Zápisnica
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED,
konaného dňa 17. júna 2013 na Mestskom úrade v Trenčíne

Prítomní:
PaedDr. Daniel Beníček
Ing. Emil Košút
JUDr. Ján Kanaba
Ing. Oto Barborák CSc.

Neprítomný:
Ing. Pavol Kubečka, osp.
Ing. Michal Urbánek, osp.

Garant: Ing. Marta Koptíková

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 žiadosti:

1.

Ide o žiadosť o stanovisko VMČ k zriadeniu letnej terasy, v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Trenčín č. 1/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území
mesta Trenčín pre žiadateľa:
- Artur Andersen s.r.o., ul. 1. mája 311/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, prevádzka Art Gallery Caffe
– Čokoládovňa, Vajanského ul. 911 01 Trenčín
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti o zriadenie letnej terasy
a vydať rozhodnutie o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie podľa skutočnej výmery letnej
terasy.

2.

Ide o žiadosť o stanovisko VMČ k zriadeniu letnej terasy v meste Trenčín, v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 1/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných
terás na území mesta Trenčín pre žiadateľa:
- Nave Libre, s.r.o., ul. 1. Mája 166/5, 911 01 Trenčín, prevádzka Che Café, 7, ul. 1.mája 166/5,
Trenčín

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti o zriadenie letnej terasy.

3.

VMČ sa opätovne zaoberal žiadosťou o určenie názvu verejného priestranstva.

Podľa účinnej právnej úpravy (zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov) obec, resp. mesto určuje a mení názvy ulíc a iných verejných priestranstiev všeobecne
záväzným nariadením. Ešte pred vytvorením a schválením VZN je potrebné žiadosť prerokovať v súlade
s Rokovacím poriadkom výborov mestských častí mesta Trenčín v príslušnom VMČ. Podľa citovaného
poriadku sa VMČ „vyjadruje k zmenám v pomenovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a navrhuje
názvy nových ulíc a iných verejných priestranstiev v príslušnej mestskej časti“. O tomto dôležitom
rozhodnutí prijíma uznesenie.
Týmto predkladáme požiadavku na určenie názvu verejného priestranstva patriaceho do územia
výboru mestskej časti STRED (lokalita pred Domom armády – priestor, ktorý tvorí priesečník ulíc
Jaselská, Hviezdoslavova a Vajanského), t.j. približný priestor bývalej „jamy“ pred Domom armády.
Ako primátor mesta predkladám návrh na pomenovanie tohto priestranstva názvom Nám. sv. Cyrila
a Metoda (pomenovanie verejného priestranstva po solúnskych vierozvestcoch , ktorých 1150. výročie
príchodu na Veľkú Moravu si pripomíname práve v tomto roku).
Zároveň však dávam do povedomia aj viackrát predložený návrh Občianskeho združenia RBS/ Rovnosť,
bratstvo, sloboda na pomenovanie tohto priestranstva názvom Nám. A. Dubčeka (pomenovanie
verejného priestranstva po jednej z najvýznamnejších osobností Slovenska).
Vzhľadom na uvedené v prílohe predkladáme podklady k určeniu názvu verejného priestranstva.
Zároveň žiadame o prerokovanie žiadosti na najbližšom zasadnutí VMČ a navrhnutie názvu verejného
priestranstva v uvedenej lokalite podľa článku 3 ods. 3 písm. j) a článku 5 ods. 3 Rokovacieho poriadku
výborov mestských častí mesta Trenčín.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil pomenovanie priestranstva názvom Nám. A.
Dubčeka.

Požiadavky poslancov a občanov:
-

Poslanci žiadajú opraviť hodiny vo veľkej zasadačke MsÚ.

Zasadnutia sa zúčastnila p. Hudečková, vlastníčka domu na Hviezdoslavovej ul. Informovala
poslanov o pozemku parc. č. 263/1, k.ú. Trenčín o výmere cca 260 m2, ktorý patrí do majetku Mesta
Trenčín. Jedná sa o neudržiavaný pozemok vo dvornom priestore, kde sa zdržiavajú opití ľudia, ktorí
rušia nočný kľud a znečisťujú a poškodzujú ich nehnuteľnosť. Majitelia susedných nehnuteľností si tam
zriadili parkovisko. Navrhujú na predmetnom pozemku zrealizovať projekt „Mestské zásahy Trenčín“,
zrušiť parkovisko a tiež odpredaj časti parcely.
Členovia VMČ informovali p.Hudečkovú, že ohľadom uvedenej situácie bola vznesená interpelácia na
Mestskom zastupiteľstve a preto treba počkať na vyjadrenie Mestského úradu.

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, 18.06.2013

Odpovede na požiadavky zo zasadnutia VMČ Stred dňa 20.05.2013

Ing. Kubečka – občania poukazujú na nedostatočné čistenie Piaristickej ul., zametacie vozidlo
ide od ul. K Dolnej stanici cez Súdnu na Električnú ul. a nevracia sa na Piaristickú, čím nie je celá ulica
pozametaná
Odpoveď ÚIS:
Pozametanie uvedených ulíc sa realizovalo z 22. na 23. 5.2013 (nočná zmena) podľa vypracovaného
harmonogramu.
Je potrebné niečo robiť s detským ihriskom za Kooperatívou, treba ho doplniť o nejaké zábavné
prvky
Odpoveď ÚIS:
Kompetná rekonštrukcia daného DI je v kompetencii občianskeho združenia Klub právnikov, ktoré
potvrdilo jej dokončenie v priebehu mesiaca jún.
-

Je potrebné upraviť chodník pri novostavbe oproti TSK

Odpoveď ÚIS:
Vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa stavebník neodovzdal chodník a je veľmi malá pravdepodobnosť,
že k tomu v blízkej budúcnosti príde, zaraďujeme danú opravu do poradovníka opráv.
Piaristická ul. za Kooperatívou je dosť vyťažená a veľmi zničená, kedy sa bude niečo robiť
s touto ulicou?

-

Odpoveď ÚIS:
Danú požiadavku, ako aj všetky ostatné požiadavky, či už z výborov mestských častí, od poslancov MsZ,
občanov a pod. zaraďujeme do zoznamu – poradovníka opráv, ktoré realizujeme v rámci pridelených
financií. Súčasné finančné možnosti Mesta Trenčín schválené na túto činnosť sú obmedzené. Z tohto
dôvodu momentálne zabezpečujeme iba najnevyhnutnejšie opravy a údržbu miestnych komunikácií podľa
priorít a stupňa poškodenia.
PaedDr. Beníček – obrátili sa naňho opätovne občania z Beckovskej ul., ktorí žiadajú
o odstránenie nefunkčného detského ihriska, nachádzajúceho sa pred bytovými domami Beckovská 7-11
a vybudovanie parkoviska.
Odpoveď ÚSŽPDI:
V danej lokalite v krátkom čase vykonáme odbornú obhliadku a na základe vykonanej obhliadky
zaujmeme k danej požiadavke stanovisko. V prípade opodstatnenosti požiadavky budeme však musieť
hľadať v rozpočte finančne rezervy, nakoľko takáto investičná akcia nebola na tento rok naplánovaná.
Na Novinách je autobusová zastávka, ktorá je zbytočná, lebo tade nechodia autobusy a je
v dezolátnom stave, bolo by vhodné ju odstrániť, aby tam nedošlo k úrazu.
Odpoveď ÚIS:
MHSL odstráni poškodené a nepoužívané zástavky MHD na Novinách do konca mesiaca jún.
Zasadnutia sa zúčastnili občianky bývajúce v mestskej časti Nozdrkovce, ktoré sa pýtali, kedy sa
bude konečne opravovať cesta v Nozdrkovciach, ktorá je v dezolátnom stave hlavne od autobusovej
zastávky po koniec zástavby.

Odpoveď ÚIS:
Požiadavka je už zaradená v poradovníku opráv.
Ing. Zelenák zo Slnečného nám. predložil požiadavku na opravu komunikácie v časti Slnečné
nám. najmä v úseku zákruty pred rod. domami č. 3, 5, 7 je vo veľmi zlom stave. Taktiež chodník v úseku
od ul. Ovocnej po križovatku s ul. P.Bezruča je v dezolátnom stave. Občania žiadajú o vykonanie
nevyhnutných opráv.
Odpoveď ÚIS:
Detto + Na Slnečnom námestí budú v rámci čistenia odstránené aj ostatky sieťového rozpadu cesty.

