ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 10.6.2019
Prítomní poslanci: MUDr. Šimon Žďárský, Mgr. Richard Medal, , p. Pavol Bobošík, p. Eva Struhárová
Mgr. Michal Moško
Ospravedlnený poslanec: Ing. Richard Ščepko
Prítomná: Mgr. Jana Sabadková – zastupujúci garant VMČ Stred
Hostia: Ing. Gabriela Vanková – ÚMM, Ing. Róbert Hartmann – ÚM, Bc. Peter Repka ,– MsP, p. Okuliar,
p. Forrová, Ing. arch. Jozef Masaryk , p. Jiří Egg, p. Pavol Kuna, p. Jozef Sjekel, p. Ivanka

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program:
Otvorenie
Prerokovanie žiadostí
Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého obdobia
Nové požiadavky občanov a poslancov
Rôzne
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. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého obdobia
4. Nové požiadavky občanov a poslancov
5. Rôzne
6. Záver
HLASOVANIE:
Poslanci v počte 4 ZA odsúhlasili program.
Za: 4 (MUDr. Žďárský, p. Bobošík, Mgr. Medal, p. Struhárová)

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. Partizánska,
v k.ú. Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 3395/36 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, odčlenená
geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 3395/3 zapísanej na LV č.1, ako vlastník Mesto Trenčín
v podiele 1/1-ina, pre Pavla Smrečanského a manželku Vieru Smrečanskú.
Účelom predaja je:
majetkovoprávne vysporiadania pozemku pod časťou jestvujúcej stavby rodinného domu.
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Ide o pozemok – nachádzajúci sa na ulici Partizánska, pod časťou stavby rodinného domu vo vlastníctve
žiadateľov. Navrhovatelia sú novým vlastníkom rodinného domu a pri jeho rekonštrukcii zistili záber stavby na
pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín. 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 31.05.2019 odporučili odpredaj pozemku.
HLASOVANIE :
VMČ Stred hlasovaním 4 ZA odporučil vyhovieť žiadosti.
Za: 4 (MUDr. Žďárský, p. Bobošík, Mgr. Medal, p. Struhárová)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Na VMČ Stred sa dostavil poslanec Mgr. Moško.
Ing. Vanková – ozrejmila predkladané materiály nasledovne:
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie k zámene pozemkov v k.ú. Trenčín nasledovne :
pozemky C-KN parc.č. 1839/97 zastavaná plocha o výmere 67 m2 a novovytvorená C-KN parc.č. 1839/103
zastavaná plocha o výmere 54 m2, celková výmera predstavuje 121 m2, vo vlastníctve SBD Trenčín
za
pozemky novovytvorená C-KN parc.č. 3340/6 zastavaná plocha o výmere 55 m2 a novovytvorená C-KN
parc.č. 1839/142 o výmere 66 m2, celková výmera predstavuje 121 m2, vo vlastníctve Mesta Trenčín
Účelom zámeny je :
Pre Mesto Trenčín – vysporiadanie pozemku v areáli MŠ Legionárska ulica a vysporiadanie pozemku pod
časťou prístupovej komunikácie a chodníka popri areáli materskej školy
Pre SBD Trenčín – vysporiadanie pozemku pod stavbou spevnenej plochy pred nehnuteľnosťou SBD, ktorá
je využívaná pre parkovanie motorových vozidiel zamestnancov a klientov a za účelom vytvorenia
parkovania za nehnuteľnosťou SBD od strany MŠ
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ v Trenčíne a Útvar územného
plánovania Mesta Trenčín dňa 23.5.2019 odporučil zámenu pozemkov zmysle žiadosti.
HLASOVANIE :
VMČ Stred hlasovaním 5 ZA odporučil vyhovieť žiadosti.
Za: 5 (MUDr. Žďárský, p. Bobošík, Mgr. Medal, p. Struhárová, Mgr. Moško)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ing. Hartmann – ozrejmil predkladané materiály nasledovne:
Útvar mobility predložil žiadosť o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy – reštaurácie „ICHIBA“ na Námestí sv.
Anny v Trenčíne od 10.6.2019 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 5 ZA odporučil vyhovieť žiadosti.
Za: 5 (MUDr. Žďárský, p. Bobošík, Mgr. Medal, p. Struhárová, Mgr. Moško)
Ing. Hartmann – ozrejmil predkladané materiály nasledovne:
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Proti: 0

Zdržal sa: 0

Útvar mobility predložil žiadosť o vyjadrenie sa k zriadeniu letnej terasy „HA LONG“ na Jesenského ulici
v Trenčíne v termíne od 15.6.2019 do 10.10.2019 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 5 ZA odporučil vyhovieť žiadosti.
Za: 5 (MUDr. Žďárský, p. Bobošík, Mgr. Medal, p. Struhárová, Mgr. Moško)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA

122.

p. Forrová - žiada o výmenu dreveného stĺpa verejného osvetlenia na Úzkej ulici (pri záhrade č. 4)
ODPOVEĎ: Drevený stĺp na betónovom podstavci bol odstránený ( značne prehnitý), odvezený, svietidlo z
uvedeného stĺpa bolo osadené po dohode s majiteľom na vedlajšom betónovom stĺpe, nachádzajúcom sa
cca 10 m pred odstráneným stĺpom na súkromnom pozemku (MHSL).

123. p. Forrová - vyjadrila nespokojnosť s aktuálnym stavom na Úzkej ulici, kde jeden z vlastníkov pozemkov
neoprávnene uzavrel ulicu. Žiada o nápravu.
ODPOVEĎ: Stavebný úrad postupuje vo veci oplotenia v Úzkej ulici podľa platných právnych predpisov,
ako sú stavebný zákona, správny poriadok a k nim prislúchajúce vyhlášky. Každému nariadeniu
odstránenia stavby musí v zmysle stavebného zákona predchádzať preskúmanie, či je alebo nie je možné
stavbu dodatočne povoliť.
Stavebník bol listom vyzvaný na predloženie dokladov k dodatočnému povoleniu stavby a aby preukázal,
že stavba nie je v rozpore s verejným záujmom a to v určenej lehote. Pokiaľ nepredloží požadované
doklady, stavebný úrad začne konanie o nariadení odstránenia stavby. Tu bude stavebník opäť vyzvaný na
predloženie ďalších dokladov a pokiaľ ich nepredloží, stavebný úrad prerokuje postup odstránenia v
konaní s účastníkmi konania a následne nariadi odstránenie stavby.
Stavebný úrad koná vo veci v súlade so zákonom a v uvedenom postupe nie je možné vynechať ani jeden
z procesných krokov predpísaných zákonom (ÚSaŽP).
124. Mgr. Medal - žiada o informáciu - Aký zámer má mesto s plánovaným dopravným ihriskom na Karpatskej
ulici? Kto bude investor? Kto bude ihrisko prevádzkovať?
ODPOVEĎ: Útvar územného plánovania je odborným garantom po stránke architektonicko - urbanistickej.
Investorom bude Mesto Trenčín. Samozrejme na realizáciu je potrebné schváliť finančné prostriedky v
rozpočte mesta (ÚÚP).
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.
ODPOVEĎ: Táto investičná akcia bola požiadavkou poslancov za MČ Stred, takže by sa k nej mali vyjadriť v
prvom rade poslanci. Útvar mobility v tomto prípade plní požiadavky zvolených zástupcov obyvateľov
mesta (ÚM).
126. MUDr. Žďárský – žiada o odpoveď – Podľa akých kritérií zaraďuje mesto články do monitoringu médií?
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ODPOVEĎ: Spoločnosť, ktorá pre nás robí monitoring médií disponuje kľúčovými slovami, ktoré sme jej
dodali – sú to napríklad: Trenčín, Richard Rybníček, primátor Trenčína, trenčianske zastupiteľstvo,
trenčianski poslanci a podobne – tieto slová sú v správach, ktoré vám chodia v monitoringu podfarbené
červenou lištou. Samozrejme, z toho, čo nám spoločnosť každý pracovný deň zašle, vyberáme to, čo sa
týka života v meste, niekedy pridávame aj správy, ktoré hovoria o rozhodnutiach TSK – najmä vtedy, ak to
súvisí s Trenčínom (KPRI).
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)
ODPOVEĎ: Postaráme sa o nápravu (ÚM).
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)
ODPOVEĎ: Na obrázku je čistá arogancia vodiča ktorý zaparkoval na chodníku. To či sa jedná o
zásobovanie je bohužiaľ ťažké, ba priam nemožné posúdiť (ÚM).
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)
ODPOVEĎ: Odpoveď je v samostatnej prílohe "Odstránenie vozidiel" (ÚM, MsP).
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…?
ODPOVEĎ: Za MHSL: Požiadavku na zmenu výplne - kamienkov v zemníkoch sme preposlali hlavnému architektovi
mesta, ktorý môže navrhnúť iné riešenie (MHSL)
Útvar územného plánovania nesúhlasí s akýmkoľvek zásahom do mreží, ani výmenou štrku, či prekrytím pletivom. V
rámci bežnej údržby je potrebné výtvarné dielo primerane čistiť (ÚÚP).

4. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV

131. Ing. arch . Masaryk, obyvatelia Cintorínskej ulice - Žiadajú osadenie dopravných značiek STOP na
Cintorínskej ulici ako neodkladné riešenie, ktoré podrobne vysvetlili na stretnutí.

132. Ing. arch . Masaryk, p. Kukučová a obyvatelia Partizánskej a Cintorínskej ulice – žiadajú podať
informáciu o pripravovanom pešom chodníku, ulica Partizánska, Saratovská smer k cintorínu nad
Cintorínskou ulicou.

133. Ing. arch . Masaryk – žiada o urgentnú opravu betónového oporného múru s oceľovým zábradlím na
Cintorínskej ulici, ktorý bol vybudovaný koncom 60. rokov a v súčasnosti sa rozpadá oceľové zábradlie
ako i samotný betónový múr, čím vzniká havarijná situácia tejto stavby. V minulosti sme niekoľkokrát
žiadali urgentne zabezpečiť opravu tejto stavby, ktorá patrí do majetku mesta z dôvodu predísť kolíznym
problémovým situáciám, ďalšieho ničenia stavby poveternostnými vplyvmi a možnému zraneniu
občanov.
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134. Ing. arch . Masaryk - žiada o legislatívne opatrenia - obmedzenie lietania športových lietadiel cez sobotu
a nedeľu nad obytnými územiami mesta, sídlisko Juh, Soblahovská.
135. Ing. arch . Masaryk, majiteľka domu na Cintorínskej ulici č. 43 - žiadajú o vysadenie ochrannej zelene,
tuje, oddelenie oplotenia cintorína od rodinného domu na Cintorínskej ulici.
136. Obyvateľka ulice Nad Tehelňou – žiada o informáciu, kedy sa plánuje oprava ulice Pod Brezinou a Nad
tehelňou. V časti ulice pri VšZP sú spadnuté dva kanálové poklopy.
137. Mgr. Medal – opakovane žiada o informáciu k požiadavke č. 124 - Kto bude investor dopravného ihriska
na Karpatskej ulici?
138. MUDr. Žďárský – žiada o doplnenie informácie k požiadavke č. 129 - na Električnej ulici už viac ako
mesiac stoja odstavené 2 autobusy - vytvárajú vizuálne znečistenie, ale dosť pravdepodobne z nich
unikajú aj prevádzkové tekutiny a ohrozujú tak životné prostredie; prosím preto o preverenie vlastníka
vozidiel a vyjadrenie kompetentných k možnosti vyzvať majiteľa k odstráneniu zaparkovaných vozidiel.
Nová otázka: Aké má mesto možnosti na odtiahnutie autobusov?
139. p. Kuna – žiada o odpoveď - Býva na Legionárskej ulici, má zakúpenú parkovaciu kartu a, keď príde
domov večer z práce, nemá v tejto lokalite kde zaparkovať, všetky parkovacie miesta sú obsadené. Kde
má parkovať?
140. p. Okuliar – žiada o vyriešenie situácie s parkovaním na Soblahovskej ul. č. 17, žiada o posunutie stojiska
kontajnerov o 3 m od jeho vyhradeného parkovacieho miesta pre ZŤP (prípadne aj ohradiť kontajnery)
a žiada tiež aj o orez stromov nad parkovacím miestom (Príloha č. 1)
141. p. Okuliar – žiada o výmenu vyhradeného parkovacieho miesta pre osoby ZŤP
142. p . Forrová – žiada o nové informácie k požiadavke č. 123 – o stave na Úzkej ulici, kde jeden z vlastníkov
pozemkov neoprávnene uzavrel ulicu.
143. p. Egg – informuje sa k čomu slúži Etický kódex zamestnanca MsÚ a pracovná náplň príslušných
oddelení, ak občan je odkazovaný na doriešenie problému sám (odpad. nádoby, komunikácia, kosenie
trávy)
144. p. Egg – žiada o odpoveď, prečo pod oporným múrom Horný Šianec nie je kosená tráva. Je pravda, že
týmto úkonom je poverovaná iná firma ako Márius Pedersen?
145. p. Egg – informuje sa , ako má chápať riešenie problematiky lajdácky upraveného chodníka v lokalite
Horný šianec, kde prerastá z asfaltu tráva a tvoria sa bubliny, formou odstránenia trávnatých výrastkov –
formou použitia horúcej pary?
146. p. Egg – opätovne žiada o riešenie situácie na zástavke MHD pri Gymnáziu Ľ. Štúra – sú tam stále jamy.
Nič sa nezmenilo. Kedy sa uskutoční oprava?
147. p. Egg – žiada o odpoveď – Pri poukázaní na výtlky v komunikácii Horný Šianec bola vykonaná obhliadka
príslušným funkcionárom, ale povrchne. Označený bol iba jeden výtlk, pričom sa v blízkosti nachádzajú
viaceré výtlky. Ak bude realizovaná oprava, nič po stránke nákladov a organizácie v tom, aby boli
opravené aj ostatné výtlky. Je toto normálny prístup riešenia opravy komunikácie. Požadujem, aby
v tomto smere bola zjednaná náprava. Alebo je to treba riešiť cez média, či sťažnosťou?
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148. p. Egg – žiada o odpoveď – Ako je to s určením poplatku na rezidentskú kartu v prípade: Majiteľ bytu
riadne zakúpi rezidentskú kartu. V byte sa nachádza vydatá dcéra s manželom, lebo nemá svoj byt
z rôznych dôvodov. Má svoje auto. Prečo má uhrádzať zvýšenú sadzbu (za byt), keď ide o inú rodinu (a
auto).
149. Mgr. Medal - prosí o zváženie a diskusiu na úrovni poslancov a vedenia mesta k téme termínu otvorenia
letnej plavárne. Každoročne sme svedkami vlny vedier začiatkom júna, každoročne čelíme oprávneným
otázkam občanov, prečo nie je letná plaváreň otvorená už od 1. júna
150. Mgr. Medal – žiada o zorganizovanie prehliadky letnej plavárne za účasti poslancov a poslankýň,
ktorí/ktoré o tému majú záujem, s osobami zodpovednými za jej prevádzku - Verím, že nielen ja mám
množstvo otázok k fungovaniu plavárne a najlepšie by bolo prejsť si ich osobne na samotnej plavárni
(mňa osobne zaujíma napr. otázka posunu otváracích hodín v horúcich letných dňoch, forma
oznamovania prípadných obmedzení otváracích hodín verejnosti - v prípadoch technických odstávok či v
prípadoch zlého počasia, otázka sledovania čistoty vody v bazénoch a frekvencia výmeny vody v
bazénoch, systém odpadového hospodárstva na plavárni a v bufetoch…)
151. Mgr. Medal – prosí o preverenie, prečo došlo v nedeľu 26. mája dopoludnia k porušeniu dohody s
letiskom ohľadom obmedzenia lietania akrobatických lietadiel
152. Mgr. Medal – osobne sa chce poďakovať za inštaláciu vodovodnej točky na Mierovom námestí pri KIC oceňujú to mnohí návštevníci mesta, ale najmä trhovníci napríklad počas farmárskych trhov; oproti na
námestí (pri predajni umeleckých diel) je ale nefunkčné “pítko” - som presvedčený, že sa oprava rieši,
prosím však o odpoveď, čo sa stalo, či v čom je podstata poruchy a kedy bude “pítko” opravené?
153. Mgr. Medal – žiada o informáciu - bývalé telefónne búdky na Štúrovom námestí - sťa reklamné nosiče ak nie sú zo zákona označené, kto ich prevádzkuje, môže ich mesto odstrániť, či? Čo je v tejto opakujúcej
sa kauze nové?
154. Mgr. Medal – prosí o opravu - pred domom na Cintorínskej 43 na chodníku aj na ceste sú jamy, ktoré v
prípade dažďa vytvárajú rozsiahle kaluže a znepríjemňujú život ako chodcom, tak obyvateľom tejto ulice
155. Mgr. Medal – na základe podnetu od občana p. Bolečka prosí o inštaláciu madla na schody pri sobášnej
sieni - použiť sa môžu napríklad madlá, ktoré boli demontované zo schodiska v podchode pri hoteli
Elizabeth
156. Mgr. Medal, občania Hviezdoslavovej ulice (za Centrum-om) - žiadajú obnovu vodorovného značenia
tak, aby sa tam dalo parkovať podľa zákona (čiary sú tam vyblednuté/“vygumované" a parkuje sa tam aj
tak, ako sa nemá, s výhovorkami zle parkujúcich vodičov na “vygumované” VDZ)
157. Mgr. Medal - v parčíku na sídlisku Noviny sú dolámané lavičky, prosí o ich opravu (kompetentným
zamestnancom môže osobne ukázať, o ktoré sa jedná, keď sa skontaktujeme)
158. Mgr. Medal - pri výjazdoch z postranných uličiek na ulicu Karpatská opakovane žiadajú občania zrkadlá z dôvodu zlej viditeľnosti - prosí tiež o stretnutie sa na mieste, ideálne aj za účasti zástupcov dopravnej
polície a o zváženie montáže týchto zrkadiel na miesta, kde je požiadavka opodstatnená
159.

MUDr. Žďárský - Koľko firiem na kosenie má Mesto zazmluvnených?
Koľko je treba na kosenie mesta dokopy techniky a akej? napr. kosačky, krovinorezy, atď...
Koľko je m2 kosenia v jednotlivých mestských častiach?
Koľko krát sa kosí za rok?
Na akú dlhu dobu sú firmy zazmluvnené a ak je cena za m2?
Aké plochy a koľko m2 na kosenie robí MHSL?
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160. MUDr. Žďárský – Mohlo by mesto kontaktovať železnice SR aby do podchodu na zastávke Trenčín
Opatová nakreslili stredovú čiaru pripadne umiestnili konvexné zrkadlá v ostrých zákrutách? Nakoľko na
tomto mieste dochádza často ku kolíznym situáciám bicykel/ chodec, bicykel /bicykel. Kedy tak urobí?
161. MUDr. Žďárský – Kedy plánuje mesto opraviť Matúšovu ulicu? Nakoľko kocky sú na viacerých miestach
povytrhávané.
162. MUDr. Žďárský - Aký je podľa mesta ideálny stav dopravy na Cintorínskej ulici v zmysle povolenej
rýchlosti, povoleného smeru jazdy a umiestnení spomaľovačov? Ako sa ideálny stav odlišuje od toho
súčasného?

5. RÔZNE
Ing. Hartmann – podrobne informoval o dopravnej situácii na Cintorínskej ulici
p. Struhárová – navrhla vytvoriť anketový lístok a rozdať ho obyvateľom Cintorínskej a Partizánskej ulice,
v ktorom sa navrhne viacero variant a možností, kde sa obyvatelia vyjadria k dane dopravnej situácií
p. Egg – vyjadril nespokojnosť s odpoveďami na požiadavky, žiada, aby sa poslanci MsZ s väčšou dôslednosťou
zaoberali požiadavkami a pripomienkami občanov
Mgr. Moško – „ Mandát poslanca MsZ nie je mojou primárnou činnosťou. Mojou primárnou činnosťou je moja
práca, moja rodina a následne výkon poslaneckého mandátu v MsZ v Trenčíne“.
p. Egg – vyjadril spokojnosť s prácou p. prednostu MsÚ a p. Ing. Hartmanna
p. Bobošík – nesúhlasí, aby sa VMČ uskutočňoval v KS Dlhé Hony, nakoľko vyrušujeme ostatné súbory.
Zasadnutia na MsÚ sú maximálne vyhovujúce.

6. 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 1.7.2019 v pondelok o 16,00 hod.
v sobášnej sieni na Mestskom úrade v Trenčíne.
Zapísala: Mgr. Jana Sabadková
v Trenčíne dňa 10.6.2019
Začiatok VMČ: 16.00 hod.
Ukončenie VMČ: 18.30 hod.

MUDr. Šimon Žďárský
predseda VMČ STRED
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