Zápisnica
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED,
konaného dňa 17. marca 2014 na Mestskom úrade v Trenčíne

Prítomní:
PaedDr. Daniel Beníček
Ing. Oto Barborák CSc.
JUDr. Ján Kanaba
Ing. Pavol Kubečka

Neprítomní:
Ing. Emil Košút
Ing. Michal Urbánek

Garant: Ing. Marta Koptíková

Hostia:
Mgr. Richard Rybníček, primátor
Mgr. Daniela Beniačová, ÚMM
JUDr. Stanislav Bero, MsP
Ing. Benjamín Lisáček, ÚIS
Mgr. Ján Forgáč, ÚSŽPDI

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

otvorenie
prerokovanie žiadostí
odpovede na požiadavky
požiadavky poslancov a občanov
rôzne

PaedDr. Daniel Beníček, predseda VMČ Stred, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ.
Prerokovanie žiadostí:
1.
Ide o žiadosť o predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín (Ul. Jána Zemana) - CKN parc.č. 3329/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 108 m2 do podielového spoluvlastníctva pre
JUDr. Jána Kanabu s manž. v podiele 1/6, Alžbetu Sedlákovú v podiele 1/6, Pavla Kapuša s manž.
v podiele 1/6, Rastislava Pavlikovského v podiele 1/6, Máriu Bečárovú v podiele 1/6 a Ing. Ľuboša Straku
s manž. v podiele 1/6 , za účelom vysporiadania pozemku užívaného ako zázemie bytového domu.
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií a Útvar hlavného architekta žiadosť
odporučili dňa 22.10.2013.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti o predaj nehnuteľnosti pozemku.

2.
Ide o žiadosť
o predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín (Ul. Jána Zemana) –
novovytvorená C-KN parc.č. 1725/225 zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2, odčlenená GP
z pôvodnej C-KN parc.č. 1725/88, pre Milana Pugzika, za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom
dome.
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií a Útvar hlavného architekta žiadosť
odporučili dňa 13.11.2013.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti o predaj nehnuteľnosti –
pozemku.
3.
Ide o žiadosť o predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín (Riznerova ul.) - C-KN parc.č.
1694/158 zastavané plochy a nádvorie o výmere 36 m2 a C-KN parc.č. 1694/162 zastavané plochy
a nádvorie o výmere 45 m2, do vlastníctva PaedDr. Daniela Beníčka s manž. za účelom vysporiadania
pozemku dlhodobo užívaného ako záhrada (C-KN parc.č. 1694/158) a pozemku tvoriaceho jediný prístup
k nehnuteľnostiam kupujúcich (C-KN parc.č. 1694/162).
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií a Útvar hlavného architekta žiadosť
odporučili dňa 11.03.2014.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za, 1 sa zdržal odporučil vyhovieť žiadosti o predaj
nehnuteľností – pozemkov.
4.
Ide o žiadosť o prenájom nehnuteľnosti - pozemku na Štúrovom námestí v k. ú. Trenčín časť CKN parc. č. 3274 vo výmere 1 m2 pre OGODO, s.r.o. Trenčín za účelom umiestnenia stolíka pre fajčiarov
pri obchodnej prevádzke pražiarne kávy počas predajnej doby.
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného
architekta Mesta Trenčín prenájom pozemku odporúčajú.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti o prenájom pozemku.
5.
Mestský úrad v Trenčíne, útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií, žiada VMČ
Stred o vyjadrenie k zriadeniu letných terás v meste Trenčín, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín
pre žiadateľov:
- Minopolis, s.r.o., Bazovského 2748/14, 911 08 Trenčín, prevádzka Barbakan Bar,
Sládkovičova 2, Trenčín.
- Ogodo s.r.o., Sládkovičova 56/8, Trenčín, prevádzka Pražiareň kávy, Štúrovo námestie,
Trenčín
- Fun caffe s.r.o., Nám. SNP 2497, Zvolen, prevádzka Fun Caffe, Vajanského 4, Trenčín.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil zriadenie letných terás pre uvedených
žiadateľov.
6.
Ide o žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Trenčianske Biskupice, ktorá žiada o opravu
domu smútku – kaplnky na cintoríne v mestskej časti Biskupice. Na cintoríne býva každý rok približne
desať pohrebov. Pochováva sa iba do jestvujúcich hrobov a tieto využívajú prevažne obyvatelia Biskupíc,
ale aj iných častí mesta.
Predmetná stavba je majetkom mesta Trenčín. Prosia o jednoduchú opravu, aspoň o vymaľovanie a
postavenie vonkajšieho prekrytia pred kaplnkou. Aj takto budú smútočné obrady dôstojnejšie. Pri
realizovaní prác veriaci z Biskupíc sú ochotní pomôcť.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti.

Požiadavky poslancov a občanov:

-

Ing. Kubečka –
dať označenie na Súdnej ul. (napr. na stĺpe verejného osvetlenia) kde sa nachádza Piaristická ul.
vyznačiť prechod pre chodcov na Piaristickej ul. v mieste kde končí chodník po ľavej strane pred
odbočením na ul. Horný Šianec
vyznačiť prechod pre chodcov na Piaristickej ul. medzi Kooperatívou a urologickou ambulanciou
MUDr. Sokola

PaedDr. Beníček - informoval o liste predsedu bytového domu na ul. 28. októbra 1178/18-26, ktorý sa obrátil na
poslancov o pomoc pri získaní pozemkov spevnenej plochy a trávnatého nádvoria (ihriska) za
symbolickú cenu za účelom získať vhodné podmienky pre ich nové vybudovanie z ich vlastných
prostriedkov.
VMČ berie informáciu na vedomie a odporúča občanom, aby dali žiadosť na útvar majetku mesta.

-

JUDr. Kanaba –
pýta sa ako pokračuje výstavba gréckokatolíckeho kostola

-

Občan bývajúci na Soblahovskej ul. poukázal na zlú dopravu v meste, upchaté cesty, zle navrhnuté
zastávky napr. pri Nemocnici by mali byť bližšie k vchodu, bližšie by mali byť aj pri nákupných
centrách napr. pri Kauflande, alebo Merkury Market, ide viac autobusov naraz a niektoré sú
poloprázdne.
Primátor Mgr. Rybníček odpovedal občanovi, že sa bude robiť nový grafikon mestskej hromadnej
dopravy keď sa dokončí druhý cestný most, pretože sa zmení dopravná situácia v meste.

-

predseda dozornej rady bytovky na ul. 28. októbra 1174/23-29 M. Chrást poukázal na to, že
pracovníci fy Marius Pedersen príliš posýpali chodníky zimným posypom
v okolí Smažienky na jeseň 2013 sa menili kanalizačné zberače. Ťažké mechanizmy poškodili verejný
priestor, kde sú teraz jamy, taktiež boli poškodené trávnaté plochy okolo domov. Občania žiadajú
o ich úpravu. Upchaté sú kanalizačné vpuste, stojí tam voda.
občania žiadajú umiestniť tiež smetné nádoby na miesto, kde boli predtým a dať ich na spevnenú
plochu, na čo by sa mohli využiť betónové panely.

-

-

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

PaedDr. Daniel Beníček, v.r.
predseda VMČ STRED
Zapísala: Ing. Marta Koptíková
v Trenčíne, 19.03.2014

Odpovede na požiadavky zo zasadnutia VMČ Stred dňa 25.02.2014
VMČ Stred trvá na novelizácii VZN č. 12/2013 s tým, aby terasy trvalého charakteru na Hviezdoslavovej
ul. boli umiestnené tak ako doteraz.
Odpoveď ÚŽPDI:
Žiadosť p. Masaryka bola prerokovaná v Komisii životného prostredia, dopravy, investícií a územného
plánovania. Komisia súhlasila s novelizáciou VZN hlasovaním 5:0.
- PaedDr. Beníček : na parkovisku pred NS na Novinách bola stiahnutá nádoba na sklo, ale neporiadok
nebol odstránený, žiada o odstránenie skládky.
Odpoveď ÚŽPDI:
Neporiadok, resp. neleg. skládka na stanovišti, na ktorom bola donedávna umiestnená nádoba na sklo,
bola preverená Mestskou políciou. Nepodarilo sa zistiť pôvodcu tejto skládky, preto jej odstránenie
zabezpečí mesto. Skládka sa odstráni cez pracovníkov Mestského hospodárstva a správy lesov do
14.3.2014.
- Ing. Kubečka :
Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 787/9 sa sťažuje na činnosť a správanie sa členov Expres taxi,
ktorí majú kanceláriu na Partizánskej ul. oproti domom Partizánska 786 a 787. Taxikári parkujú svoje
autá v okolí vjazdu do dvora obytných domov a rušia nočný kľud hlasitým rozprávaním a telefonovaním
na chodníku pri múre bytového domu. Ďalším problémom je parkovanie na Partizánskej ul. Nakoľko je
v blízkosti viac inštitúcií, ktoré nemajú dostatok parkovacích miest,
parkujú vodiči na tejto ulici, aj
v mieste vjazdu do ich dvora, čím vznikajú konfliktné situácie. Žiadajú preto o dopravné značenie vo
vjazde na vozovke.
Odpoveď ÚŽPDI:
Mestský úrad v Trenčíne, Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií, prijal dňa
20.01.2014 žiadosť o vyznačenie vodorovného dopravného značenia V12a pred vjazdom k bytovému
domu č. 786 a 787. K danej žiadosti bolo zaslané vyjadrenie č. ÚSZPDaI-D-2014/32643/9100 dňa
19.02.2014.
Podľa zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „zákon o cestnej premávke“): vodič nesmie zastaviť a stáť na iných miestach, kde zastavenie
alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel;
osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov. Daná situácia je porušovaním pravidiel cestnej
premávky.
Dňa 19.07.2013 Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií odstúpil Útvaru
interných služieb, ako správcovi miestnych komunikácií podnet Spoločenstva vlastníkov bytov na
Partizánskej ulici zo dňa 13.06.2013 k obnove dopravného značenia V13 (Šikmé čiary) pred vjazdom
k bytovému domu č. 787 s kópiou Určenia dopravného značenia zo dňa 30.10.2006 a situačným plánom
s vyznačením dopravného značenia na Partizánskej ulici odsúhlaseným dopravným inšpektorátom.
K riešeniu opätovnej žiadosti Spoločenstva vlastníkov bytov ÚSŽPDai prijal nasledujúce opatrenia:
1. Podnet bol postúpený Mestskej polícií Trenčín za účelom vykonávania kontrolnej činnosti na
danej ulici.
2. Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií zároveň opätovne vyzval Správcu
komunikácie na obnovu vodorovného dopravného značenia na Partizánskej ulici.

Odpoveď Mestskej polície:
Na zasadnutí VMČ Stred dňa 25.2.2014 predniesol Ing. Kubečka sťažnosť Spoločenstva vlastníkov bytov
Partizánska 787/9 na parkovanie a správanie sa vodičov Expres taxi v nočných hodinách pred ich
bytovým domom a vjazdom do ich dvora. Mestská polícia v uvedenej lokalite zintenzívni hliadkovú
činnosť, avšak vzhľadom k tomu, že najmä v nočných hodinách sú hliadky maximálne vyťažené
v centrálnej zóne mesta, Mestská polícia žiada, aby o prípadnom rušení verejného poriadku alebo cestnej
premávky bola informovaná na bezplatnú telefónnu linku 159.

-

JUDr. Kanaba –
pred MŠ na ul. 28. októbra je cesta samá jama, navrhuje z prostriedkov, ktoré sa ušetrili cez zimu
urobiť opravu výtlkov

Odpoveď ÚIS:
požiadavku zaraďujeme do zoznamu opráv pre nadchádzajúce obdobie.

