Zápisnica
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED,
konaného dňa 19. novembra 2012 na Mestskom úrade v Trenčíne

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

Neprítomný:
Ing. Oto Barborák CSc.
Ing. Michal Urbánek

Garant: Ing. Marta Koptíková
Hostia:
Bc. Zdeno Marousek, MsP

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.

Mesto Trenčín má v súčasnosti uzatvorenú Zmluvu o podmienkach umiestnenia a
prevádzkovania reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na mestských pozemkoch so
spoločnosťou euroAWK, spol. s r.o. Bratislava. Na základe viacerých rokovaní medzi Mestom Trenčín
a uvedenou spoločnosťou a z dôvodu zjednodušenia a zosúladenia zmluvy s platnou legislatívou
v súvislosti s umiestnením a prevádzkovaním prístreškov a reklamných zariadení spoločnosti na
mestských pozemkoch sa pripravuje návrh na uzatvorenie Zmluvy o podmienkach výstavby prístreškov
na autobusových zastávkach a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných zariadení,
stavieb pre reklamu a reklamy na mestských pozemkoch. V zmysle predmetného návrhu zmluvy Mesto
Trenčín súhlasí s:
• výstavbou 92 ks autobusových prístreškov, z toho do dnešného dňa je postavených 88 ks
– potrebné dostavať 4 ks
• umiestnením 46 ks reklamných panelov, z toho je do dnešného dňa je osadených 42 ks –
potrebné osadiť 4 ks

•

umiestnením 46 ks osvetlených samostatne stojacich CLV, z toho do dnešného dňa je
osadených 19 ks – potrebné osadiť 27 ks
• umiestnením 92 ks CLP v prístreškoch, z toho do dnešného dňa je osadených 89,5 ks –
potrebné osadiť 2,5 ks
Zástupkyňa spoločnosti sa zúčastnila na spoločnom rokovaní komisie finančnej a majetkovej
a komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania, kde informovala prítomných
s podmienkami predmetnej zmluvy a odpovedala na otázky poslancov. Komisia finančná a majetková
zaujala stanovisko – berie na vedomie a žiada dopracovať pripomienky do zmluvy a takto prepracovanú
ju opätovne dať prerokovať na ďalšom zasadnutí finančnej a majetkovej komisie.
Na základe uvedeného Vás žiadame o vyjadrenie sa k prenájmu pozemkov za účelom umiestnenia
prístreškov na zastávkach a reklamných zariadení:
Prístrešky na zastávkach s integrovanými CLP
k.ú. Trenčín
* časť C-KN parc.č. 1856/1, zast. plocha a nádvorie (Ul. Dlhé Hony)
* časť C-KN parc.č. 1866/1, zast. plocha a nádvorie (Ul. Dlhé Hony)
* časť C-KN parc.č. 3306/15, zast. plocha a nádvorie (Ul. Soblahovská)
* časť C-KN parc.č. 663/7, zast. plocha a nádvorie (Ul. Legionárska)
* časť C-KN parc.č. 1977/1, zast. plocha a nádvorie (Ul. Soblahovská)
* časť C-KN parc.č. 3235/3, zast. plocha a nádvorie (Ul. Hasičská)
* časť C-KN parc.č. 3235/3, zast. plocha a nádvorie (Ul. Hasičská)
* časť C-KN parc.č. 1866/1, zast. plocha a nádvorie (Ul. Inovecká)
* časť C-KN parc.č. 2009/29, zast. plocha a nádvorie (Ul. Soblahovská)
* časť C-KN parc.č. 3267/2, zast. plocha a nádvorie (Ul. Rozmarínova)
* časť C-KN parc.č. 3267/2, zast. plocha a nádvorie (Ul. Rozmarínova)
* časť C-KN parc.č. 3235/3, zast. plocha a nádvorie (Ul. Hasičská)
* časť C-KN parc.č. 3235/3, zast. plocha a nádvorie (Ul. Hasičská)
* časť C-KN parc.č. 3235/3, zast. plocha a nádvorie (Ul. Hasičská)
* časť C-KN parc.č. 3235/3, zast. plocha a nádvorie (Ul. Hasičská)
* časť C-KN parc.č. 1916/1, zast. plocha a nádvorie (Ul. Soblahovská)
* časť C-KN parc.č. 3369, zast. plocha a nádvorie ( Ul. Inovecká)
* časť C-KN parc.č. 3263/1, zast. plocha a nádvorie (Ul. Legionárska)
* časť C-KN parc.č. 2509/2, zast. plocha a nádvorie (Ul. Soblahovská)
* časť E-KN parc.č. 1907/1, zast. plocha a nádvorie (Ul. Inovecká)
* časť E-KN parc.č. 3246, ost. plocha (Ul. Električná)
* časť stavby chodníka (Ul. Električná)
* časť stavby chodníka (Ul. Električná)
* časť stavby chodníka (Ul. Električná)
* časť stavby chodníka (Ul. Hasičská)
* časť stavby chodníka (Ul. Hasičská)
* časť C-KN parc. č. 3271/1 + C-KN parc.č. 1115/1, zast. plocha a nádvorie (Ul. Braneckého)
- postavené do 31.12.2013
* časť C-KN parc.č. 3264/3, zast. plocha a nádvorie (Ul. Legionárska) – postavené do
31.12.2013
* časť C-KN parc.č. 141/6, zast. plocha a nádvorie (Ul. Električná) – postavené do 31.12.2013
k.ú. Trenčianske Biskupice
* časť stavby chodníka (Ul. Ku štvrtiam)
Prístrešky na zastávkach bez integrovaných CLP
k.ú. Trenčín
* časť C-KN parc.č. 3364, zast. plocha a nádvorie (Ul. Inovecká)
k.ú. Trenčianske Biskupice
* časť C-KN parc.č. 358/1, zast. plocha a nádvorie (Ul. Biskupická)

* časť C-KN parc.č. 1143/1, zast. plocha a nádvorie (Nozdrkovce)
* časť stavby chodníka (Biskupice)
CLV-p (obojstranné)
k.ú. Trenčín
* časť C-KN parc.č. 3238/1, zast. plocha a nádvorie (Ul. Palackého)
* časť C-KN parc.č. 3238/1, zast. plocha a nádvorie (Ul. Palackého)
* časť C-KN parc.č. 3238/1, zast. plocha a nádvorie (Ul. Palackého)
* časť C-KN parc.č. 3238/1, zast. plocha a nádvorie (Ul. Palackého)
* časť C-KN parc.č. 3269/1, zast. plocha a nádvorie (Ul. Vajanského)
* časť C-KN parc.č. 3245/1, zast. plocha a nádvorie (Ul. 1 mája)
* časť C-KN parc.č. 3239, zast. plocha a nádvorie (Nám. SNP)
CLV (obojstranné)
k.ú. Trenčín
* časť C-KN parc.č. 1260/1, ost. plocha (park M.R.Štefánika)
* časť C-KN parc.č. 1260/1, ost. plocha (Knižnica M. Rešetku)
* časť C-KN parc.č. 1825/2, zast. plocha a nádvorie (Ul. Legionárska)
* časť C-KN parc.č. 1935/1, zast. plocha a nádvorie (Ul. P. Bezruča)
* časť C-KN parc.č. 174/4, zast. plocha a nádvorie (Ul. Palackého)
* časť C-KN parc.č. 174/4, zast. plocha a nádvorie (Ul. Palackého)
Reklamné panely (billboardy)
k.ú. Trenčín
* časť C-KN parc.č. 3376/1, zast. plocha a nádvorie (Ul. Soblahovská)
* časť C-KN parc.č. 3300/1, zast. plocha a nádvorie (Ul. Partizánska) – obojstranný
* časť C-KN parc.č. 3300/1, zast. plocha a nádvorie (Ul. Partizánska) – obojstranný
* časť C-KN parc.č. 3483/2, zast. plocha a nádvorie (Ul. Električná)
* časť C-KN parc.č. 3483/2, zast. plocha a nádvorie (Ul. Električná)
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil prenájom pozemkov za účelom
umiestnenia prístreškov na zastávkach a reklamných zariadení.

2.
Ide o žiadosť Jaroslava Tureka, ktorý požiadal o prenájom nebytových priestorov o celkovej
výmere 40,4 m2, nachádzajúcich sa v objekte Kina Hviezda na Ul. Kniežaťa Pribinu č. 3 v Trenčíne, za
účelom:
• reštaurovania starých gramofónov a rádií
• uskladnenie, oprava a údržba starých (starožitných) gramofónov a rádií
• výroba technických divadelných rekvizít
• oprava elektronických zariadení (rádiá, zosilňovače, mixy a pod.)
• oprava kabeláže (elektrickej a signálovej)
a zároveň ponúkol bezplatné služby pre Kino Hviezda.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti o prenájom nebytových
priestorov.

3.

Ide o žiadosť Ing. Juraja Hudého s manž. o zámenu nehnuteľností – pozemkov:

A. pozemok v k.ú. Trenčín - novovytvorená C-KN parc.č. 1675/101 ostatné plochy o výmere 652 m2,
odčlenený GP z pôvodnej C-KN parc.č. 1675/1, zapísaný na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín
v podiele 1/1
za
B.
pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice zapísané na LV č. 4826 ako vlastníci Ing. Juraj Hudý a
manž. Marta v podiele 1/1

a) C-KN parc.č. 321/81 orná pôda o výmere 183 m2,
b) C-KN parc.č. 321/84 orná pôda o výmere 5 m2,
c) C-KN parc.č. 368/9 orná pôda o výmere 153 m2,
výmera spolu 341 m2. Zámena pozemkov sa uskutoční s finančným vyrovnaním za predčasnú likvidáciu
lesných porastov z dôvodu vyňatia pozemkov z LPF v sume 112,86 €.
Realizáciou tejto zámeny dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov pre stavbu „I/61
Trenčín - most“ a vysporiadaniu terénnych úprav pre stavbu „Zástavba rodinných domov, Partizánska
ul., Trenčín“.
Mesto Trenčín uzatvorilo dňa 06.12.2007 s Ing. Hudým a manž. Martou Zmluvu o budúcej zámennej
zmluve č. 201/2007 za účelom usporiadania pozemku pre stavbu „I/61 Trenčín - most“ a vysporiadania
terénnych úprav pre stavbu „Zástavba rodinných domov, Partizánska ul., Trenčín“. Uvedené zmluvné
strany spolu uzatvorili aj Zmluvu o budúcej zámennej zmluve č. 131/2005, na základe ktorej uzatvorili
Zámennú zmluvu č. 88/2007. Pri tejto zámene Mesto Trenčín získalo pozemok vo výmere 1175 m2 a Ing.
Hudý s manž. získali pozemok o výmere 894 m2. Pôvodne uzatvorená ZBZ č. 131/2005 a ZBZ č.
201/2007 určovala zámenu pozemkov v rovnakej výmere s finančným vyrovnaním za predčasnú
likvidáciu lesných porastov z dôvodu vyňatia z LPF v sume 172,61 € (uhradené pri ZBZ č. 131/2005
dňa 02.05.2007) a 112,86 € (uhradené pri ZBZ č. 201/2007 dňa 17.10.2007). Pri príprave podkladov na
zámenu pozemkov podľa ZBZ č. 201/2007 útvar majetku zistil, že po rozčlenení pôvodnej E-KN parc.č.
321/7 došlo k zníženiu výmery o 30 m2, t.j. v konečnom dôsledku by Ing. Hudy s manž. zámenou
pozemkov získali o 30 m2 viac ako Mesto Trenčín. Pozemky nadobudnuté zámenou od Ing. Hudého s
manž. budú odpredané SSC pre stavbu „I/61 Trenčín - most“ za cenu určenú znaleckým posudkom.
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií a Útvar hlavného architekta odporučili
žiadosti vyhovieť.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti o zámenu pozemkov.

4.

Ide o žiadosť Stanislava Pagáča s manželkou o predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín,
parc.č. 983/15 vo výmere 45 m2 (tvorí časť záhrady), parc. č. 983/13 vo výmere 30 m2 (nachádza sa pod
spevnenou prestrešenou terasou a oporným múrom) a parc. č. 983/14 vo výmere 155 m2 tvorí záhradu
za rodinným domom.
VMČ Stred dňa 17.9.2012 odporučil predaj pozemku pod garážou parc. č. 983/12/1 a prístupu k nej.
Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 23.7.2012 odporučila
odpredať celý pozemok a to verejnou obchodnou súťažou.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti o predaj pozemkov.

5.

Ide o žiadosť o vyjadrenie k uzatvoreniu dodatku k Zmluve o nájme parkovísk 48/2009 v znení
dodatkov, uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a Trenčianskou parkovacou spoločnosťou, a.s., ktorého
predmetom je rozšírenie predmetu nájmu o parkovacie miesta nachádzajúce sa na ul. Palackého,
s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude dodatok zverejnený, nasledovne :
a) počas zimnej prevádzky, t.j. na obdobie od 1.11. do 15.4. každého roka
- 10 parkovacích miest pri hoteli Grand, čo predstavuje výmeru 145,60 m2
- 5 parkovacích miest pri parkovacom dome, čo predstavuje výmeru 90,35 m2
- 13 parkovacích miest pri prevádzke Cinema Movie´s Club, čo predstavuje výmeru 184,80 m2
Celková výmera počas zimnej prevádzky predstavuje 420.75 m2, zaokrúhlene 421 m2.
Celková cena nájmu počas zimnej prevádzky predstavuje 192,96 €
b) počas letnej prevádzky, t.j. na obdobie od 16.4. do 31.10. bežného roka
- 2 parkovacie miesta pri hoteli Grand, čo predstavuje výmeru 29,12 m2
- 5 parkovacích miest pri parkovacom dome, čo predstavuje výmeru 90,35 m2
- 7 parkovacích miest pri prevádzke Cinema Movie´s Club, čo predstavuje výmeru 98,40 m2
Celková výmera počas letnej prevádzky predstavuje 217,87 m2, zaokrúhlene 218 m2.
Celková cena nájmu počas letnej prevádzky predstavuje 118,08 €

Cena nájmu v zmysle článku VI. Zmluvy o nájme parkovísk č. 48/2009 predstavuje 1,- €/m2 predmetu
nájmu ročne, t.j. rozšírením predmetu nájmu sa cena nájmu zvýši o 311,04 € ročne.
Dňa 30.6.2009 bola medzi Mestom Trenčín a Trenčianskou parkovacou spoločnosťou uzatvorená
Zmluva o nájme parkovísk č. 48/2009, ktorej predmetom sú spevnené plochy, parkoviská, parkovacie
miesta a jednotlivé časti plôch miestnych komunikácií, nachádzajúcich sa v meste Trenčín, kde je
trvalým značením vyznačený priestor pre zastavanie a státie motorových vozidiel, o celkovej výmere
10149 m2. Účelom nájmu je užívanie predmetu nájmu k prevádzkovaniu a správe parkovísk
a parkovacích miest v meste Trenčín, ako aj umiestňovanie zariadení s tým priamo súvisiacich (
parkovacie automaty, rampy a pod.) Predmet nájmu je využívaný výlučne ako non-stop parkoviská pre
motorové vozidlá najmä pre obyvateľov a návštevníkov mesta Trenčín. V zmysle zmluvy nájomné
predstavuje 1,- €/1 m2 predmetu nájmu ročne, pričom nájomné sa každoročne zvyšuje o index inflácie
vyhlásená Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok. Každoročne zmluvné strany uzatvárajú medzi
sebou dodatok, ktorý zohľadňuje túto zmenu. V zmysle článku I. ods. 2. Zmluvy o nájme parkovísk č.
48/2009 prenajímateľ má právo počas účinnosti tejto zmluvy jednostranne rozhodnúť o :
a) rozšírení predmetu nájmu o nové plochy, prípadne zväčšiť výmery jednotlivých parkovísk,
ktoré tvoria predmet nájmu
b) zrušení predmetu nájmu o niektoré parkoviská, prípadne zmenšiť výmery jednotlivých
parkovísk, ktoré tvoria predmet nájmu.
V súlade s týmto článkom dňa 21.8.2012 bol uzatvorený medzi zmluvnými stranami Dodatok č.5, ktorým
sa znižovala výmera predmetu nájmu na 9.244 m2 z dôvodu odpredaja parkoviska nachádzajúceho sa
na železničnej stanici spoločnosti SIRS Development s.r.o.
Z dôvodu nového využitia parkovacích miest nachádzajúcich sa pri hoteli Grand, pri parkovacom
dome a pri Cinema Movie´s Club na Palackého ulici v Trenčíne, Mesto Trenčín má zámer uzatvoriť
dodatok na rozšírenie predmetu nájmu o už spomínané parkovacie miesta. Z dôvodu, že počas letnej
prevádzky sa na časti týchto parkovacích miest nachádzajú letné terasy, využívanie parkovacích miest je
vymedzené na zimnú a letnú prevádzku.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme
parkovísk.

Požiadavky poslancov a občanov:
- JUDr. Kanaba opätovne urguje umiestnenie smetných nádob na ul. J. Zemana. Medzi Poľnou ul. a J.
Zemana je nová bytovka. Na ploche, na ktorej mohli byť umiestnené smetné nádoby je zriadené
parkovisko. Pýta sa kto povolil toto parkovisko a ak to nie je povolené, treba to odstrániť a umiestniť tam
smetné nádoby.
- Ako na člena Rady školy v MŠ na Stromovej a na ul. 28. októbra
sa na JUDr. Kanabu obrátili
riaditeľky s tým, že v obidvoch MŠ by bolo potrebné vymeniť okná a v MŠ na ul. 28. októbra aj opraviť
strechu. Žiada o zaradenie požiadavky do rozpočtu na budúci rok.
- Obyvatelia Brezovej ul. žiadajú o opravu cesty, napriek tomu, že JUDr. Kanaba na to upozorňoval na
MsZ už viackrát, nič sa s touto cestou neurobilo.
- JUDr. Kanaba oboznámil poslancov s listom, ktorým sa naňho obrátili dôchodcovia z Centra seniorov
na Sihoti. Seniori sa sťažujú na pani Matejkovú, že sa im znemožňuje kultúrna činnosť, situácia sa
zhoršila za jej pôsobenia, prečo má 3 učiteľov hudby, učiteľku keramiky, cestovnú kanceláriu ? Za
všetko vyberá peniaze a stále zmenšuje priestor kvôli ktorému bolo centrum vybudované.
- Ing. Košút žiada, aby bol terén pri kruhovom objazde pred Baumaxom upravený do pôvodného stavu.
- Obrátili sa naňho občania ohľadom výstavby bytového domu na Olbrachtovej ul., ktorí chcú zmeniť
prístupovú cestu k domu. VMČ žiada o preverenie sťažnosti občanov z Olbrachtovej ul.
- Ing. Egg upozornil na problém, ktorý sa vyskytuje v súvislosti s poskytovaním sociálnej starostlivosti
v domovoch sociálnych služieb. Občan, ktorý je umiestnený v takomto zariadení platí podľa neho 2x za
vývoz odpadov. Za takúto službu platí v zariadení a mesto mu taktiež posiela výmer za vývoz odpadu.
VMČ žiada stanovisko príslušného útvaru k uvedenej veci.

- Zasadnutia sa ďalej zúčastnili zástupcovia Slovenského rybárskeho zväzu Trenčín, ktorí v nadväznosti
na verejnú diskusiu v kine Hviezda dňa 7.11.2012 predložili návrh na riešenie údržby verejného územia,
ktoré vlastní mesto Trenčín, vedené v katastri pod číslom 1691/1 o rozlohe 52207m2, známe ako
záplavová zóna pred stavidlom v Trenčianskych Biskupiciach.
Návrh riešenia:
- Rozhodovanie o prenájme územia zastaviť
- Neprijať unáhlené rozhodnutia
- Ukázať potenciál tohto územia
- Obidva predložené projekty odložiť na 2 roky, vyhodnotiť názory občanov k tejto verejnej ploche a až
následne prijať rozhodnutie o jej ďalšom využití
- V tomto čase skúmať a vyhodnocovať všetky možné dopady predložených projektov, najmä:
- verejný záujem
- bezpečnosť
- ochranné zóny v prípade golfového ihriska
- v prípade golfu – vplyv pesticídov na spodné vody a následné dopady na životné prostredie
- dodržanie platnej legislatívy
- Počas tohto obdobia budú zúčastnené strany úzko spolupracovať tak, aby konečné rozhodnutie bolo
v prospech väčšiny obyvateľov Trenčína a umožniť, aby mohli vzniknúť ďalšie projekty.
SRZ Trenčín sa zaväzuje počas tohto obdobia vykonať údržbu územia v spolupráci s mestom. Spolupráca
bude spočívať v nasledovných krokoch.
Mesto Trenčín:
- Zabezpečí určenie a označenie drevín a náletov vhodných na odstránenie
- Zabezpečí povolenie na výrub
- Zabezpečí odvoz vyzberaného odpadu
SRZ Trenčín:
- Zabezpečí výrub, čistenie, zoštiepkovanie odstránených drevín, následne zabezpečí kosenie
územia
- Z vhodných vyrezaných drevín zabezpečí výrobu prírodných lavičiek rozmiestnených
v areáli.
Financovanie:
Z financií vybraných za štátne rybárske lístky v roku 2012 zapracovať 2/3 z objemu týchto prostriedkov
do rozpočtu mesta na rok 2013 za účelom údržby území brehov Váhu v Trenčíne a takto vrátiť časť
peňazí tam, odkiaľ prišli, vo forme údržby brehov Váhu v Trenčíne pre prospech všetkých občanov
Trenčína.
VMČ berie predložený návrh na vedomie.

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, 21.11.2012

Odpovede na požiadavky zo zasadnutia VMČ Stred dňa 15.10.2012.
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.
Odpoveď Útvaru SŽPDI MsÚ:
listy dňa 25.10.2012 a 7.11.2012 - viď. prílohy.
-

Mgr. Medal požiadal o podporu vybudovania cyklotrasy na Soblahovskej ul.

Odpoveď ÚSŽPDI MsÚ:
Cyklotrasa z Parku pod Juhom do centra mesta je v štádiu projekčnej prípravy. Projektovú
dokumentáciu zabezpečuje OZ Fialka v priamej spolupráci s MsÚ Trenčín, ÚSŽPDaI. Realizácia
cyklotrasy je taktiež pod záštitou OZ Fialka a závisí od pridelenia finančných prostriedkov fondov
Európskej únie.
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
plavárni?
Odpoveď ÚSŽPDI MsÚ:
Parkovacie miesta na Hviezdovej ulici sú na súkromnom pozemku a v zmysle dohody medzi vlastníkom
pozemku a Mestom Trenčín sú tieto parkovacie miesta neverejné a vyhradené pre vozidlá uvedené na
dopravnom značení. Vyhradené parkovacie miesta na parkovisku na Mládežníckej ulici sú v užívaní
Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s. a v zmysle dohody medzi TPS, a.s. a jej jediným akcionárom
Mestom Trenčín je 5 parkovacích miest vyhradených pre vozidlá uvedené na dopravnom značení.
-

Na chodníku na ul. Horný Šianec je vyznačené parkovanie, kto povolil tento druh parkovania?

Odpoveď ÚSŽPDI MsÚ:
Dopravné značenie na ul. Horný Šianec, v časti od križovatky s ul. Legionárska po ul. Piaristická bolo
vyznačené na základe projektovej dokumentácie schválenej Okresným dopravným inšpektorátom
a povolené cestným správnym orgánom. V rámci zmeny dopravného značenia boli vykonané aj stavebné
úpravy chodníka tak, aby umožňovali parkovanie vozidiel. Stavebné úpravy spočívali v zmene
konštrukčnej skladby chodníka a v sklopení obrubníka. Dopravné značenie bolo navrhnuté z dôvodu
zabezpečenia zásobovania prevádzok v danej lokalite.

-

Občania žiadajú o opravu kanalizácie – uličnej vpuste umiestnenej na Kollárovej ul. pri
rodinnom dome č. 10. Dlhodobo dochádza po daždi k zaplavovaniu ulice.

Odpoveď ÚIS MsÚ:
Oprava kanalizácie – uličnej vpuste umiestnenej na Kollárovej ul. pri rodinnom dome č. 10 bola
zaradená 16.10.2012 do zoznamu opráv na nasledujúce obdobie pre rok 2013, nakoľko ide o finančne
náročnú opravu resp. vybudovanie nefunkčnej kanalizácie na ktorú v rozpočte 2012 financie nezostali.

