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ZÁPISNICA 
Z mimoriadneho  zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 28.5.2019 

 
Prítomní poslanci: MUDr. Šimon Žďárský, Mgr. Richard Medal, p. Pavol Bobošík, Eva Struhárová,  

      Mgr. Michal Moško 
 

Ospravedlnení poslanci: Ing. Richard Ščepko 
 
Hostia: viď prezenčná listina 
 
Program: 

1. Úvod  
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 

10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území 
mesta Trenčín 

3. Režim vjazdu na Mierové  námestie v Trenčíne 
4. Diskusia 
5. Záver 

 
 

1. OTVORENIE 
 
MUDr. Žďárský – privítal všetkých prítomných poslancov a hostí na mimoriadnom zasadnutí VMČ Stred. 
Skonštatoval prítomnosť piatich poslancov z VMČ Stred, výbor je uznášaniaschopný. Následne oboznámil 
všetkých s programom.  Navrhol zmeniť bod č. 2. za bod č. 3 a bod č. 3. za bod č. 2. Dal návrh na  hlasovanie za 
zmenu programu: výmena bodu 2. a 3.  
 
Program: 

1. Úvod  
2. Režim vjazdu na Mierové  námestie v Trenčíne 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 

10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území 
mesta Trenčín 

4. Diskusia 
5. Záver 

 
HLASOVANIE: 
Poslanci v počte 5 ZA odsúhlasili zmenu program. 
Za: 5 (MUDr. Žďárský, p. Bobošík, Mgr. Medal, p. Struhárová,  Mgr. Moško )      Proti: 0        Zdržali sa: 0 
 
2. REŽIM VJAZDU NA MIEROVÉ NÁMESTIE V TRENČÍNE 
 
MUDr. Žďárský -  informoval o zmene  režimu zásobovania - vjazdu motorových vozidiel na Mierové námestie 
v Trenčíne od 1.7.2019. Vjazd do pešej zóny bude v čase od 5,00 hod. do 9,30 hod. 
 
Ing. Hartmann – objasnil situáciu a ozrejmil dôvod skrátenia vjazdu zásobovacích áut do pešej zóny. Dôvodom  
je veľké množstvo sťažností, že na námestí stojí neustále veľa áut a vzniká tam parkovisko. Parkovalo tu 40 – 50 
áut, neprebiehalo tu žiadne zásobovanie a o 11,00 hod. sa autá z námestia presunuli. To je hlavý dôvod 
skrátenia vjazdu motorových vozidiel na Mierové námestie v Trenčíne. Informoval aj o možnosti udelenia  
výnimky, vo výnimočných situáciách, ak niekto nestihne doviezť tovar a ide s veľkej diaľky.  
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Občan – spýtal sa na názor jednotlivých poslancov na zmenu režimu vjazdu motorových vozidiel na Mierové 
námestie 
 
p. Bobošík – vyjadril súhlas s návrhom vedenia mesta 
 
Mgr. Medal - vyjadril nesúhlas s návrhom vedenia mesta. Požiadal, aby sa ešte hľadalo nejaké inteligentné  
smart riešenie. 
 
Mgr. Moško - vyjadril súhlas s návrhom vedenia mesta 
 
p. Struhárová - vyjadrila súhlas s návrhom vedenia mesta, vjazd áut na pešie zónu sa musí regulovať 
 
MUDr. Žďárský – vyjadril názor, že na zmenu posunu času doplatia len zásobovania a kávičkári budú naďalej 
parkovať na námestí, len kratšiu dobu. 
 
Občan – navrhol, aby sa s posilnením hliadok MsP na začiatku Mierové námestia odlíšili kávičkári od 
zásobovačov  
 
Ing. Hartmann - objasnil plánované osadenie stĺpika s čítačkou ŠPZ na začiatku námestia.  
 
Občan – žiada oddeliť kávičkárov od zásobovačov, máme tu kamery, všetko je monitorované, navrhol posilniť 
hliadky MsP 
 
Občan – apeloval, že námestie vymiera, prevádzkari odchádzajú, navrhol posunúť zásobovanie do 10,00 hod. 
 
Viacerí občania – vyjadrili nesúhlas s návrhom vedenia mesta 
 
Mgr. Rybníček  – podrobne objasnil daný problém. Zásobovanie sa navrhlo do 9,30 hod., autá musia najneskôr 
do 9,45 hod. opustiť námestie. Som presvedčený, že do 9,30 hod. je dobrý kompromis, že to nemôže zničiť 
prevádzky. Výnimky sa dúfam nebudú zneužívať. Občania si neželajú autá na námestí do 11,00 hod.   
 
Občan – nesúhlasí s návrhom vedenia mesta, zničí nám to podnikanie 
 
Mgr. Medal – žiada o posun času na 10,00 hodinu 
 
Viacerí občania – diskutovali, že z námestia odchádza veľa podnikateľov, rušia a menia sa prevádzky 
 
Mgr. Moško – informoval o situácií o OC Južanka, kde je vysoká fluktuácia prevádzok 
 
Mgr. Rybníček – je presvedčený o tom, že nový čas doby zásobovania je navrhnutý správne. Je potrebné zvýšiť 
počet bývajúcich obyvateľov v centre mesta, až potom bude väčší počet ľudí na námestiach. Aj tento zámer 
rieši projekt Trenčín SiTy. Po rekonštrukcii námestia chce splniť svoj sľub občanom, že sa bude riešiť doba 
zásobovania a vjazdu áut na námestie. 
 
Občan – pokiaľ sa od 1.7. zmení čas zásobovania, budú sa prísnejšie kontrolovať kávičkári? 
 
Bc. Repka, MsP – informoval, o pravidelnej kontrole hliadok na Mierovom námestí. Je však problém oddeliť 
zásobovanie od kávičkárov, ale hlavne je to  aj o podnikateľoch, ktorí idú autom na námestie s malým balíkom 
a tvrdia, že zásobujú. Musíme postupovať v zmysle zákona.  
 
Mgr. Rybníček – pokiaľ by sa jednalo iba o problém s časom zásobovania, nemusel by sa tak ťažko hľadať 
kompromis.  
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Viacerí občania – odhlasovali, že by súhlasili s časom zásobovania do 9,45 hodiny. 
 
 
3. NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č. 10/2019, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE 

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 10/2016 O DOČASNOM PARKOVANÍ MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA 
VYMEDZENÝCH ÚSEKOCH MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA TRENČÍN 

 
MUDr. Žďárský -  otvoril bod 3. a dal slovo Ing. Hartmannovi 
 
Ing. Hartmann – informoval  o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019,  ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií na území mesta Trenčín (Návrh VZN č. 10/2019 – viď príloha č. 1) 
 
Občan – Je správna politika zvyšovanie cien parkovného na prilákanie občanov bývať v centre mesta? 
 
Mgr. Rybníček – áno, robia sa postupné opatrenia na znižovanie počtu parkovacích miest na ulici Palackého. 
V budúcnosti na Palackého ulici bude pešia zóna. 
 
Občan – požadoval znížiť cenu parkovného na Mládežníckej ulici 
 
p. Žák, MBA – v dostupnej vzdialenosti 5 min. od centra mesta je 1119 parkovacích miest. Robil sa prieskum 
pred tromi mesiacmi, o 12,30 hod. bolo napočítaných 410 voľných parkovacích miest. Parkovací dom máva 
stále voľných okolo 100 miest.  
 
Občan – požadoval zmeniť časy platenia za parkovanie pri tržnici 
 
Občan – požaduje riešiť parkovanie  občanov bývajúcich na námestí 
 
Ing. Hartmann – mesto zváži zvýšenie počtu týchto rezidentských miest 
 
Občan – poprosil osadiť informačné tabule o počte voľných parkovacích miest 
 
MUDr. Žďárský – vyjadril názor, že suma 2,-Eur za parkovanie na hodinu v centre mesta  je vysoká 
 
MUDr. Žďárský – dal návrh na hlasovanie za to, či  VMČ Stred odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne 
schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 10/2019 
 
UZNESENIE: 
Výbor mestskej časti Stred odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne schváliť Všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Trenčín č. 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o 
dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta 
Trenčín (príloha č. 1) 
 
HLASOVANIE: 
Poslanci v počte 3 ZA odporučili MsZ schváliť  VZN Mesta Trenčín č.10/2019. 
Za: 3 (p. Bobošík, p. Struhárová,  Mgr. Moško )      Proti: 1  (MUDr. Žďárský)      Zdržal sa: 1 (Mgr. Medal) 

 
 
4. DISKUSIA 
 
V tomto bode nebol predložený žiaden podnet. 
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5. ZÁVER 
 
Na záver predseda VMČ MUDr. Šimon Žďárský poďakoval všetkým prítomným za účasť na mimoriadnom 
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 28.5.2019 
 
Začiatok VMČ: 17.00 hod. 
Ukončenie VMČ: 19.45 hod. 

    
 
 
 

MUDr. Šimon Žďárský   
 predseda VMČ STRED 


