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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 13.5.2019 

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

       
Ospravedlnení poslanci: Eva Struhárová, Mgr. Michal Moško 
 
Prítomná: Mgr. Jana Sabadková – zastupujúci garant VMČ Stred 
Hostia: Ing. Gabriela Vanková – ÚMM, Ing. Miloš Minarech – ÚM, Ing. arch. Martin Beďatš – hl. arch.,  

Bc. Peter Repka ,– MsP, p. Forrová, Ing. arch. Peter Guga, Ing. arch. Marek Guga 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Prezentácia arch. štúdie autormi: Dopravné ihrisko - Karpatská 

Prezentácia - Zadania pre arch. súťaž: Trenčín - revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova - Jaselská - Vajanského 
– Sládkovičova 
Prezentácia - Zadania pre arch. štúdiu: Revitalizácia Palackého ul. 
Prezentácia - Zadania pre arch. štúdiu: Revitalizácia ul. 1. mája 

4. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého obdobia 
5. Nové požiadavky občanov a poslancov 
6. Rôzne 
7. Záver 

 
 

1. OTVORENIE 
 
MUDr. Žďárský – privítal všetkých prítomných poslancov a hostí. Skonštatoval prítomnosť štyroch poslancov 
z VMČ Stred a výbor je uznášaniaschopný. Následne oboznámil všetkých s programom a dal návrh na  
hlasovanie za odsúhlasenie programu. 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Prezentácia arch. štúdie autormi: Dopravné ihrisko - Karpatská 
Prezentácia - Zadania pre arch. súťaž: Trenčín - revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova - Jaselská - Vajanského 
– Sládkovičova 
Prezentácia - Zadania pre arch. štúdiu: Revitalizácia Palackého ul. 
Prezentácia - Zadania pre arch. štúdiu: Revitalizácia ul. 1. mája 
4. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého obdobia 
5. Nové požiadavky občanov a poslancov 
6. Rôzne 
7. Záver 
 
HLASOVANIE: 
Poslanci v počte 4 ZA odsúhlasili program. 
Za: 4 (MUDr. Žďárský, p. Bobošík, Mgr. Medal, Ing. Ščepko)      Proti: 0        Zdržali sa: 0 
 
2. PREROKOVANIE ŽIADOSTÍ 
 
Ing. Vanková – ozrejmila predkladané materiály nasledovne: 
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Útvar majetku mesta predložil žiadosť  o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na ul. Nové Prúdy 
v k.ú. Trenčín, zapísaného na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina 

 C-KN parc.č. 1688/16 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2 
do podielového spoluvlastníctva, v podieloch podľa LV č. 1900, pre: 

 Ing. Vieru Kadlecovú v podiele ¼-ina  

 Annu Šrobovú v podiele ¾-iny  
Účelom predaja je: 
 majetkovoprávne vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku, o ktorý sa žiadateľky dlhodobo starajú 
a zveľaďujú ho. 
Ide o pozemok – nachádzajúci sa na ulici Nové Prúdy, ktorý je oplotený a tvorí súčasť predzáhradky a prístupu 
k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateliek. 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 10.04.2019 odporučili odpredaj pozemku. 
 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 4 ZA odporučil vyhovieť žiadosti. 
Za: 4 (MUDr. Žďárský, p. Bobošík, Mgr. Medal, Ing. Ščepko)        Proti: 0          Zdržal sa: 0  
 
Ing. Vanková – ozrejmila predkladané materiály nasledovne: 
 

Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie k návrhu na predaj pozemkov v k.ú. Trenčín 
nachádzajúcich sa v okolí Kostola Panny Márie na Mariánskom námestí pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť 
Trenčín nasledovne: 
- časť C-KN parc. č. 1198/1 o výmere cca 3 m2 za účelom vysporiadania pozemku pod existujúcim 

vstupným schodíkom do hospodárskej budovy farského úradu 
- časť C-KN parc. č. 1198/1 o výmere cca 12 m2, 2m2, 11m2 a 21 m2 za účelom vysporiadania pozemku 

pod existujúcimi vstupnými schodmi do Kostola Panny Márie 
- časť C-KN parc. č. 1198/1 o výmere cca 284 m2 za účelom vysporiadania pozemku zabezpečujúceho 

prístup do budovy farského úradu a pozemku dlhodobo užívaného ako okrasná zeleň, ktorá je 
v starostlivosti rímskokatolíckej cirkvi. 

Presná výmera pozemkov bude upresnená geometrickým plánom. 
 Predaj pozemkov v zmysle predloženého návrhu bol odsúhlasený hlavným architektom mesta, 
Útvarom územného plánovania MsÚ a Útvarom mobility MsÚ v Trenčíne dňa 25.4.2019. 
 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 4 ZA odporučil vyhovieť žiadosti. 
Za: 4 (MUDr. Žďárský, p. Bobošík, Mgr. Medal, Ing. Ščepko)        Proti: 0          Zdržal sa: 0  
 
 
Ing. Vanková – ozrejmila predkladané materiály nasledovne: 
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie ku zámene nehnuteľností -  pozemkov v k.ú. Trenčín, medzi 
Mestom Trenčín a Rudolfom Kálikom nasledovne: 
Pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín, zapísaný na LV č. 1  v podiele 1/1 - ina  
 

 novovytvorená C-KN parc.č. 163/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 143 m2, odčlenená 
geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 165, nachádzajúca sa oproti nehnuteľnosti vo vlastníctve 
žiadateľa na ul. M. Nešporu. 
            za 
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Pozemok vo vlastníctve Rudolfa Kálika, zapísaný na LV č. 10647 v podiele 1/1 - ina  

 novovytvorená C-KN parc.č. 183/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 143 m2, odčlenená 
geometrickým plánom z pôvodnej E-KN parc.č. 183, nachádzajúca sa na ul. Rozmarínová v blízkosti 
svetelnej križovatky pod starým mostom. 
Účelom zámeny je : 

- Pre Mesto Trenčín – riešenie dopravného uzla svetelnej križovatky ulíc Električná a Rozmarínová. 
- Pre Rudolfa Kálika -  zabezpečenie odstavnej plochy pre rodinný dom. 

 
Zámena bude realizovaná bez finančného vyrovnania. 

Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ v Trenčíne a Útvar územného 
plánovania Mesta Trenčín dňa 10.04.2019 odporučili zámenu pozemkov. 
 
Ing. Ščepko – navrhol, či finančné riešenie pre p. Rudolfa Kálika by nebolo lepšou cestou, pričom by si mesto 
zachovalo kompaktnejšiu parcelu pozemku. 
 
Mgr. Medal – požiadal o rozbor z hľadiska územného plánu, rozbor z hľadiska zámeru mesta v tejto lokalite. 
Konštatoval, že to svojim komplikovaným tvarom zasahuje do verejného priestoru, kde by mohlo do 
budúcnosti zabraňovať niečomu novému. 
 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 1 ZA a 3 sa zdržali neodporučil vyhovieť žiadosti. 
Za:  1(p. Bobošík)                        Proti: 0          Zdržal sa: 3 (MUDr. Žďárský,  Mgr. Medal, Ing. Ščepko)         
 
 
Ing. Vanková – ozrejmila predkladané materiály nasledovne: 
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie  ku zámene nehnuteľnosti – medzi Mestom Trenčín  a Ing. 
Karolom Minaroviechom nasledovne: 
pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín 

- C-KN parc.č. 726/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 339 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Zlatovce, na Ul. 
Zlatovská, ktorý je oplotený od verejnej komunikácie. 

za 

pozemok vo vlastníctve Ing. Karola Minaroviecha 
- časť pôvodnej E-KN parc.č. 2241/1, ktorej zodpovedajú C-KN parc.č. 2264/26 a C-KN parc.č. 2264/103 
o spoločnej výmere 356 m2 v k.ú. Trenčín, nachádzajúci sa v areáli    
Účelom zámeny je : 
Pre Mesto Trenčín – vysporiadanie a scelenie pozemku v areáli MHSL 
 
Pre žiadatelia  - na výstavbu rodinného domu, resp. bytu v zmysle územného plánu mesta Trenčín  
 
Čiastočne oplotený pozemok Mesta Trenčín nachádzajúci sa pozdĺž Zlatovskej ulici slúži ako zeleň. Tento 
pozemok sa dlhodobo ekonomicky nevyužíva, je zaťažený cca z 1/3 podzemnými vedeniami VN a NN. 
Pozemok je obtiažne zastaviteľnej plochy a samostatne nevyužiteľný pre potreby Mesta Trenčín. 
 
Pozemok Ing. Karola Minaroviecha tvorí súčasť areálu MHSL na Ul. Soblahovská. 

Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ v Trenčíne a Útvar územného 
plánovania Mesta Trenčín dňa 25.04.2019 odporučili zámenu pozemkov. 
 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 4 ZA odporučil vyhovieť žiadosti. 
Za: 4 (MUDr. Žďárský, p. Bobošík, Mgr. Medal, Ing. Ščepko)        Proti: 0          Zdržal sa: 0  
Ing. Vanková – ozrejmila predkladané materiály nasledovne: 
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Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie  k predaju nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, ul. 
Horný Šianec, všetky  zapísané na LV č.1, ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina  nasledovne: 
 

 pre Ing. Eriku Petrovskú a  Mgr. Stanislava  Ješka, do podielového spoluvlastníctva, každému v podiele ½-
ica nasledovne: 

- novovytvorená C-KN parc.č. 1092/73 záhrada o výmere 164 m2, odčlenená geometrickým plánom 
z pôvodnej C-KN parc.č. 1092/42 

- C-KN parc.č. 1092/47 záhrada o výmere 18 m2  
Za účelom scelenia pozemkov v danej lokalite 
 

 pre Miroslava Šuvadu nasledovne: 
- C-KN parc.č. 1092/42 záhrada o výmere 119 m2 
- C-KN parc.č. 1181/8   záhrada o výmere 86   m2  

Za účelom scelenia a zarovnania línie pozemkov, pre ich ďalšie využitie a údržbu 
 
Ide o pozemky – nachádzajúce sa na ul. Horný Šianec, ktoré sú bezprostredne susediace 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov. 

 Pozemok C-KN  parc. č. 1092/42 je definovaným regulatívom UZ 01H - Súkromné sady a záhrady, 
s maximálnou výškou zástavby 1 NP. Maximálna zastavanosť je pri tomto regulatíve určená na 10%, 
minimálny podiel zelene je stanovený na 80%. Z hľadiska záujmov sledovaných Útvarom územného 
plánovania je možné tento pozemok majetkovoprávne vysporiadať, s rešpektovaním regulatívu UZ 01H. 

 Pozemok C-KN  parc. č. 1181/8 je taktiež definovaný regulatívom UZ 01H – Súkromné sady a záhrady, a je 
možné tento pozemok majetkovoprávne vysporiadať s rešpektovaním predmetného regulatívu. 

 Pozemok C-KN  parc. č. 1092/4 je súčasťou územia definovaného regulatívom UB/O – Polyfunkčná zóna 
bývania a občianskeho vybavenia, s maximálnou výškou zástavby 2 NP. Konfigurácia tejto parcely 
nedovoľuje jej samostatné využitie a z hľadiska záujmov Mesta Trenčín je samostatne  nevyužiteľná.  
Pozemky  budú predané s  podmienkou  rešpektovania  a  dodržania  vyššie uvedených regulatívov a 
v súlade s územným plánom Mesta Trenčín. Okolité parcely nie sú vo vlastníctve Mesta Trenčín.  
Pozemky sú pre Mesto Trenčín, ako aj pre tretie osoby nevyužiteľné.  
 

      Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ v Trenčíne a Útvar územného 
plánovania Mesta Trenčín dňa 10. 4. 2019  odpredaj pozemkov odporučili za vyššie uvedených podmienok. 
 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 3 ZA odporučil vyhovieť žiadosti. 
Za: 3 (MUDr. Žďárský, p. Bobošík, Mgr. Medal)        Proti: 0          Zdržal sa: 1 ( Ing. Ščepko) 
 
 
Ing. Minarech – ozrejmil predkladané materiály nasledovne: 
 
Útvar mobility predložil žiadosť o vyjadrenie  sa k zriadeniu letnej terasy „CLOCK“ na Mierovom námestí 
v Trenčíne od 15.6.2019 do 31.10.2019 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, Útvar 
kultúrno-informačných služieb súhlasili so zriadením letnej terasy v zmysle žiadosti. 
 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 3 ZA odporučil vyhovieť žiadosti. 
Za: 3 (MUDr. Žďárský, Mgr. Medal, Ing. Ščepko)        Proti: 0          Zdržal sa: 1 (p. Bobošík) 
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Ing. Minarech – ozrejmil predkladané materiály nasledovne: 
 
Útvar mobility predložil žiadosť o vyjadrenie  sa k zriadeniu letnej terasy „Kaviareň pod Vežou“ na 
Sládkovičovej ulici v Trenčíne v termíne od 15.5.2019 do 31.10.2019 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 letnej terasy v zmysle žiadosti. Útvar kultúrno-informačných služieb a Mestská polícia 
nesúhlasili so zriadením letnej terasy v zmysle žiadosti. 
 
Bc. Repka – objasnil, že zriadením letnej terasy sa značne obmedzí jediný bezbariérový vstup  na Mestský úrad 
v Trenčíne a mestskú vežu. Zúži sa aj voľný priechod do priestorov átria, v ktorom hliadky MsP a PZ SR v 
 letných mesiacoch často zasahujú pri narúšaní verejného poriadku. 
 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 4 PROTI neodporučil vyhovieť žiadosti. 
Za:  0               Proti: 4  (MUDr. Žďárský,  Mgr. Medal, Ing. Ščepko, p. Bobošík)                Zdržal sa: 0  
 
 
3. PREZENTÁCIA  ARCHITEKTONICKEJ  ŠTÚDIE AUTORMI 
 
Prezentácia architektonickej štúdie - Dopravné ihrisko – Karpatská 
 
Ing. arch. Peter  Guga – podrobne odprezentoval  pripravenú štúdiu návrhu na Detské dopravné ihrisko na 
Karpatskej ulici, ktorého je spoluautorom s Ing. arch. Marekom Gugom.  
Štúdiu  dopravného ihriska je možné si pozrieť:   https://www.youtube.com/watch?v=Auez8xCcZNs 
 
Mgr. Medal - požiadal o informáciu - Aký zámer má mesto s plánovaným dopravným ihriskom na Karpatskej 
ulici?  Kto bude investor? Kto bude ihrisko prevádzkovať?  
 
Ing. Ščepko – vyjadril spokojnosť so štúdiou, ale navrhol by nahradiť jednu dopravnú križovatku v dopravnom 
ihrisku niečím iným, atraktívnejším (členitosť cesty, zúženie cesty, zakrivenie, ...)  
 
Ing. arch. Marek  Guga – primárny zámer dopravného ihriska je, že sa deti učia reálnym situáciám, ktoré ich 
čakajú na ceste. Prišli by sme o funkčnosť dopravného ihriska.  
 
Ing. Ščepko – mal výhradu na plánované parkovisko pri detskom dopravnom ihrisku, na ktorom mieste by sa 
mohlo radšej vybudovať ihrisko pre staršie deti.  
 
MUDr. Žďárský – dal návrh na hlasovanie za to, aby poslanci VMČ Stred boli informovaní o ďalšom postupe 
a plánoch s Detským dopravným ihriskom na Karpatskej ulici. 
 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 3 Za súhlasili s  informovaním o ďalšom postupe a plánoch s Detským dopravným 
ihriskom na Karpatskej ulici. 
Za: 3 (MUDr. Žďárský, Mgr. Medal, Ing. Ščepko)        Proti: 0          Zdržal sa: 1 (p. Bobošík) 
 
 
Prezentácia - Zadania pre arch. súťaž: Trenčín - revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova - Jaselská - 
Vajanského – Sládkovičova 
Prezentácia - Zadania pre arch. štúdiu: Revitalizácia Palackého ul. 
Prezentácia - Zadania pre arch. štúdiu: Revitalizácia ul. 1. mája 

https://www.youtube.com/watch?v=Auez8xCcZNs
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Ing. arch. Martin Beďatš – hlavný architekt Mesta Trenčín na zasadnutí odprezentoval prezentácie zadaných 
architektonických  štúdií a súťaže:  
- Zadania pre arch. súťaž:  Trenčín - revitalizácia pešej zóny:  Hviezdoslavova - Jaselská - Vajanského - 

Sládkovičova (viď príloha) 
- Zadania pre arch. štúdiu - Revitalizácia Palackého ul. (viď príloha) 
- Zadania pre arch. štúdiu - Revitalizácia ul. 1. mája  (viď príloha) 

 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 4 ZA berie na vedomie prezentácie – zadania architektonických štúdií. 
Za: 4 (MUDr. Žďárský, Mgr. Medal, Ing. Ščepko, p. Bobošík)        Proti: 0          Zdržal sa: 0  
 
 
4. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 
 
81. p. Egg – vyjadril nespokojnosť s odpoveďou na požiadavku č. 23.  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) Prečo nebola problematika úpravy kamenných lavičiek rozšírená aj 
na kamenné lavičky, ako je uvedené v predloženej pripomienke? Autor projektu lavičiek na Mládežníckom 
námestí mal predložiť návrh úpravy do 25.2.2019 a keďže je dnes 15.4.2019 je tu oprávnený dotaz na to, 
čo nasledovalo. Bude mesto u všetkých kamenných lavičiek riešiť stávajúci problém vlastnými 
prostriedkami, eventuálne v akom časovom období? 
ODPOVEĎ: Za ÚÚP: Mesto Trenčín opravu lavičiek bude realizovať podľa vlastného návrhu a vlastnými 

prostriedkami, materiál aj opravu zabezpečuje MHSL, v termíne do začiatku letnej sezóny. Za MHSL: Dosky 

na lavičky budú osadené v mesiaci máj 2019. 

 
82. p. Egg – vyjadril nespokojnosť s odpoveďou na požiadavku č. 44. Nová otázka: Čo predstavuje pojem, že 

ochranné pásmo vo všeobecnosti neznamená zákaz výstavby? Znamená to, že niekomu stavbu povolíme 
a inému nie? Mám veriť tomu, že pripomienkové konanie príslušných orgánov bolo v záujme platnej 
legislatívy, bez ostatných záujmov konkrétnej osoby? Podľa ktorej vyhlášky sú uvádzané regulatívy 
definované? 
ODPOVEĎ: Predmetná lokalita a výstavba, určená podľa platného ÚPN v znení zmien a doplnkov, s 

funkciou UB 01 - Obytné územie - rodinné domy,  v blízkosti vodárne v lokalite Pod Brezinou a bývalej 

Tisovej vily, bola predmetom stanovísk aj správcov sietí. Bez nich nie je možné povoliť žiadnu stavbu. 

(ÚÚP) 

83. p. Egg – vyjadril nespokojnosť s odpoveďou na požiadavku č. 47. (skorodované zásobníky Fy Old Herold) 
Kto zo zodpovedných činiteľov mesta rokoval s predstaviteľmi firmy Old Herold o možnosti natretia 
zásobníkov na Žabinskej ulici. Odpoveď znela: Za mesto Trenčín nikto nerokoval s predstaviteľmi Old 
Herold o možostiach natretia zásobníkov na Žabinskej ulici. Nová otázka: Mám chápať takýto prístup 
poslancov a zodpovedných funkcionárov  mesta za normálny? Alebo neexistuje snaha o zlepšenie 
kultúrnosti prostredia mesta, lebo ide o menej frekventovanú ulicu. Preto opäť predkladám túto 
požiadavku. 
ODPOVEĎ: Požiadavka natretia zásobníkov na Žabinskej ulici – Touto požiadavkou sa bude zaoberať 

poslanec Bc. Tomáš Vaňo, predseda Výboru mestskej časti Západ, ktorý sa stretne s predstaviteľmi Old 

Heroldu v dohľadnej dobe. Na tomto stretnutí sa bude zaujímať o to či plánujú takú údržbu zásobníkov 

a ak áno, kedy, že mesto dostalo takú opakovanú žiadosť od občanov. O výsledku stretnutia nás bude 

informovať, a následne budeme informovať p. Egga. (KPRI) 
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84. p. Egg – Kedy sa zlikviduje skládka vyrúbanej dreviny v areáli átria KD Družba a aj pri opornom múre na 
Hornom Šianci? Má priestor vôbec aj svojho majiteľa? Alebo sa bude čakať do nasledujúcich volieb?  
ODPOVEĎ: Drevný odpad v KS Dlhé Hony odstránime do konca 5/2019, ten, čo sa nachádza nad oporným 

múrom na Hviezdoslavovej ul. bude odstraňovaný spolu s ďalšími drevinami, ktorých výrub plánujeme v 

období 6-8/2019 a k tomu prebieha proces verejného obstarávania. (MHSL) 

85. p. Egg – prosí o zváženie možnosti umiestnenia kontajnerov na sklo v lokalite Horný Šianec 
ODPOVEĎ: Prosíme o návrh konkrétneho miesta pre takúto nádobu, nakoľko občania nádoby na sklo 
nechcú v blízkosti svojich domov, lebo spôsobujú hluk. Pokojne nám môže  poverený zástupca vlastníkov 
bytov za bytový dom, ktorý chce mať nádobu na sklo vo svojej blízkosti, zaslať  požiadavku (napr. na mail 
zuzana.cachova@trencin.sk, viera.gugova@trencin.sk), ktorá ak bude opodstanená a bude navrhnuté 
technicky vhodné miesto pre nádobu, určite jej vyhovieme. (ÚSaŽP) 

 
86. p. Štefkovič – prosí o informáciu, ako bude vybavená žiadosť spísaná v petícii „Zachráňme výstavbu ihriska 

Nad Tehelňou“ 
ODPOVEĎ: Táto petícia bola riešená a odoslaná zástupcovi uvedenom v petícii, pánovi Škytovi, listom zo 

dňa 26. 3. 2019, a prevzatím dňa 26. 4. 2019. Petícii mesto Trenčín nevyhovuje, nakoľko nárok mesta je z 

hľadiska uplynutia premlčacej doby nevymáhateľný. Pozemok prešiel riadnou zmenou v ÚPN v roku 2018, 

všetky skutočnosti boli v odpovedi uvedené a zdôvodnené. (ÚÚP) 

87. Mgr. Medal - na chodníku na Legionárskej ulici pri zastávke MHD pred poisťovňou sú v chodníku 
nebezpečné kovové tŕne (foto v prílohe) - prosím o ich odstránenie 
ODPOVEĎ: Je to pozostatok odstráneného dopravného značenia. Termín odstránenia 5/2019. (MHSL) 

88. Mgr. Medal - prosím o odpoveď - podchod na Noviny - ako často je čistený? je na zváženie, či by nebolo 
vhodné niekedy aj vyčistenie “na mokro”, nakoľko bežné pozametanie na usadenú vrstvu prachu nestačí 
ODPOVEĎ: Áno, čas ukázal, že suché čistenie nepostačuje a zabezpečíme umytie aj ostatných podchodov. 

Bude potrebné počkať na vyššie denné teploty, lebo použitie ekologického čistenia by v tomto počasí 

mohlo spôsobiť teplotný šok. (MHSL) 

89. Mgr. Medal - jarné upratovanie (veľkoobjemové kontajnery) v časti Belá - občanom (rovnako platiacim 
dane a poplatky za odpady ako iní občania Trenčína) nebol tento rok pristavený kontajner na jarné 
čistenie - prosím o zabezpečenie nápravy a pristavenie kontajnera v náhradnom, občanom MČ vopred 
oznámenom termíne 
ODPOVEĎ: Kontajnery počas upratovania nie sú pridelené všetkým, nie je to možné technicky. 

Upratovanie prebieha počas 8 sobôt,časť lokalít doobeda, časť poobede. Niektoré lokality, aby sa 

vyhovelo podľa možností všetkým, sa musia striedať. Niektoré sú na jar, niektoré na jeseň. Časť Pod 

Komárky, ktorá ma do jarného upratovania zaradené kontajnery po 1 x a je počtom obyvateľov väčšia ako 

Belá, je tiež časť rovnako platiaca dane a poplatky ako iní občania a doteraz upratovanie nemali. Časť Pod 

komárky a Belá sa budú striedať. Belá bude mať zaradené upratovanie na jeseň. Organizovanie 

upratovania je len doplnková služba nakoľko mesto má otvorené celoročne 3 zberné dvory, má pravidelný 

odvoz nadrozmerného odpadu a organizuje aj mobilný zber elektroodpadu. (ÚSaŽP) 

90. Mgr. Medal - parkovanie na Dolnom Šianci (pripájam foto z podnetu občana p. Sjekela) a pripájam sa k 
jeho dotazu, ako bude riešené parkovanie v tejto lokalite, s podotázkou, kedy a ako sa v tejto lokalite 
bude obnovovať vodorovné dopravné značenie 
ODPOVEĎ: Dopravné značenie je stále platné a takéto porušovanie patrí do rúk mestskej polície. Plán 

obnovy parkovacích miest nie je na tento rok naplánované, nakoľko značenie je ešte dostatočne viditeľné. 

(ÚM) 
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91. Mgr. Medal - opakovane prosím o vyriešenie možnosti zasielania noviniek z úradnej tabule mesta e-
mailom - bola to požiadavka ešte pred zadaním prestavby mestského webu, resp. novej stránky mesta, 
doteraz neakceptovaná, pritom technicky isto nie náročná 
ODPOVEĎ: Momentálne sa o takejto službe neuvažuje, podrobnejšie informácie pánovi poslancovi 

Medalovi poskytne pán viceprimátor Žák. (KPRE) 

92. Mgr. Medal – žiada o úpravu priestoru okolo pamätníka Jána Kuciaka (jednoduchú dočasnú úpravu do 
uskutočnenia  architektonickej súťaže)  
ODPOVEĎ: Úprava okolia pamätníka Jána Kuciaka bude riešená len formou údržby zelene, v súčinnosti 

ÚÚP a MHSL. (ÚÚP)  

93. MUDr. Žďárský - Koho sú pozemky na Karpatskej ulici a kto z nich odobral futbalové brány? Ak sú 
mestské, je možné tam brány nanovo osadiť? (foto v prílohe) 
ODPOVEĎ: Pozemky patria mestu, bránky boli z bezpečnostných dôvodov odstránené, v r. 2019 nie sú v 

rozpočte prostriedky na kúpu nových. (MHSL)  

94. MUDr. Žďárský - Je frekvencia vývozu triedeného odpadu dostatočná? Ako KONKRÉTNE pracuje mesto na 
zmenšení odpadu popri polopodzemných kontajneroch. (foto v prílohe) 

 ODPOVEĎ: Triedený zber nefinancuje mesto a nie je financovaný ani z poplatkov občanov. Financujú ho 

organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré na počet obyvateľov v zmysle zákona o odpadoch a 

príslušných vyhlášok nastavili na naše mesto počty nádob a vývozné štandardy. Naše mesto dokonca tieto 

štandardy prekračuje. O to ťažšie sa dá vstupovať do systému, a robiť častejšie či mimoriadne vývozy.  

Vyzbierané množstvá odpadu musia vypovedať o nutnosti navýšiť počet nádob, či frekvenciu vývozu a 

následne môžeme vstupovať do jednaní s OZV, aby tak urobili. Každé navýšenie nádob a frekvencie 

vývozu znamená pre OZV nárast nákladov a je logické, že chcú mať nádoby naplnené efektívne a nie 

vyvážať vzduch. Osvetu v INFE sa podľa priestorových možností snažíme robiť pravidelne. Každý rok pri 

doručovaní výmerov poplatku za KO a DSO sa doručujú do každej domácnosti aj letáky o triedení. Tento 

rok sa nám podarilo vyjednať s našou OZV tlač letákov v množstve 25 000 ks s osobitým obsahom pre 

naše mesto, kde sú informácie o triedení odpadu aj o tom, že odpad treba stláčať. Tieto letáky budú v máji 

spolu s výmermi doručované do každej domácnosti. (ÚSaŽP) 

95. MUDr. Žďárský – Obraciam sa na Vás s prosbou o informáciu ohľadom opravy - rekonštrukcie povrchu 

parkoviska - chodníka pred bytovým domom na ul. Soblahovská č.1104. 

ODPOVEĎ: Oprava na zamedzenie zaplavovania parkoviska je zaradená do plánu opráv. Termín do 

9/2019. (MHSL)  

96. MUDr. Žďárský - Akú sumu vynaložilo mesto Trenčín doteraz na výstavbu nového futbalového štadióna?  
ODPOVEĎ: Mesto Trenčín nevynaložilo na výstavbu nového futbalového štadióna doteraz žiadne finančné 

prostriedky. (ÚE)  

97. p. Mazánik – upozornil na niektoré odchýlky na zastávkových  výveskách MHD Trenčín. (viď príloha) Žiada 
o ich úpravu. 
ODPOVEĎ: Na daný problém neexistuje krátka odpoveď – cestovné poriadky prejdeme s dopravcom a 

tam kde to bude možné urobíme korektúry (ÚM) 

98. Ing. Ščepko – Mestské parkovisko pri Hoss Corp. na Novinách. Chcel by som sa spýtať na možnosť 
osadenia zábrany, ktorú prikladám na fotografii nižšie, v časti výjazdu/zjazdu z hrádze. Ide o koridor, kde 
občas stojace vozidlá zasahujú do koridoru tak, že je problematické sa na/z hrádze dostať s kočíkom alebo 
s bicyklom. 
ODPOVEĎ: Nejaký typ zábrany osadíme (ÚM) 
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99. Ing. Ščepko - Legionárska ulica v časti od Novej polikliniky po križovatku. Je možné nahradiť dnešnú bielu 
čiaru oddeľujúcu vizuálne chodník od cesty aj fyzicky? Ako príklad takéhoto oddelenia chodníka od cesty 
prikladám dve fotografie nižšie. Ide o realizáciu v obci v trenčianskom kraji. Dnes totiž v určitých časoch 
parkujú vodiči aj v celej šírke chodníka, čo dokazuje aj fotografia nižšie.  

 ODPOVEĎ: Tu by bolo vhodnejšie vybudovať chodník v zelenej časti na protiľahlej strane. Vznikol by tak 

normálny chodník pre peších a zároveň by sa vyriešil i nedostatok parkovacích miest. (ÚM)  

100. Ing. Ščepko - Hviezdoslavova ulica – reklamné pútače Q-EX. Chcel by som poprosiť informáciu ohľadom 
podmienok odstránenia reklamných trojhranov pri ODA.  
ODPOVEĎ: Mesto Trenčín má v súčasnosti so spoločnosťou QEX, a.s. Trenčín uzatvorenú Nájomnú zmluvu 

o nájme pozemkov na umiestnenie reklamných zariadení č. 39/1998, v znení jej dodatkov č. 1 až 7. Zmluva 

je uzatvorená na dobu neurčitú. Ukončenie nájmu je v zmysle uvedenej zmluvy možné dohodou 

zmluvných strán, alebo výpoveďou zo strany prenajímateľa alebo nájomcu bez udania dôvodu. Výpovedná 

lehota je trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 

zmluvnej strane. (ÚMM) 

101. Ing. Ščepko - Nám. Sv. Anny – priechod pre chodcov. Chcel by som sa spýtať, či je možné na existujúcej 
lampe pri priechode pre chodcov pri Urbánkovi doplniť „výložník“ s dodatočným nasvietením priechodu. 
Prípadne ak je to možné z technického hľadiska, čo bráni takejto realizácii. Prípadne poprosím o 
informáciu odhadovanej nákladovosti takéhoto riešenia.  
ODPOVEĎ: Je to možné realizovať, náklady na realizáciu predstavujú cca 800 € (výložník , svietidlo, 

kabeláž) (MHSL) 

102. Ing. Ščepko - Osadenie lavičiek na hrádzi. Je možné odhadnúť cenu za osadenie jednej lavičky na teleso 
hrádze? V niektorých častiach sú dlhé úseky, kde hlavne starší ľudia na prechádzke nemajú možnosť si v 
daných úsekoch oddýchnuť. Pýtam sa však na lavičky s operadlom. Nie tie, ktoré boli osadené na Sihoti.  
ODPOVEĎ: Lavičky vyrába MHSL v zimnom období a v 3/2019 sme osadili 5 ks lavičiek v úseku cestný 

most po Piešťanskú ul. a v tomto roku plánujeme osadiť ďalších 5 ks lavičiek v Zámostí od cestného mosta 

k Zamarovciam. (ÚÚP, MHSL) 

103. Ing. Ščepko Podchod z Novín k Perle. Je reklama osadená z jednej strany podchodu legálna? Fotografiu 
prikladám nižšie.  
ODPOVEĎ: Reklama je nepovolená. Vyzvali sme vlastníka na jej odstránenie. (ÚSaŽP)  

104. Ing. Ščepko - Jilemnického ulica – vpusť pri vjazde na parkovisko ku Keramoprojektu. Prosím o obhliadku 
a prípadné vyčistenie.  
ODPOVEĎ: Vyčistenie vpuste bude vykonané do konca 5/2019. (MHSL)  

105. Ing. Ščepko - Zimný štadión. Bolo by možné v určitej skúšobnej prevádzke zabezpečiť pákové batérie? 
Viem, že je problém vo vandalizme niektorých fanúšikov, ktorí poškodili niektoré otočné vodovodné 
batérie. Páková batéria je hygienickejšia, úspornejšia a jednoduchšia na ovládanie. Renomovaní 
výrobcovia (Hansgrohe, Grohe a pod.) dokonca garantujú maximálny prietok za 1 minútu max. 5 litrov 
vody. Bolo by možné takýto typ vodovodnej batérie zakúpiť a aspoň otestovať v prvej fáze? 
Nezastaviteľne tečúca voda (viď. Fotografia z jedného extraligového zápasu) je enormným plytvaním 
zdrojov.  
ODPOVEĎ: Počas odstávky ZŠ nájdeme riešenie, aby sme mohli zabezpečiť základné hygienické potreby a 

zároveň znížili čo najviac riziko vandalizmu. (MHSL) 

106. Ing. Ščepko - Námestie sv. Anny. Pravdepodobné jediná tabuľka označujúca názov námestia je už v 
takmer v nečitateľnom stave (viď. fotografia). Bolo by možné zabezpečiť novú smaltovanú tabuľku na 
dome č. 26?  
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ODPOVEĎ: Útvar klientskeho centra a matriky objedná vyhotovenie a dodanie uvedenej tabule a 

zabezpečí upevnenie na objekt. Objednávka bude odoslaná najneskôr v 19. týždni. (UKCaM) 

107. Ing. Ščepko - Zábradlie pod starým cestným mostom. Chcel by som sa spýtať na možnosť osadenia 
ochranného zábradlia v zúženom profile chodníka pod cestným mostom. Viem, že chodník je v tomto 
úseku už teraz úzky, no aj napriek tejto skutočnosti by som sa chcel spýtať na možnosti ochrany chodcov 
(hlavne detí).  
ODPOVEĎ: Keďže zábradlie má byť osadené 0,5 m od okraja cesty, profil chodníka by sa tým výrazne zúžil. 

Táto požiadavka chodcov skôr obmedzí ako im pomôže. (ÚM) 

 
 

108. Ing. Ščepko - Rezervoáre na vodu pri novej výsadbe. V septembri 2017 som sa pýtal na zavedenie 
rezervoárov na vodu umiestnených pri novovysadených stromoch. Výrobca deklaruje po naplnení 
postupnú (kontinuálnu) závlahu v rozmedzí 5-9 hodín. Výrobca na webe spomína napĺňanie raz za 5-7 dní. 
Odpoveď vtedy bola: „Rezervoáre na vodu pri novej výsadbe neplánuje MHSL dávať z dôvodu krádeže a 
vandalizmu“. Rád by som sa opäť spýtal, či takúto možnosť po 2 rokoch nie je možné prehodnotiť a 
prípadne otestovať. Kontakt na výrobcu, ktorého používa Štokholm mám v prípade záujmu k dispozícii. 
Podobný prístup aplikujú aj v Dánsku pre určitý typ drevín, čo posielam na druhej fotografii.  
ODPOVEĎ: MHSL, m.r.o., TN neplánuje v tomto roku kúpu rezervoáru na vodu. Z dôvodu vandalizmu a v 

našich podmienkach by u niektorých stromoch ( väčšinou sú sadené po jednom, vysokokmenné) 

dochádzalo k prehriatiu vody, čo by nebolo dobré pre �.Pri NV sa dáva k stromom drenážna hadica pre 

lepší prísun vody ku koreňom. 

Stromy dostávajú na jedno zaliate cca 50l vody a v letných mesiacoch sa snažíme aspoň  2x do mesiaca. 

(MHSL) 

109. Ing. Ščepko - Centrum mesta – nefunkčné zdroje pitnej vody na Mierovom a Štúrovom námestí. Chcel 
by som sa spýtať, kedy budú funkčné „pitítka“ na Štúrovom námestí a aj novoosadené na Mierovom 
námestí.  
ODPOVEĎ: Zdroj pitnej vody na Štúrovom a  ďalšie na Mierovom námestí je už v prevádzke, čakáme na 

dodanie náhradných dielov pre pitko na Mierovom námestí na strane od hradu. Predpokladaný termín 

opravy je  do konca 5/2019. (MHSL)  

110. Ing. Ščepko - Súdna ulica. Je možné zabezpečiť presun smetného koša z trávnika na rohu Súdnej a 
Jilemnického ulice do rohu týchto ulíc? Bol by k dispozícii ľuďom viac ako odsunutý do trávniku. 
Navrhované miesto posielam na fotografii nižšie. Samozrejme ak sa nájde vhodnejšie, budem vďačný.  
ODPOVEĎ: Presun nádoby zabezpečíme cez spoločnosť Marius Pedersen. (ÚSaŽP) 

111. Ing. Ščepko - Vajanského ulica. Chcel by som poprosiť o presun turistického smerníka označujúci smer k 
synagóge nižšie na stĺp verejného osvetlenia. Presunom sa dosiahne jeho viditeľnosť aj po vyrastení listov 
stromu v tesnej blízkosti smerníku.  
ODPOVEĎ: Požiadali sme spoločnosť Alfa reklama s.r.o. o presun. (ÚSaŽP)  

112. Ing. Ščepko - Svetelné križovatky. Chcel by som sa spýtať, či sa pri pripravovaných rekonštrukciách 
svetelných križovatiek uvažuje o časovom odpočítavaní, ktoré slúži motoristom a chodcom k lepšiemu 
odhadu prejazdnosti na zelenú, prípadne doby státia pri rozsvietenej červenej.  
ODPOVEĎ: Nie neuvažuje. Pri dynamicky riadených križovatkách to nie je možné. Odpočítavanie je možné 

zriadiť len v tom prípade, keď sú dané pevné doby na prejazd vozidiel, cyklistov a priechod chodcov, čo by 

v Trenčíne výrazne ochromilo už aj tak preťaženú dopravu.(ÚM)  
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113. Ing. Ščepko - Partizánska ulica v časti pred domom č. 5. Minulý rok bola pri oprave kanalizácie (ak sa 
nemýlim) spoločnosťou TVK a.s., rozkopaná aj trávnatá plocha pred domom č. 5. Dnes sa povrch 
prepadáva. Tráva vysadená tiež nebola. Namiesto toho zostali v zeleni veľké kusy kameňov. Poprosil by 
som o nápravu tohto stavu.  
ODPOVEĎ: Zreklamujeme u TVK (ÚM)  

114. Ing. Ščepko - Karpatská ulica. V navrhovanej štúdii na detské dopravné ihrisko je zamýšľané vybudovanie 
ďalšieho parkoviska so 16 parkovacími miestami. Keďže zámer bol popri existujúcom ihrisku a budúcom 
dopravnom ihrisku vybudovať aj priestor pre staršie deti, rád by som sa spýtal na možnosti vybudovania 
parkoviska v bývalej zastávkovej nike v smere do centra. Je možné odhadnúť počet parkovacích miest v 
prípade, že by sa prerobila bývalá nika na (napríklad) šikmé parkovanie? Mojim cieľom je, aby priestor 
medzi budúcim dopravným ihriskom a areálom Hoss Corp. zostal zachovaný pre potreby starších detí 
(napr. ihrisko pre loptové hry, lezecká stena, lezecká sieť a pod.). Záber plochy pre ďalšie parkovisko na 
úkor ihriska považujem za neprijateľné a v rozpore s filozofiou na revitalizáciu tejto plochy popri hrádzi.  
ODPOVEĎ: Bývalé zastávky majú dĺžku cca 12 m a šírku asi 3 m, čo je pre šikmé parkovacie miesta 

nedostatočné (potrebná šírka min. 4 resp. 4,5m). Z daných rozmerov sa na každú zastávku zmestia 

približne 3 až 4 pozdĺžne parkovacie miesta, t.j. celkovo 6 – 8. (ÚM)  

115. Ing. Ščepko - Olbrachtova ulica. Osadenie nádob na triedený zber bol problematický v úseku vstupu na 
Olbrachtovu ulicu po križovatku s Ulicou Kúty. Preto by som sa chcel spýtať na možnosť vybudovania 
stojiska na mestskom pozemku, kde dnes rastie burina. Ide o výjazd z jednej zo slepých uličiek na 
Olbrachtovú. Priestor posielam na fotografii nižšie. Bolo by po takejto úprave možné osadiť nádoby na 
papier, plast a sklo? Opodstatnenosť týchto nádob v tejto časti ulice je vidieť na zaplnenosti kontajnerov.  
ODPOVEĎ: Z pohľadu zabezpečenia vývozov je toto miesto pre ÚSaŽP v poriadku a bez problémov. Na 

najbližšej porade prerokujeme s útvarom mobility a útvarom územného plánovania. (ÚSaŽP) 

116. Ing. Ščepko - Vnútroblok na Dlhých Honoch (za obchodom CBA/“Sklená“). Na minulej VMČ som sa pýtal 
na možnosť „doasfaltovania“ trojuholníkov ako to naznačuje stredná fotografia. Tým by sa získali nie 2 ale 
4 parkovacie miesta a využili by sa „hluché“ miesta z vyasfaltovacej plochy. To naozaj nie je záujem riešiť 
pomerne jednoduché a finančne menej náročné „doasfaltovanie“ navrhovaných trojuholníkov tak, ako je 
to na fotografii nižšie? Tie zásahy do zelene by boli naozaj minimálne. Ďakujem za prípadné riešenie.  
ODPOVEĎ: Takýto zásah je možné spraviť na ohlásenie drobnej stavby z peňazí na bežnú údržbu. Keďže 

pri návrhu rozpočtu boli tieto financie ponížené poslancami MsZ o 200 000 Eur („to je tá mravenčia práce 

pri šetrení“) na úkor kapitálových výdavkov, prosíme poslancov, aby si na takéto a obdobné akcie čerpali 

financie z kapitálových výdavkov, ktoré majú plne pod svojou kontrolou. (ÚM) 

117. Ing. Ščepko - Braneckého ulica. Chcel som sa spýtať na uzatvorenie Braneckého ulice v smere od 
evanjelického kostola smerom na Námestie sv. Anny. Po dokončení železnice bolo spomínané opätovné 
uzatvorenie tejto ZŠ. Nie len zvýšený pohyb detí, ale aj intenzita dopravy (hlavne výfukové plyny a 
prašnosť) budú mať negatívny vplyv na deti. Vetrať v triedach predsa len budú. Preto by som chcel 
poprosiť o odpovede na nasledujúce otázky: A) Bude sa uzatvárať pre osobné vozidlá? Ak áno, kedy? B) Ak 
nie, prečo. C) Ak áno, je možné v tomto úseku vytvoriť prvý BUS pruh?  

ODPOVEĎ: A: Áno, 1.7.2019, B: irelevantné, C: Áno, táto vec sa už riešila na predchádzajúcich VMČ. (ÚM) 

118. Ing. Ščepko - Stav štúdie pre detské ihrisko za Perlou. Dňa 6.3.2019 som posielal podľa dohody s pani 
Kuľhovou a pani Mlynčekovou spracovaný návrh ihriska pre menšie deti aj pre tie staršie. Prikladám ho 
ako prílohu. Chcel by som sa spýtať v akom stave sa nachádza spracovanie podkladov pre zadanie štúdie. 
Prípadne či je známy harmonogram, keďže bola ochota časť pre menšie deti realizovať ešte tento rok.  
ODPOVEĎ: Útvar územného plánovania aktuálne spracováva zadanie k predmetnej štúdii tak, ako bolo 

deklarované, a v priebehu mesiaca máj aj bude zvolané pracovné stretnutie s riešiteľom návrhu. Návrh 
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ihriska pre menšie deti tak, ako bolo doručený zo strany pána poslanca, je jedným z podkladov pre 

zadanie štúdie. (ÚÚP) 

119. Ing. Ščepko - Vjazd/výjazd na hrádzu z Karpatskej ulice od parkoviska pri Hoss Corp. V roku 2017 som sa 
pýtal na možnosť bezbariérovej úpravy pre bicykle a hlavne pre kočíky v smere z/na hrádzu. Dodnes sa 
žiadny nájazd nezrealizoval. Len pre upresnenie, nežiadam bezbariérovú úpravu podľa normy. Aktuálne 
prebieha výstavba chodníka cyklotrasy na Karpatskej ulici. Bolo by možné zabezpečiť 
doasfaltovanie/dobetónovanie plynulého nájazdu v celej šírke (!) koridoru?  
ODPOVEĎ: požadovanú úpravu zrealizujú Cesty Nitra v rámci rekonštrukcie Karpatskej ul. (ÚIS) 

120. Ing. Ščepko - Chcel by som poprosiť o stanovisko k otázkam obyvateľky sídliska Novín. A) „Bolo by 
prosím označiť sídlisko Noviny ako obytnú zónu, aby sa tam jazdilo 30tkou. Odkedy sa na J. Zemana zrušilo 
parkovanie na jednej strane ulice, ľudia tam chodia veľmi rýchlo. Hlavne dosť rýchlo v zákrute na J 
Zemana, kde je Karpatská a Poľná. Tiež by stalo za zváženie domalovať prechod pre chodcov na J Zemana, 
kde je východ z podchodu pod Električnou“. B) „Na križovatke J. Zemana/Karpatská pri dome číslo 61 
alebo 41, kde je na J. Zemana zákruta a v zákrute sa na ňu pripája Karpatská ulica sa opakovane vyskytjú 
nebezpečná dopravná situácia. Autá, ktoré idú z Karpatskej majú dávať prednosť autám na J. Zemana - 
značka je ale osadená na druhej strane chodníka a vodiči ju nevidia. Bolo by prosím možné vodorovné 
značenie na ceste - viac krát mi vletelo auto do cesty a tiež cyklisti, ktorí idú stredom ulice. Ja tam vždy 
zastanem aj keď mám dávať prednosť a pozriem sa, ale nie každý vodič o tom vie“. Ďakujem.  

ODPOVEĎ: A: Nie, nie je možné celé sídlisko označiť ako obytnú zónu, nakoľko slúži aj na tranzit. 

Vybudovanie priechodu pre chodcov stojí cirka 10 000 Eur (vrátane nasvietenia). Takéto investície musia 

byť riešené ako investičná akcia mesta – tieto navrhujú a schvaľujú poslanci MsZ. Zatiaľ žiadny z poslancov 

nedal návrh na investičnú akciu na vybudovanie tohto priechodu. Exekutíva bohužiaľ nemá pri investíciách 

mesta žiadne právomoci. B: Situácia v tejto časti bude do konca roka 2019 vyriešená zmenou dopravného 

režimu. (ÚM) 

121. Ing. Ščepko - Detské ihrisko na Karpatskej ulici. Minulý rok som prosil o doplnenie herného prvku na lodi. 
Dodnes však prvok nebol doplnený, aj keď odpoveď z MHSL bola, že bol objednaný. Môžete prosím 
zabezpečiť jeho doplnenie? Prikladám fotografiu chýbajúceho miesta.  
ODPOVEĎ: Prvok bude doplnený dodávateľskou firmou v prvej polovici mája 2019. (MHSL) 

 
5. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 
 
122. p. Forrová - žiada o výmenu dreveného stĺpa verejného osvetlenia na Úzkej ulici (pri záhrade č. 4) 

 
123. p. Forrová -  vyjadrila nespokojnosť s aktuálnym stavom na Úzkej ulici, kde jeden z vlastníkov pozemkov 

neoprávnene uzavrel ulicu. Žiada o nápravu. 
 

124. Mgr. Medal - žiada o informáciu - Aký zámer má mesto s plánovaným dopravným ihriskom na Karpatskej 
ulici?  Kto bude investor? Kto bude ihrisko prevádzkovať?  
 

125. p. Dominik Gabriel - obracia sa s požiadavkou obyvateľov bytového domu na ul. Legionárska 649/35, 
ohľadom budúcej výstavby chodníka pri nemocnici spojenou s presunom autobusovej zastávky. 
Obyvatelia bytového domu vyjadrili nesúhlas s presunom zastávky do novej polohy (pred bytový dom, cez 
cestu) najmä kvôli nadmernému hluku z ulice, ktorý už v súčasnosti spôsobuje premávka a autobusová 
zastávka situovaná už teraz priamo pod ich oknami. Prosí o preverenie stavu a prejednanie situácie s 
obyvateľmi bytového domu. 
 

126. MUDr. Žďárský –  žiada o odpoveď – Podľa akých kritérií zaraďuje mesto články do monitoringu médií? 
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127. Mgr. Medal –  prosí o nápravu - na zastávke MHD č. 12 na ul. J. Zemana pri kotolni je momentálne už 
celkom spadnutý označovník zastávky MHD – (príloha č. 1) 
 

128. Mgr. Medal  - obrázok - príloha č. 2 - ilustračné foto parkovania na Mierovom námestí - áno, takéto 
prípady parkovania je naozaj potrebne riešiť a nájsť spôsob, ako im zabrániť, alebo ako postihovať 
takýchto vodičov - ale toto nie je ZÁSOBOVANIE a treba preto odlíšiť autá, ktoré v pešej zóne parkujú (aj 
takto) neoprávnene a zásobovacie autá, ktoré do pešej zóny naozaj potrebujú vojsť na nevyhnutne dlhú 
dobu kvôli dovozu a výkladke tovaru pre miestne prevádzky - (príloha č. 2) 
 

129. Mgr. Medal  - na Električnej ulici už viac ako mesiac stoja odstavené 2 autobusy - vytvárajú vizuálne 
znečistenie, ale dosť pravdepodobne z nich unikajú aj prevádzkové tekutiny (ako je zrejme aj z priloženej 
fotky) a ohrozujú tak životné prostredie; prosím preto o preverenie vlastníka vozidiel a vyjadrenie 
kompetentných k možnosti vyzvať majiteľa k odstráneniu zaparkovaných vozidiel - (príloha č. 3) 
 

130. Mgr. Medal  - plastika/model mesta Trenčín pred vstupom do Piaristického kostola na Mierovom námestí 
je pravidelne zahádzaná kamienkami/štrkom od okolostojacich stromov - zjavne obľúbená zábava deti - 
prosím o návrh (a realizáciu) riešenia, ako tomu zamedziť (asi nie je reálne každodenne zabezpečovať 
očistenie plastiky) - možno treba zvážiť výmenu štrku pri stromoch v dosahu iným mulčovacím 
materiálom? alebo prekryť štrk “zajačím” pletivom? alebo…? 

 
 
6. RÔZNE 
 
V tomto bode nebol predložený žiaden podnet. 
 
 
7. ZÁVER 
Na záver predseda VMČ MUDr. Šimon Žďárský poďakoval všetkým prítomným za účasť na stretnutí a ukončil 
zasadnutie VMČ Stred. Najbližší termín zasadnutia VMČ STRED bude 10.6.2019 v pondelok o 16,00 hod. 
v Kultúrnom stredisku Dlhé Hony. 
 

Zapísala: Mgr. Jana Sabadková 
v Trenčíne dňa 18.5.2019 
 
Začiatok VMČ: 16.00 hod. 
Ukončenie VMČ: 19.00 hod. 

    
 

MUDr. Šimon Žďárský   
 predseda VMČ STRED 


