Zápisnica
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED,
konaného dňa 18. februára 2013 na Mestskom úrade v Trenčíne

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

Neprítomný:
Ing. Michal Urbánek

Garant: Ing. Marta Koptíková
Hostia:
JUDr. Rastislav Kudla, zástupca primátora
Bc. Zdeno Marousek, MsP
Ing. Gabriela Vanková, ÚMM

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

otvorenie
odpovede na požiadavky
prerokovanie žiadosti
požiadavky poslancov a občanov
rôzne

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

Prerokovanie žiadosti:

1.

Ide o žiadosť p. Márie Jancovej o odkúpenie pozemku C-KN parc.č. 2108/8 o výmere 84 m2, za
účelom vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako záhrada. Predmetný pozemok je dlhodobo užívaný
bez zmluvného vzťahu, je oplotený a tvorí súčasť záhrady žiadateľky. MsZ v Trenčíne uznesením č. 627
zo dňa 29.11.2012 schválilo prenájom pozemku, p. Jancovej bol zaslaný návrh nájomnej zmluvy.
Vzhľadom k tomu, že výška nájmu je pre žiadateľku finančne náročná, požiadala o odkúpenie užívaného
pozemku.

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti o odkúpenie pozemku.

2.
Ide o žiadosť o stanovisko k prenájmu nehnuteľnosti – pozemku na Olbrachtovej ul. v k.ú. Trenčín
časť parc. č. 787 vo výmere 370 m2 pre E-RAN s.r.o., Trenčín za účelom rozšírenia komunikácie na
obojsmernú mestskú komunikáciu s chodníkom k plánovanému polyfunkčnému viacpodlažnému obytnému
domu na pozemkoch parc. č. 788/9 a 794/11.
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií Mestského úradu v Trenčíne a Útvar hlavného
architekta Mesta Trenčín prenájom pozemku odporúčajú.
Výbor mestskej časti Stred sa vyjadrí k žiadosti na budúcom zasadnutí po doložení informácie
z prerokovania žiadosti s občanmi.

3.

Ide o žiadosť Útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ o vyjadrenie
k zriadeniu letných terás v meste Trenčín v zmysle navrhovaného VZN č. 1/2013 o podmienkach
zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta Trenčín. (zoznam žiadateľov v prílohe č. 2)
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadateľom okrem spoločnosti
Artur Andersen, s.r.o. z dôvodu sústavného neplnenia podmienok prenájmu verejného
priestranstva.

Požiadavky poslancov a občanov:
Občania bývajúci na ul. Horný Šianec č. 11 sa sťažujú, že kontajnery na odpad bývajú
zablokované parkujúcimi autami. Tiež by bolo vhodné zahradiť prechod za kontajnery, nakoľko
priestranstvo využívajú bezdomovci ako verejné WC.
Podľa vyjadrenia Bc. Marouska Mestská polícia preverí v rámci kontrolnej činnosti parkovanie vozidiel
pri kontajneroch.
Zasadnutia sa zúčastnil Pavol Fiala, prevádzkovateľ kaviarne Rotunda na Sadovej ul., ktorý
oboznámil poslancov so vzniknutou situáciou po odpredaji predstaničného priestoru, do ktorého patrí aj
prechod k Rotunde. Nakoľko mesto nezriadilo vecné bremeno, pýta sa ako sa bude situácia riešiť?
Ing. Egg poukázal na parkovanie vozidiel na Hornom Šianci, kde sa porušuje dopravná značka
určená na zásobovanie 15 min., nakoľko tam autá parkujú celý deň.
Upozornil, že na webovej stránke mesta nemajú všetci poslanci uvedené tel. číslo.
P. Hudeček bývajúci na Hviezdoslavovej ul. žiada Mestskú políciu o vykonávanie kontrol hlavne
cez víkend v priestranstve prechodu z Hviezdoslavovej ul. 9 k ČSOB. V priestranstve sa zgrupujú hlavne
cez víkend vandali a robia tam výtržnosti.
R.Ščepko sa pýta, či sa v Trenčíne plánujú bezbariérové zastávky MHD napr. pri rekonštrukciach
existujúcich zastávok. Vo viacerých mestách na Slovensku už takéto zastávky majú, v Trenčíne nie je ani
jedna.
Ing. Oto Barborák, CSc. Predložil požiadavku obyvateľov ul. Jilemnického – od č.28. Ulica je
„slepá“ a končí pri detskom domove Lastovička. V poslednom období sa značne zvýšil počet
prechádzajúcich áut po ulici a to i nákladných, ktoré spôsobujú už dlhšiu dobu výtlky na komunikácii.
Ulica je úzka a automobily jazdiace do areálu strednej školy, detského domova, dvora UNIKOM, teraz
i na parkovisko firmy Keraming, zásobovacie autá a autá zberajúce odpad spôsobujú a prehlbujú už veľký
počet vytvorených jám. Občania žiadajú o urýchlenú opravu komunikácie.
Občania sa sťažujú na hlučnosť, ktorá ich obťažuje a ktorá vychádza z firmy UNIKOM na
Jilemnického ul.

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

PaedDr. Daniel Beníček v.r.
predseda VMČ STRED

Príloha č. 1: odpovede na požiadavky
Príloha č. 2: zoznam letných terás

Zapísala: Ing. Marta Koptíková
v Trenčíne, 20.02.2013

Odpovede na požiadavky zo zasadnutia VMČ Stred dňa 21.01.2013

Mgr. Medál opätovne poukázal na odstránené lavičky na Mierovom nám., v lete ich bolo 7, ešte
nedávno ich bolo dvakrát toľko. Pýta sa, prečo sa nenahradili odstránené lavičky?
Odpoveď ÚIS:
V roku 2009 pri ukončení činnosti strediska verejná zeleň bolo pri preberaní majetku evidovaných 9 ks
lavičiek (jedná sa o lavičky v charakteristickom historickom štýle). Za obdobie od roku 2009 doteraz bol
1 ks poškodenej lavičky vyradený a 1 ks lavičky bol v roku 2012 umelecky upravený a vyčlenený na
projekt pre Trenčiansku nadáciu (vytvor si svoju lavičku). Aktuálny počet vrátane upravenej lavičky je 8
ks. Finančné prostriedky na nákup nových lavičiek v historickom štýle nie sú v rozpočte MHSL, m.r.o. TN
na rok 2013 vyčlenené.

VMČ žiada riešiť akútne výtlky na komunikáciách, ktoré môžu viesť k poškodeniu motorového
vozidla a to aspoň zasypaním výtlku vhodným materiálom do jeho rekonštrukcie.

Odpoveď ÚIS:
Správca pre MK operatívne po zistení alebo nahlásení (napr. od mestskej polície, štátnej polície, alebo od
občanov) závady na miestnej komunikácii, v spolupráci s našimi zmluvnými partnermi zabezpečuje
opravy výtlkov na MK podľa klimatických podmienok. V prípade nevhodných klimatických podmienok na
opravu, zabezpečujeme označenie výtlkov a jám príslušným dočasným prenosným dopravným zariadením
až do doby odstránenia závady. 8. 2 sa klimatické podmienky zlepšili a začali sme s opravami na
Legionárskej, Partizánskej, Braneckého, 11.2 sa bude pokračovať na ul. Opatovská, Železničná a
Kragujevackých hrdinov

JUDr. Kanaba nie je spokojný s odpoveďou ohľadom umiestnenia smetných nádob na ul. J.
Zemana. Navrhuje nezákonne postavené parkovisko odstrániť a na tom mieste vybetónovať plochu, ktorá
bude slúžiť na umiestnenie kontajnerov na smeti.
Odpoveď ÚSŽPDI:
Mestská polícia v Trenčíne uložila pokutu občanovi, ktorý si bez povolenia vybudoval parkovacie miesto
a vyzvala ho na odstránenie stavby. Na vytvorenie stanovišťa smetných nádob je potrebné danú
požiadavku zaradiť do investičných akcii mesta. Pre rok 2013 zatiaľ takáto investičná akcia v schválenom
rozpočte MsZ nie je.
Zasadnutia sa zúčastnili obyvateľky bytového domu na Hviezdoslavovej ul. č. 142, ktoré
poukázali na problémy s parkovaním po zrealizovaní nadstavby nových bytov. Pýtajú sa akým právom
dalo mesto súhlas investorovi, aby dal do dlhodobého prenájmu na 15 rokov parkovacie miesta? Pred
bytovým domom č. 142 zostáva pre pôvodných vlastníkov bytov len jedno voľné parkovacie miesto.
Vlastníci bytov svoje námietky a návrhy ako zlepšiť situáciu písomne zaslali na Mesto Trenčín
v novembri minulého roka. Zatiaľ však nedostali odpoveď. VMČ žiada ÚSŽPDI o stanovisko k uvedenej
veci.

Odpoveď ÚSŽPDI:
Námietky ku komunikáciám a parkoviskám - Nadstavba bytového domu, Hviezdoslavova 142 podalo
Spoločenstvo vlastníkov bytov Pod Brezinou dňa 2.1.2013. Keďže minulý týždeň prebiehali rokovania na
stavebnom úrade aj s p. Gáborovou, aj ohľadne tejto veci – na odpovedi sa pracuje – je dohodnuté
stretnutie s vedúcim USŽPDI na 19.2.2013 ráno o 08.30 hod. Odpovedané Vám bude v priebehu tohto
týždňa – odpoveď bude doručená písomne a odpovedať na túto požiadavku bude Ing. Maslová.

Mgr. Medál pýta sa, koľko finančných prostriedkov bolo vyčlenených v rozpočte mesta na
rok 2013 pre vybudovanie cyklotrasy.

Odpoveď ÚSŽPDI:
Na vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu „Rekonštrukcia hrádze“ – k príprave pre EÚ – nový
asfaltový koberec a značenie na hrádzi, kde by mala vzniknúť rekreačná cyklotrasa a zároveň chodník pre
peších bolo v rozpočte na rok 2013 schválených 19 000 €.

