Zápisnica
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED,
konaného dňa 15. októbra 2012 na Mestskom úrade v Trenčíne

Prítomní:
PaedDr. Daniel Beníček
Ing. Michal Urbánek
JUDr. Ján Kanaba
Ing. Emil Košút
Ing. Pavol Kubečka

Neprítomný:
Ing. Oto Barborák CSc.

Garant: Ing. Marta Koptíková
Hostia:
Mgr. Rastislav Kudla, zástupca primátora
Bc. Zdeno Marousek, MsP
Ing. Benjamín Lisáček, ÚIS
Mgr. Ján Forgáč, ÚSŽPDI

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

otvorenie
prerokovanie žiadosti
požiadavky poslancov a občanov
odpovede na požiadavky
rôzne

PaedDr. Daniel Beníček, predseda VMČ Stred, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ.

Prerokovanie žiadosti:
1.
Ide o žiadosť Márie Jancovej o prenájom pozemku v k.ú. Trenčín C-KN parc.č. 2108/8
o výmere 84 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom užívania záhrady.
Pri obhliadke v teréne útvar majetku mesta zistil užívanie uvedeného pozemku bez zmluvného
vzťahu, na základe tejto skutočnosti bola p. Jancová vyzvaná k vysporiadaniu užívania
pozemku formou kúpy resp. nájmu. V súvislosti s výzvou p. Jancová požiadala o prenájom
predmetného pozemku.

Ide o pozemok na ul. pod Brezinou, ktorý tvorí súčasť záhrady vo vlastníctve žiadateľky.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti o prenájom
pozemku.

Požiadavky poslancov a občanov:
- Zasadnutia sa zúčastnili občania bývajúci na ul. K dolnej stanici a Moyzesovej ul. Občania sa
sťažujú a žiadajú o likvidáciu nelegálnej skládky na chodníku a dvore rodinného domu p.
Ballucha. Poukazujú na to, že sa tam nachádza nebezpečný odpad a hlodavce. Nakoľko tento
stav tam pretrváva roky, občania žiadajú, aby mesto začalo konať a nariadilo likvidáciu tejto
skládky.
ÚSŽPDI
- Zasadnutia sa ďalej zúčastnili zástupcovia Slovenského rybárskeho zväzu Trenčín, Ing. Zdeno
Šťastný a Anton Beták, ktorí odovzdali všetkým poslancom materiály SRZ týkajúce sa
problematiky využitia nábrežia na Novinách. Nesúhlasia s projektom golfového areálu firmy
Hoss Corp a.s. Svoj nesúhlas odôvodňujú tým, že počas prevádzky golfového areálu by nebol
možný prístup na brehovú čiaru rieky Váh v mieste areálu v značnej dĺžke, viac ako 500 m. Tým
by fakticky došlo k odrezaniu občanov Trenčína od Váhu, teda k znemožneniu výkonu
rybárskeho práva, ktorého výkon je garantovaný zákonom. Toto územie nie je navštevované len
rybármi, ale aj širokou verejnosťou Trenčína. Zástupcovia SRZ informovali poslancov, že ešte
10.5.2012 predložili na mesto Trenčín vlastný projekt Oddychovo-rekreačnej zóny na ľavej
strane Váhu pri stavidlách. Cieľom projektu je zachovanie prístupu do tohto územia pre
všetkých, zachovanie prírodného charakteru tohto územia s pôvodnými druhmi rastlín, drevín
a živočíchov, celý areál udržiavať jednoduchým prírodným spôsobom a perspektívne v súlade
s možnosťami vytvoriť v tomto území 1 až 2 vodné plochy s hĺbkou cca 1 m s vodným biotopom
Stredného Považia, ktoré by toto územie doplnili. Následne k tomuto biotopu vytvoriť náučný
chodník. Ako podobný príklad ich práce v Trenčíne uvádzajú starostlivosť o revír Jazierko
Skalka na Ostrove a rybársku pretekársku dráhu na pravej strane Váhu od Zamaroviec po
železničný most.
Mgr. Medál vyslovil stanovisko zachovať tento priestor ako verejný. Konštatoval, že súčasný
stav nábrežia na Novinách predstavuje prírodné prostredie typické pre brehy Váhu.
Občania mesta Ing. Gašpar a RNDr. Fabo vyjadrili svoj nesúhlas s vybudovaním golfového
areálu na nábreží pred stavidlom, pretože podľa ich názoru nejde o verejnoprospešný projekt.
Záver rokovania k tomuto bodu využitia priestoru nábrežia na Novinách bol v zmysle návrhu
JUDr. Kanabu, že obidva projekty treba predložiť na verejné prerokovanie.
Poslanci VMČ budú zvažovať obidve alternatívy, budú žiadať názor odborníkov a následne
rokovať s vedením mesta, aby sa rozhodlo vo verejnom záujme.
ÚMM
- Mgr. Medal požiadal o podporu vybudovania cyklotrasy na Soblahovskej ul. ÚSŽPDI
- Centrum environmentálnych aktivít sa stará o priestranstvo pri Váhu – Zátoku pokoja. Členovia
pravidelne zátoku kosia a čistia. Mgr. Medal požiadal mesto o spoluprácu pri čistení a to
poskytnutím 2 aktivačných pracovníkov na jeden deň každý druhý týždeň. Ing. Lisáček prisľúbil
pomoc od jari budúceho roka.
ÚIS

- Ing. Egg sa pýta akým nariadením bolo vymedzené parkovanie vozidiel pre určité osoby na
verejnom priestranstve na Hviezdovej ul. pri MsP a na parkovisku na Mládežníckej ul. pri letnej
ÚSŽPDI
plavárni?
- Na chodníku na ul. Horný Šianec je vyznačené parkovanie, kto povolil tento druh parkovania?
ÚSŽPDI
- Občania žiadajú o opravu kanalizácie – uličnej vpuste umiestnenej na Kollárovej ul. pri
rodinnom dome č. 10. Dlhodobo dochádza po daždi k zaplavovaniu ulice.
ÚIS

Rôzne:
Predseda VMČ informoval, že odpovede zo strany Mestského úradu na vznesené požiadavky
budú prílohou zápisnice zo zasadnutia VMČ.

PaedDr. Daniel Beníček, predseda VMČ STRED, na záver poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie.

PaedDr. Daniel Beníček v.r.
predseda VMČ STRED

Príloha: odpovede na požiadavky

Zapísala: Ing. Marta Koptíková
v Trenčíne, 17.10.2012

Odpovede na požiadavky zo zasadnutia VMČ Stred dňa 17.09.2012.

- Občania mestskej časti Nozdrkovce žiadajú o opravu cesty
Odpoveď Útvaru interných služieb MsÚ:
Správca pre MK vykonal 26.9.2012 obhliadku a preveril stav ciest v Nozdrkovciach.
Hlavná cesta cez Nozdrkovce - jej pravá strana cesty v smere do obce od Trenčíne je veľmi
poškodená (výmoly, jamy a popráskaný asfalt – sieťový rozpad povrchu z AB). Ide o cestu
III/50762, ktorá je vo vlastníctve a v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ich správcu
sme písomne upozornili na momentálny stav a požiadali o opravu cesty.
Aktuálna odpoveď zo strany TSK:
realizácia opravy povrchu uvedenej komunikácie (položenie nového asfaltobetónového koberca)
v úseku od TVS až po autobusový otoč, t.j. v staničení km 0,900 - 1,480 sa bude realizovať tento
rok v októbri. V úseku od km 0,300 - 0,900 budú pri výstavbe nového mosta ukladané preložky
inžinierskych sietí a v tomto úseku bude prebiehať stavba kruhovej križovatky, preto nemá zmysel
pokladať tam nový koberec.
- Občania bývajúci na Partizánskej ul. poukazujú na pozemok zarastený burinou na Partizánskej
ul. (smerom od colného úradu k VšZP) medzi chodníkom a oplotením, o ktorý sa nikto nestará.
Odpoveď ÚIS MsÚ:
Pozemok bol pokosený.
- Na chodníku na Legionárskej ul., pri predajni Páva, je umiestnený dvojstĺp, ktorý tam zavadzia,
nedal by sa odstrániť?
Odpoveď ÚIS MsÚ:
Uvedený betónový dvojstĺp je plne funkčný tzn. že sú z neho vedené vzdušné aj podzemné
vedenia. Stĺp je umiestnený tak, že neobmedzuje chodcov.
- Občania ďalej vyjadrili nespokojnosť so stavom ako mesto vyzerá - najhoršie za posledné
roky, nepokosená tráva, veľa buriny, vyschnuté kvety v kvetináčoch v centre mesta, tráva
vyrastajúca spod lavičiek v centre mesta, burina vyrastajúca okolo chodníkov v celom meste.
Navrhujú vyzvať aj ostatných vlastníkov pozemkov aby urobili poriadok na svojich pozemkoch,
aj cestou Mestskej polície.
Odpoveď ÚIS MsÚ:
Vzhľadom na rozpočet mesta sme si doposiaľ mohli dovoliť len 2 kosenia a posledné bude
v mesiaci október 2012 ako príprava trávnatých plôch na dobré prezimovanie. Zlý stav
kvetinovej výsadby je často výsledkom nekultúrneho správania občanov, ktorí dokázali už
niekoľko dní po realizácií výsadieb kvety vykradnúť. Výsadby boli pravidelne zalievané, avšak

extrémne počasie sa odzrkadlilo aj na ich stave. V mesiaci október budú vysadené dvojročné
rastliny v kombinácii s cibuľovinami.
Od začiatku augusta t.r. sme postupne začali čistiť – odburiňovať cesty a chodníky vo
vlastníctve a správe Mesta Trenčín. Zrealizovali sme stred mesta – Mier. námestie, ul.
Matúšova, ul. M. Rázusa – podjazd na Sihoť, chodníky na ul. Hasičská a ul. Kniežaťa Pribinu,
ul. K Dolnej stanici, ul. Piaristická, ul. Jilemnického t.č. dočisťujeme ul. Palackého a postupne
chceme pokračovať v čistení ďalších ulíc – Soblahovská, Legionárska, Inovecká, ako aj ulíc
a chodníkov na Sihoti. Požiadali sme aj Slovenskú správu ciest, aby si taktiež odburinila svoje
cesty na území Mesta Trenčín, avšak dodnes sa tak nestalo.
Pre porovnanie v roku 2010 bolo v rozpočte mesta na starostlivosť o zeleň vyčlenených 2 mil €,
v súčasnom rozpočte je vyčlenených 320 000 €. Na komunikácie v r.2010 - 1 900 000 €,
súčasnosť 640 000 €.
- Na Mierovom nám. boli odstránené lavičky, čo je na škodu veci, ešte pred tromi rokmi ich bolo
20, teraz ich je 7.
Odpoveď MHSL m.r.o.:
V majetku organizácie sa nachádza 9 ks lavičiek na Mierovom námestí a 16 ks lavičiek na
Štúrovom námestí a ul. Hviezdoslavovej.
- Pre budúcu sezónu žiadajú občania o predĺženie doby prevádzkovania letnej plavárne.
Odpoveď MHSL m.r.o.:
Prevádzkovú dobu už skúšal v minulosti predĺžiť predchádzajúci správca IB správcovská.
Výsledkom bol nízky záujem mimo prázdnin, zvýšená nákladovosť a nízka rentabilita. Z daného
dôvodu sa prevádzková doba kúpaliska v súčasnom roku nepredlžovala a ani neplánuje
v budúcnosti predlžovať.
- Občania žiadajú opraviť chodník pri rozostavanej stavbe na ul. K dolnej stanici oproti TSK.
Odpoveď ÚIS MsÚ:
Tento rozostavaný chodník bol donedávna oplotený a bol súčasťou jedného staveniska tzn. že
verejnosť ho nevyužívala. Pri výstavbe nedokončeného objektu bola na tomto chodníku zároveň
zahájená jeho rekonštrukcia povrchu. Podobne ako objekt aj chodník však zostali nedokončené.
Nedokončený objekt ani priľahlé komunikácie neboli skolaudované a vzaté späť do správy Mesta
Trenčín. Stavebník bol zo strany mesta vyzvaný k náprave a riešený v konaní o delikte.
- Ing. Medal sa pýta, či je pravda, že podľa nového pripravovaného územného plánu má byť na
priestranstve pred Domom armády(terajšia jama) pôvodne plánovaná výstavba.
Odpoveď Útvaru hlavného architekta:
Pripravovaný územný plán na základe legislatívy musí mať zapracované vydané územné
rozhodnutia, preto je nutné v novom úpn rešpektovať vydané ÚR „Podzemná parkovacia garáž
– Trenčín, centrum“ č. SpSÚ 221/2007-002/Zm, Pk zo dňa 7.6.2007 (právoplatnosť od
20.6.2007).
- Občania žiadajú o zverejňovanie oznámení o úmrtí na webovej stránke mesta.
Odpoveď ÚKCaM:

Matričný úrad v Trenčíne vystavuje úmrtné listy. Nemá k dispozícií smútočné oznámenia o úmrtí
(parte). Odporúčame kontaktovať pohrebné služby v Trenčíne, ktoré by v spolupráci
s pozostalými mohli uvedené oznámenia zverejňovať.

- Počas hlavnej turistickej sezóny pravidelne počas obeda auto Marius Pedersen vyváža odpad,
bolo by vhodné, keby sa tento vývoz mohol realizovať v inom čase.
Odpoveď ÚSŽPDI MsÚ:
Od 23.7.2012 bola znížená frekvencia vývozov odpadových kastlíkov umiestnených v centrálnej
mestskej zóne z 3xdenne na 2xdenne. Vývozy kastlíkov a zber vriec sa realizujú v čase po 7,00
hod. a v čase po 14,00 hod., tak ako je to určené i vo VZN č.4/2004 o odpadoch.
- Parcela pred SLSP na nám. sv. Anny bola odpredaná na výstavbu polyfunkčného domu. Zámer
sa nezrealizoval a plocha je využívaná ako platené parkovisko. Každé parkovisko má stanovené
určité normy, ktoré má sledovať aj útvar ŽP. Kto vydal povolenie na prevádzkovanie tohto
parkoviska a aké opatrenia budú prijaté k uvedeniu parkoviska do súladu so zákonom?
Odpoveď ÚSŽPDI MsÚ:
MsÚ v Trenčíne, Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií zašle vlastníkovi
pozemku výzvu na doloženie dokladov na základe, ktorých bola prevádzka parkoviska
spoločnosti schválená.
- Žiada o odstránenie
Hviezdoslavovej ul.

neaktuálnych dopravných značiek pri prevádzke

Pub Koruna na

Odpoveď ÚSŽPDI MsÚ:
Pozemok okolo prevádzky Pub koruna je v súkromnom vlastníctve. Vlastník pozemku bol
telefonicky a mailom vyzvaný na úpravu dopravného značenia.

