

48. p. Struhárová – Plánuje mesto okolie pamätníka J. Kuciaka esteticky upraviť? 
49. Mgr. Moško – Prebiehajú rokovania s majiteľom Laugarícia v centre mesta? Kedy majiteľ odstráni 

betónové panely z pešej zóny? 
50. Mgr. Medal – žiada o zverejnenie plánu čistenia po zimnom posype na stránke mesta. 
51. Mgr. Medal, Ing. Ščepko - Je možné prezentovať štúdiu Detského dopravného ihriska na Karpatskej na 

najbližšom VMČ Stred, ktorá je spracovaná? Prezentácia toho projektu dopravného ihriska by sa následne 
mohla uskutočniť aj priamo na mieste, pre presnú predstavu. 

52. Mgr. Medal, Ing. Ščepko - Zimná údržba + čistenie ulice popri potoku v časti Belá, prepojka ciest. Prosíme 
o zaradenie danej cesty do plánu zimnej údržby aj do plánu čistenia. 

53. Mgr. Medal, Ing. Ščepko - Trenčín - časť Belá - Prosíme o návrh možností, ako v tejto lokalite obmedziť 
prejazd áut po tejto ceste, nakoľko je to pre tu bývajúcich občanov obťažujúce, prašné, hlučné (určite v 
rozpore s hygienickými normami) - množstvo osobných áut, dokonca aj nákladných áut a autobusov si po 
tejto ceste skracuje cestu, bezdôvodne. (foto v prílohe) 

54. Mgr. Medal, Ing. Ščepko - Trenčín - časť Belá - Pred domom na prístupovej ceste k tejto miestnej časti je 
jama, ktorú by bolo potrebné zasypať aspoň štrkom, lepšie asfaltom. Presné miesto prikladáme nižšie na 
obrázku. (foto v prílohe) 

55. Mgr. Medal, Ing. Ščepko - Trenčín - časť Belá - Mesto stráži územnú rezervu pred domami č. 9? Z akého 
dôvodu? Ak si nemôžu ľudia tieto pozemky odkúpiť, mesto nech svoj pozemok pred vchodom do dvora 
(konkrétne pred domom č. 9) upraví, spevní, aby tunajší obyvatelia nevstupovali priamo z bránky do 
kaluže na mestskom pozemku. (foto v prílohe) 

56. Mgr. Medal, Ing. Ščepko - Trenčín - časť Belá - Výjazd z miestnej časti na hlavnú cestu - je problematický, 
nedá sa odbočiť vľavo, občania musia ísť až na kruhový objazd pri Trenč. Turnej - prosíme o preverenie 
možnosti ľavého odbočenia. (foto v prílohe) 
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57. Mgr. Medal, Ing. Ščepko - Trenčín - časť Belá - Prosíme o sprostredkovanie (smerom na Povodie Váhu) 
vyčistenia koryta potoka v časti tejto trenčianskej mestskej zástavby, nakoľko je koryto potoka zanesené a 
hrozí vyliatie pri každej väčšej vode. (foto v prílohe) 

58.  Mgr. Medal, Ing. Ščepko - Trenčín - časť Belá - Čo bolo prisľúbené týmto obyvateľom pri povoľovaní 
výstavby Tesca a nebolo splnené? Prosíme o zaslanie kópií ÚR a SP, kde sa údajne riešili podmienky 
súhlasu miestnych obyvateľov pri povoľovaní stavieb OC Tesco, Asko a iných - ešte asi z čias 
primátorovania pánov Žišku/Lišku/Cellera. (foto v prílohe) 

59. Mgr. Medal, Ing. Ščepko - Trenčín - časť Belá -  Voda, kanalizácia, plyn - má mesto nejakú aspoň 
minimálnu možnosť pomôcť tunajším obyvateľom mestskej časti Stred so zavedením pitnej vody v prvom 
rade, ale aj kanalizácie a plynu? 

60. Ing. Ščepko - Biskupická ulica – smer Nozdrkovce. Na fotografiách nižšie je celú zimu neodhrnutý nový 
chodník vybudovaný ako 1. etapa „Nozdrkovského chodníka“. Chcel by som poprosiť o zaradenie úseku do 
zimnej údržby. (foto v prílohe) 

61. Ing. Ščepko - Zimná údržba chodníka úseku od Električnej po Javorínsku v Biskupiciach (cez žel. priecestie). 
Aj po 8 dňoch od výdatného sneženia bol tento jediný úsek spájajúci Biskupice s dolným mestom ťažko 
priechodný. Čo je potrebné urobiť, aby sa takýto frekventovaný úsek udržal bezpečný pre chodcov? Je 
možné reklamovať na dispečingu Marius Pedersen?  Ďakujem za radu. (foto v prílohe) 

62. Ing. Ščepko - Nefunkčné verejné osvetlenie priechodov pre chodcov na Karpatskej, Inoveckej a Staničnej 
ulici. Podnet som posielal na nahlasovanie porúch verejného osvetlenia dispecing@trencin.sk, ale zatiaľ 
mi nikto neodpovedal ani nereagoval. Preto pridávam podnet aj sem.  (foto v prílohe) 

63. Ing. Ščepko - Legionárska ulica – Tr. Biskupice. Chcel som sa spýtať na legálnosť reklamy umiestnených na 
dopravných značkách, ako je vidieť na fotografii nižšie. Je legálne takéto umiestnenie? (foto v prílohe) 

64. Ing. Ščepko - Legionárska ulica – zle vyspádovaná vpusť oproti pizzerii Da Giacomo. Na fotografii nižšie je 
vidieť novo-vybudovaná vpusť , pri ktorej sa tvorí pomerne rozsiahla mláka. Pri prechode vozidiel 
dochádza ošpliechaniu chodcov aj cyklistov idúcich po cyklotrase.  (foto v prílohe)  

65. Ing. Ščepko - Vnútroblok na Dlhých Honoch (za obchodom CBA/“Sklená“). Na fotografiách nižšie posielam 
lokalitu, kde boli vyasfaltované 3 parkovacie miesta. Ak by bolo kolmé státie nahradené šikmým s tým, že 
by boli doplnené asfaltom okrajové trojuholníky, mohli by vzniknúť ďalšie 2 parkovacie miesta vďaka 
drobným úpravám. Preto sa chcem spýtať, čo tejto realizácii bráni. (foto v prílohe)  

66. Ing. Ščepko - Olbrachtova ulica – smerník na Ulicu Kúty. Prosím o presun smerníku na fotografii na 
vhodnejší stĺp, pretože odbočka na Ulicu Kúty je vzdialená asi 120 m. (foto v prílohe) 

67. Ing. Ščepko - Palackého ulica – Opäť nefunkčný systém zobrazenie voľných parkovacích miest na 
parkovisku v centre mesta. Prepáčte mi za výraz, ale toto už je paródia na smart city. Tento podnet tu 
dávam opakovanie už tretí rok. Boli vymenené minulý rok moduly vo vozovke, ktorý mal problém 
odstrániť. Systém však už niekoľko mesiacov opäť nefunguje. Chcel by som sa spýtať, kde je aktuálne 
problém. Spoločnosť ADEC Technologies, ktorá moduly osadila sa hrdí touto nefunkčnou referenciou aj na 
svojej web stránke: http://adec2.philippbruhin.ch/en/hallo-welt/ Kde uvádza, že “cieľom tejto aplikácie je 
minimalizovať návštevnosť počas behu“. (foto v prílohe) 

68. Ing. Ščepko - Palackého ulica pri VUB banke. Je možné integrovať dve dopravné značky na fotografii nižšie 
do jednej? (foto v prílohe) 

69. Ing. Ščepko - Hodžova ulica. Podobne ako v predchádzajúcom prípade, je možné osadiť dopravnú značku 
na stĺp verejného osvetlenia? Prikladám opäť fotografiu. (foto v prílohe) 

70. Ing. Ščepko - Mládežnícka ulica. Je možné prosím osadiť dopravnú značku na fotografii na stĺp VO? 
Ďakujem. (foto v prílohe) 

71. Ing. Ščepko - Zimný štadión. Nad hlavným vchodom je umiestnený nápis „ZIMNÝ ŠTADIÓN“, z ktorého 
svieti len časť „ZIM“. Chcel by som poprosiť o výmenu osvetlenia vo zvyšnom texte. (foto v prílohe) 

72. Ing. Ščepko - Zimný štadión. Ak osadené stĺpiky na fotografii stratili svoje opodstatnenie, je možné ich 
odstrániť? (foto v prílohe) 

73. Ing. Ščepko - Hviezdoslavova ulica. Prosím o odstránenie betónových podstavcov po smetných nádobách 
na pešej zóne. (foto v prílohe) 

74. Ing. Ščepko - Chodník pri „dele“ – Soblahovská/Bezručová. Bolo by možné vyrovnať kocky na chodníku 
popri dele, ktoré sú dnes v niektorých častiach pod rôznym sklonom. (foto v prílohe) 
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75. Ing. Ščepko - Zastávka MHD Legionárska – smer centrum. Prosím o vyčistenie priestoru zastávky. (foto 
v prílohe) 

76. Ing. Ščepko - Ulica 28.októbra – priechod pre chodcov pri detskom ihrisku. Chcel by som sa spýtať na 
zriedenie vyvýšeného priechodu pre chodcov tak, ako tomu je na Karpatskej ulici. Je zriadenie takéhoto 
priechodu možné, resp. viete prosím odhadnúť cenu za projektovú dokumentáciu v tomto prípade? (foto 
v prílohe) 

77. Ing. Ščepko - Prosím o informáciu, ktoré časti ulíc sa budú rekonštruovať cez spoločnosť TVK a.s. v roku 
2019. Aký plán opráv pre rok 2019.  

78. MUDr. Žďárský - Bolo by možné pridať koše na separovaný odpad na Matúšovu ulicu nad schodmi od 
Marka Aurélia? 

79. MUDr. Žďárský - Bolo by možné pridať koše na separovaný odpad k budove AWK? Som ochotný vyjednať 
s majiteľmi umiestnenie na ich pozemku.  

80. MUDr. Žďárský - Z akého dôvodu bola ľadová plocha pri Vodníkovi v poslednom čase nefunkčná a dokedy 
sa bude používať?  

 
5. RÔZNE 
 
p. Egg – vyjadril spokojnosť nad zlepšujúcou prácou mestskej polície pod novým vedením. 
 
p. Egg – informoval sa, kedy poslanci VMČ Stred riešili otázku umiestnenia pamätníka J. Kuciaka  na teritóriu 
mesta.  
 
p. Bobošík – informoval o rokovaní o osadení pamätníka na kultúrnej komisii. Kultúrna komisia vzniesla 
požiadavku, že by sa mala vypracovať smernica o umiestnení pamätníkov v meste Trenčín.  
 
p. Egg – konštatoval, že v meste Trenčín bolo veľa významných osobností, ktorí nemajú postavený pamätník. 
Mesto by malo vypracovať smernicu, v ktorej stanoví pravidlá osadenia pamätníkov.  
 
MUDr. Žďárský – informoval o stretnutí predsedov VMČ a o plánovanej prechádzke po meste. Poprosil 
poslancov aby vypracovali plán miest v našej  mestskej časti Stred, ktoré by potrebovali investíciu na opravu.                            
 
Mgr. Medal – vyjadril nespokojnosť s odpoveďami na požiadavky číslo 26. a 38. 
 
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 15.4.2019 v pondelok o 16,00 hod. vo veľkej zasadacej 
miestnosti na Mestskom úrade. 
 
Zapísala: Mgr. Jana Sabadková 
v Trenčíne dňa 16.3.2019 
 
Začiatok VMČ: 16.00 hod. 
Ukončenie VMČ: 18.10 hod. 

        
MUDr. Šimon Žďárský   

 predseda VMČ STRED 


