Zápisnica
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED,
konaného dňa 29. mája 2006 v Kultúrnom Stredisku Dlhé Hony
________________________________________________________________
Prítomní:
Gabriela Hubinská
Dipl. Ing. Július Homola
Ing. Ján Krátky
Mgr. Anna Plánková
MUDr. Eugen Szép

Neprítomní:
PhDr. Marián Kvasnička

garant: Ing. Marta Koptíková
zapisovateľka: Dana Viskupičová

Hostia:

Ing. Vanková, UMM MsÚ
Ing. Boc, zástupca primátora
Ing. Vravková, MHSL, m.r.o. Trenčín
Ing. arch. Guga, UAS MsÚ
Bc. Marousek, MsP

Program:
15.00 h - prerokovanie žiadostí
16.00 h – stretnutie s občanmi

Pani Gabriela Hubinská, predsedníčka VMČ STRED, privítala prítomných a otvorila
zasadnutie VMČ.

1. Prerokovanie žiadostí

Ing. Vanková, vedúca útvaru majetku mesta, predložila nasledovné žiadosti:
a) Ide o žiadosť Ing. Jozefa Uhrína o prenájom nehnuteľnosti – pozemku časť parc.č. 3300/1
v k.ú. Trenčín o výmere 27 m2, za účelom umiestnenia a prevádzkovania novinového stánku.
Ide o pozemok na Ul. Partizánskej medzi Colnou správou a Všeobecnou zdravotnou
poisťovňou.
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín
odporučil prenájom pozemku na dobu 3 rokov.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za zo štyroch prítomných, odporučil
vyhovieť žiadosti Ing. Jozefa Uhrína o prenájom nehnuteľnosti – pozemku časť parc.č.
3300/1 v k.ú. Trenčín o výmere 27 m2, za účelom umiestnenia a prevádzkovania
novinového stánku, v zmysle predloženého návrhu.
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b) Ide o žiadosť Petra Marčeka a manž. o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku novovytvorená
parc. č. 2108/727 ostatná plocha o výmere 168 m2, k.ú. Trenčín, za účelom skompletizovania
pozemku.
Ide o pozemok za rodinným domom na Ul. Pod Brezinou.
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín dňa
1.3.2006 odporučil odpredaj pozemku.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za zo štyroch prítomných, odporučil
vyhovieť žiadosti Petra Marčeka a manž. o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku
novovytvorená parc. č. 2108/727 ostatná plocha o výmere 168 m2, k.ú. Trenčín, za
účelom skompletizovania pozemku, v zmysle predloženého návrhu.

c) Ide o žiadosť Ing. Júliusa Homolu a manž. o odpredaj pozemkov v k.ú. Trenčín, parc.č.
2108/624 o výmere 16 m2, parc.č. 2108/625 o výmere 97 m2 a parc.č. 2108/621 o výmere 19
m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod rodinným domom
s príslušenstvom.
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín dňa
20.4.2006 odporučil odpredaj pozemkov v zmysle žiadosti, za podmienky ponechania 0,5 m na
pozemku od obrubníka (z Ul. Nad tehelňou) ako ochranné pásmo komunikácie.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za zo štyroch prítomných, odporučil
vyhovieť žiadosti Ing. Júliusa Homolu a manž. o odpredaj pozemkov v k.ú. Trenčín,
parc.č. 2108/624 o výmere 16 m2, parc.č. 2108/625 o výmere 97 m2 a parc.č. 2108/621
o výmere 19 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod rodinným
domom s príslušenstvom, v zmysle predloženého návrhu.

d) Ide o žiadosť Ing. Jozefa Lochamna a manž. Dariny o odpredaj pozemku parc.č. 2108/620
v k.ú. Trenčín, za účelom skompletizovania pozemku.
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín dňa
20.4.2006 odporučil odpredaj pozemku za podmienky ponechania 0,5 m na pozemku od
obrubníka ako ochranné pásmo komunikácie.
Ide o pozemok pri rodinnom dome na sídlisku Nad tehelňou.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za zo štyroch prítomných, odporučil
vyhovieť žiadosti Ing. Jozefa Lochamna a manž. Dariny o odpredaj pozemku parc.č.
2108/620 v k.ú. Trenčín, za účelom skompletizovania pozemku, v zmysle predloženého
návrhu.

e) Ide o žiadosť JUDr. Jozefa Kutiša o odpredaj pozemku časť parc.č. 2108/198 o výmere
cca 164 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom skompletizovania pozemku.
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín dňa
20.4.2006 odporučil odpredaj pozemku prislúchajúceho k príslušnému bytu žiadateľa s tým,
že ostane 0,5 m pozemku od obrubníka ako ochranné pásmo komunikácie.
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Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za zo štyroch prítomných, odporučil
vyhovieť žiadosti JUDr. Jozefa Kutiša o odpredaj pozemku časť parc.č. 2108/198
o výmere cca 164 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom skompletizovania pozemku, v zmysle
predloženého návrhu.

f) Ide o žiadosť Milana Kučeráka o odpredaj pozemku parc.č. 2108/633 o výmere 17 m2,
v k.ú. Trenčín, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod prístupom do domu
(schody, vjazd do garáže).
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín dňa
20.4.2006 odporučil odpredaj pozemku tak, aby ostal 0,5 m ochranný pás od obrubníka
komunikácie.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za zo štyroch prítomných, odporučil
vyhovieť žiadosti Milana Kučeráka o odpredaj pozemku parc.č. 2108/633 o výmere 17
m2, v k.ú. Trenčín, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod
prístupom do domu (schody, vjazd do garáže), v zmysle predloženého návrhu.

g)

Žiadosti o zriadenie letných terás

1.

Da Vinci art, s.r.o. Vajanského 3, 911 01 Trenčín
IČO
:
36 350 702
Priestor
:
Pozemok časť parc.č. 3270 (Vajanského ulica)
Účel nájmu :
zriadenie letnej terasy k prevádzke – Da Vinci – art, s.r.o.
Doba nájmu :
1.4.2006 – 30.9.2006
Plocha
:
9 m2

2.

Vladimíra Šebáňová, Oslobodenia 143, Trenčianska Turná
IČO
:
40 192 504
Priestor
:
Pozemok časť parc.č. 3280 (Mierové námestie)
Účel nájmu :
zriadenie letnej terasy k prevádzke – Carmelo Club
Doba nájmu :
1.5.2006 – 30.10.2006
Plocha
:
40 m2

3.

Vladimír Kuciferec C II. 1092/17, Dubnica n/V
IČO
:
41 960 602
Priestor
:
Pozemok časť parc.č. 3274 (Štúr. námestie)
Účel nájmu :
zriadenie letnej terasy k prevádzke VERGNANO CAFE
Doba nájmu :
1.5.2006 – 30.10.2006
Plocha
:
48 m2

4.

Katrinec Miroslav, Partizánska 48, Trenčín
IČO
:
14 126 699
Priestor
:
Pozemok časť parc.č. 3274 (Štúr. námestie)
Účel nájmu :
zriadenie letnej terasy k prevádzke Bar Venuša
Doba nájmu :
1.5.2006 – 30.10.2006
Plocha
:
40 m2
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5.

Milan Antalovič, Mateja Bela 41, 911 01 Trenčín
IČO
:
11 746 394
Priestor
:
Pozemok časť parc.č. 3279 (Farská ul.)
Účel nájmu :
zriadenie letnej terasy k prevádzke PIZZA
Doba nájmu :
15.4.2006 – 19.9.2006
Plocha
:
32 m2

6.

Zlatica Procházková, Melčice Lieskové, 341
IČO
:
37 666 193
Priestor
:
Pozemok časť parc.č. 2964 (Hviezdoslavova ul.)
Účel nájmu :
zriadenie letnej terasy k prevádzke – Bistro Pohoda
Doba nájmu :
1.5.2006 – 15.10.2006
Plocha
:
28 m2

7.

ARTUR s.r.o., Komenského 5, 911 01 Trenčín
IČO
:
36 304 875
Priestor
:
Pozemok časť parc.č. 2964 (Palackého ul.)
Účel nájmu :
zriadenie letnej terasy k prevádzke – Penzión ARTUR
Doba nájmu :
1.5.2006 – 30.9.2006
Plocha
:
21 m2

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za zo štyroch prítomných, odporučil
vyhovieť žiadostiam o zriadenie letných terás, v zmysle predloženého návrhu.

h)
Ide o žiadosť o predaj nehnuteľností – pozemku parc.č. 1036/8 (trvale trávny porast)
o výmere 148 m2, situovaného v k.ú. Trenčín pre: Ing. Michala Urbánka, Trenčín za účelom
scelenia pozemkov.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za zo štyroch prítomných, odporučil
vyhovieť žiadosti o predaj nehnuteľností – pozemku parc.č. 1036/8 (trvale trávny
porast) o výmere 148 m2, situovaného v k.ú. Trenčín pre: Ing. Michala Urbánka,
Trenčín za účelom scelenia pozemkov, v zmysle predloženého návrhu.

i)
Ide o žiadosť o predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín: parc.č. 3483/43 (zast.
plocha) o výmere 271 m2, parc.č. 3483/44 (zast. plocha) o výmere 386 m2, parc.č. 3483/45
(zast. plocha) o výmere 168 m2 pre: Mgr. Jana Abelová a MgA. Svetozár Abel, Trenčín
a Viliam Ružička, Dubnica n/V za účelom rekonštrukcie stávajúceho parkoviska pre potreby
reštauračného zariadenia Lagúna.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za zo štyroch prítomných, odporučil
riešiť predmetnú žiadosť formou dlhodobého prenájmu.

j)
Ide o žiadosť o predaj nehnuteľností – pozemku parc.č. 2009/31 (záhrady) o výmere 52
m2, situovaného v k.ú. Trenčín na Ul. Soblahovská pre: Rastislava Turečka, za účelom
realizácie stavby: Bezbariérová úprava bytu.
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Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za, 1 sa zdržal hlasovania zo štyroch
prítomných, odporučil vyhovieť žiadosti o predaj nehnuteľností – pozemku parc.č.
2009/31 (záhrady) o výmere 52 m2, situovaného v k.ú. Trenčín na Ul. Soblahovská pre:
Rastislava Turečka, za účelom realizácie stavby: Bezbariérová úprava bytu, v zmysle
predloženého návrhu.

k) Ide o žiadosť o predaj nehnuteľností – pozemku parc.č. 1197/96 (zast. plochy) o výmere
43 m2, 3545/5 situovaných v k.ú. Trenčín, sídlisko Noviny pre: Alenu a Pavla Martíny,
Trenčín za účelom scelenia pozemkov a majetkovoprávneho vysporiadania.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za zo štyroch prítomných, odporučil
vyhovieť žiadosti o predaj nehnuteľností – pozemku parc.č. 1197/96 (zast. plochy)
o výmere 43 m2, 3545/5 situovaných v k.ú. Trenčín, sídlisko Noviny pre: Alenu a Pavla
Martíny, Trenčín za účelom scelenia pozemkov a majetkovoprávneho vysporiadania,
v zmysle predloženého návrhu.

l)
Ide o žiadosť o zámenu nehnuteľností: Stavieb vo vlastníctve VOD-EKO a.s. Trenčín
v k.ú. Trenčianske Biskupice za pozemok parc.č. 907/1 v k.ú. Trenčianske Biskupice o výmere
5582 m2 vo vlastníctve Mesta Trenčín za účelom vybudovania nového strediska HSV.
Pôvodný pozemok so stavbami je dotknutý realizáciou stavby juhovýchodného obchvatu
mesta.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za zo štyroch prítomných, odporučil
vyhovieť žiadosti o zámenu nehnuteľností: Stavieb vo vlastníctve VOD-EKO a.s.
Trenčín v k.ú. Trenčianske Biskupice za pozemok parc.č. 907/1 v k.ú. Trenčianske
Biskupice o výmere 5582 m2 vo vlastníctve Mesta Trenčín za účelom vybudovania
nového strediska HSV, v zmysle predloženého návrhu.

m)
Ide o žiadosť o predaj nehnuteľností – pozemku novovytvorená parcela podľa
pripravovaného GP o výmere cca 80 m2 situovaných v k.ú. Trenčín, Partizánska ul. v časti
pod oporným múrom pre: Ing. Mariána Korsáka s manž., Tr. Teplice za účelom scelenia
pozemkov a majetkovoprávneho vysporiadania pred pripravovanou výstavbou RD.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za zo štyroch prítomných, odporučil
vyhovieť žiadosti o predaj nehnuteľností – pozemku novovytvorená parcela podľa
pripravovaného GP o výmere cca 80 m2 situovaných v k.ú. Trenčín, Partizánska ul.
v časti pod oporným múrom pre: Ing. Mariána Korsáka s manž., Tr. Teplice za účelom
scelenia pozemkov a majetkovoprávneho vysporiadania pred pripravovanou výstavbou
RD, v zmysle predloženého návrhu.

n)
Ide o žiadosť Petra Merceka o odpredaj pozemku parc.č. 2108/214 o výmere 118 m2,
v k.ú. Trenčín, za účelom jeho skompletizovania.
Ide o pozemok pri obytnom dome na Ul. Nad tehelňou 47.
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne dňa
18.5.2006 odporučil odpredaj pozemku.
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Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za zo štyroch prítomných, odporučil
vyhovieť žiadosti o odpredaj pozemku parc.č. 2108/214 o výmere 118 m2, v k.ú. Trenčín,
za účelom jeho skompletizovania pre Perta Merceka, v zmysle predloženého návrhu.

o) Ide o žiadosť spoločnosti Doprastav Export s.r.o. Bratislava o prenájom pozemkov, časť
parc.č. 3252, 3259, 3261/1 v k.ú. Trenčín o celkovej výmere 55 m2, za účelom zriadenia
staveniska pre výstavbu prevádzkovej budovy Lugera Maklér.
Ide o pozemky – časti chodníkov na Ul. Jilemnického a Jesenského.
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne dňa
18.5.2006 odporučil prenájom pozemku na dobu od 1.6.2006 do 30.4.2007.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za zo štyroch prítomných, odporučil
vyhovieť žiadosti spoločnosti Doprastav Export s.r.o. Bratislava o prenájom pozemkov,
časť parc.č. 3252, 3259, 3261/1 v k.ú. Trenčín o celkovej výmere 55 m2, za účelom
zriadenia staveniska pre výstavbu prevádzkovej budovy Lugera Maklér, v zmysle
predloženého návrhu.

p)

Ide o žiadosť o vyjadrenie:
V zmysle zámennej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Dolná
kopanica s.r.o. Trenčín, uvedená spoločnosť prevzala aj záväzky vyplývajúce z nájomných
zmlúv na prenájom pozemku časť parc.č. 977/1 v k.ú. Trenčín, na ktorom sú zriadené
záhradky. Pri vytýčení hraníc jednotlivých záhradiek bolo zistené, že dve záhradky sa z časti
nachádzajú na pozemku vo vlastníctve mesta. Z uvedeného dôvodu je potrebné uzatvoriť
nájomné zmluvy na prenájom pozemkov pre:
- Annu Mazurkovičovú, časť parc.č. 977/1 o výmere 151 m2
- Ing. Ladislava Budínskeho, časť parc.č. 977/1 o výmere 67 m2
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne dňa
18.5.2006 odporučil prenájom pozemku na dobu 3 rokov.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za zo štyroch prítomných, odporučil
prenájom pozemku v zmysle predloženého návrhu.

r)
Ide o žiadosť LULEMIPA, s.r.o. Trenčín, zast. konateľom Pavlom Fialom, o kúpu
pozemkov v k.ú. Trenčín – parc.č. 3316/82, 3316/98, 3316/122 – lokalita park gen. M.R.
Štefánika – okolie objektu Rotunda. Uvedené pozemky mal žiadateľ doposiaľ v nájme. Stavba
je trvalého charakteru, je vo vlastníctve žiadateľa a má pridelené súp.č. 6686 – Sadová ul. Na
týchto pozemkoch má žiadateľ vybudované záhradné sedenie pre návštevníkov objektu
Rotunda.
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne
predaj odporučili dňa 20.4.2006. VMČ Sever na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa
22.05.2006 odporučil prerokovať vec na VMČ Stred vzhľadom k lokalite.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za zo štyroch prítomných, odporučil
vyhovieť žiadosti LULEMIPA, s.r.o. Trenčín, zast. konateľom Pavlom Fialom, o kúpu
pozemkov v k.ú. Trenčín – parc.č. 3316/82, 3316/98, 3316/122 – lokalita park gen. M.R.
Štefánika – okolie objektu Rotunda, v zmysle predloženého návrhu.
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s) Ide o žiadosť o predaj pozemkov v k.ú. Trenčín na Hasičskej ulici parc.č. 3235/19, zast.
plocha vo výmere 133 m2 a na Palackého ulici parc.č. 3238/2 zast. plocha vo výmere 23 m2
pre Ľudmilu Školudovú za účelom výstavby polyfunkčného objektu.
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne
predaj nehnuteľností odporúčajú.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 2 za, 2 sa zdržali hlasovania za zo štyroch
prítomných, nezaujal stanovisko k predmetnej žiadosti.

t) Ide o žiadosť fi AVK s.r.o. Trenčín vo veci odpredaja pozemkov parc.č. 784/1, 3306/1,
769/1, 770/2 v k.ú. Trenčín na Soblahovskej ul. za účelom výstavby Polyfunkčného objektu
A.V.K., Soblahovská ulica Trenčín.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za zo štyroch prítomných, odporučil
vyhovieť žiadosti fi AVK s.r.o. Trenčín vo veci odpredaja pozemkov parc.č. 784/1,
3306/1, 769/1, 770/2 v k.ú. Trenčín na Soblahovskej ul. za účelom výstavby
Polyfunkčného objektu A.V.K., Soblahovská ulica Trenčín, v zmysle predloženého
návrhu.

u)
Ide o vzájomnú zámenu pozemkov s Trenčianskym samosprávnym krajom v súvislosti
s plánovanou križovatkou pod mostom – parkovisko za budovou Gymnázia Ľ. Štúra na ktorom
sú potrubia až po chodník, je vo vlastníctve gymnázia a mesto bude tieto pozemky potrebovať
pod kruhovú križovatku. Tieto by sme zamenili za pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín,
nachádzajúce sa za jedálňou GĽŠ. Taktiež by sa zamenila aj škôlka a ich budova, kde majú
súkromné gymnázium s tým, že škôlka ostane zatiaľ vo výpožičke.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za z troch prítomných, odporučil
vyhovieť zámene pozemkov medzi Mestom Trenčín a Gymnáziom Ľ. Štúra, v zmysle
predloženého návrhu.

Ing. Koptíková, ekonomický útvar, predložila nasledovné žiadosti:
v)
1.
Ide o povolenie času predaja a času prevádzky služieb v prevádzkarni PIVÁREŇ
Námestie. sv. Anny 360/20 v Trenčíne
prevádzkovateľ:
Marek Bugala
prevádzkový čas:
pondelok – štvrtok
8.00 – 22.00 h
piatok
8.00 – 03.00 h
sobota
11.00 – 03.00 h
nedeľa
11.00 – 22.00 h
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za z troch prítomných, odporučil vyhovieť
predmetnej žiadosti s tým, že v piatok a sobotu bude prevádzkový čas do 24.00 h.
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2.
Ide o povolenie času predaja a času prevádzky služieb v prevádzkarni V.I.P. Bar,
Námestie. sv. Anny 22 v Trenčíne
prevádzkovateľ:
EmDo a com s.r.o.
prevádzkový čas:
pondelok – nedeľa
00.00 – 24.00 h
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za z troch prítomných, odporučil
vyhovieť predmetnej žiadosti, v zmysle predloženého návrhu.

3.
Ide o povolenie času predaja a času prevádzky služieb v prevádzkarni EMDO
CENTRO – Reštaurácia, Námestie. sv. Anny 22 v Trenčíne
prevádzkovateľ:
EmDo a com s.r.o.
prevádzkový čas:
pondelok – nedeľa
07.00 – 24.00 h
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za z troch prítomných, odporučil
vyhovieť predmetnej žiadosti, v zmysle predloženého návrhu.

4.
Ide o povolenie času predaja a času prevádzky služieb v prevádzkarni Kaviareň Velvet
Ul. Palackého 12 v Trenčíne
prevádzkovateľ:
Smart Servis s.r.o.
pondelok – štvrtok
07.30 – 22.00 h
prevádzkový čas:
piatok
07.30 – 24.00 h
sobota
09.00 – 24.00 h
nedeľa
13.00 – 22.00 h
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za z troch prítomných, odporučil vyhovieť
predmetnej žiadosti s tým, v zmysle preloženého návrhu.
-------------------------------------------------------P. Hubinská upozornila na sťažnosť z Ľudovej banky, kde klienti pri výbere finančných
prostriedkov z bankomatu sa cítia byť nechránení, keďže terasy sú až na múre, nie je voľný
chodník a nie je dodržaná ochranná zóna.
Bc. Marousek reagoval, že podľa vyhlášky musí byť chodník vyvýšený, čo nie je na
Štúrovom námestí dodržané.
Ing. Koptíková poukázala na prehustenú zeleň v átriu pri MsÚ, kvôli ktorej musia celé dni
v kanceláriách svietiť.
Ing. Vravková odpovedala, že je potrebné počkať kým prejde prvé napučanie stromov,
orezanie bude možné až za dva – tri týždne.
Bc. Marousek podal informáciu o odvážaní odpadu z domu p. Balúcha.
MUDr. Szép poznamenal, že v prípade pokračovania p. Balúcha v zbere šrotu by bolo
vhodné, aby tam bol pripravený režim pravidelného odvozu.
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Bc. Marousek informoval, že v uplynulom mesiaci bolo kontrolovaných 157 ,,psíčkarov“,
z toho 28 pokutovaných za celkovú sumu 10.800,-Sk.
P. Hubinská predložila nasledovné žiadosti v písomnej forme:
Žiadosť Ľudovíta Mikušku, Trenčín o umiestnenie verejného osvetlenia.
Žiadam o umiestnenie verejného osvetlenia na Ul. Partizánska v Trenčíne. Pôvodné
osvetlenie Ul. Partizánska nepokrýva časť ulice, ktorú tvorí klasický asfaltový podklad
a nachádzajú sa tam rodinné domy pod poradovými číslami 12, 20, 22, 24 a tiež novostavba
rodinného domu pod parcelovým číslom 2147/9.
V prílohe prikladám nákres tejto časti Partizánskej ulice, kde by bolo vhodné
umiestniť verejné osvetlenie. Vzhľadom k tomu, že cez túto časť ulice sa dá dostať aj na
sídlisko Juh, sa touto ulicou pohybuje veľký počet osôb. Hlavne počas večerných hodín tu
dochádza k vandalizmu a ujmám na majetku obyvateľov tejto časti ulice. Nedostatočné
osvetlenie poskytuje aj útočisko bezdomovcom a požívateľom drog, o čom svedčia často
pohodené injekčné striekačky. Umiestnením vhodného osvetlenia by sa mohlo predísť týmto
problémom a takisto by sa prispelo k skultúrneniu a zabezpečeniu tejto časti ulice, ako aj
väčšej spokojnosti obyvateľov mesta Trenčín.
1.

2.

Žiadosti a pripomienky p. Š. Balaja, Trenčín
- Na bývalom bitúnku sa zbúrali objekty, odviezol sa dobrý stavebný materiál, ale
nepotrebný a ostatná stavebná suť tam zostala. Je to veľké smetisko. Aj malý objekt
oproti bitúnku, kde boli veterinári sa stal miestom pre rôzne živly. V asanačnom
rozhodnutí bol termín na zlikvidovanie a úpravu terénu 6 mesiacov, doba je už
dávno splatná.
- Na Karpatskej ulici oproti tenisovým kurtom sú pri autobusovej zastávke polámané
lavičky. Bolo by vhodné ich vymeniť.
- Na Ul. Piaristická, do oblasti obytných domov za domom Sociálnych služieb
v rámci ,,jarného upratovania“, mal byť dodaný veľký kontajner podľa rozpisu
21.4.2006, ale nebol dodaný.
- Treba s policajným zborom a Útvarom životného prostredia a dopravy MsÚ
v Trenčíne prehodnotiť a doriešiť jednosmernú časť Piaristickej ulice (od
Kooperatívy po AGI na Električnej). Doporučujeme, aby aj z parkoviska pri
Kooperatíve bola len jednosmerná ulica, a aby sa zrušila pri obchode dopravná
značka ,,Daj prednosť na hlavnú ul.“, lebo tu z dôvodu odchodu z parkoviska od
Kooperatívy, domu Sociálnych služieb vodiči robia kolízie a znevažujú dopravné
značenie a ani mestská polícia tu nikdy nezakročila, aj keď bola volaná. Tiež treba
zvýrazniť jednosmernosť pri AGI ďalšou dopravnou značkou ,,Zákaz vjazdu do
jednosmernej cesty“.
- Doporučujeme vytvorenie nového parkoviska namiesto zeleného pásu na
Električnej ul. pri ceste 507, lebo v tejto oblasti už nie je možný prechod autom pre
odstavené parkujúce autá po oboch stranách Ul. Električnej a Súdnej.
- Na konci mesta – Legionárskej ul., v druhej zákrute oproti letisku, v zeleni medzi
cestou a železnicou je smetisko – plno chladničiek a iného materiálu. Už je to tam
od zimy a nikomu to nevadí?!
- Bolo by vhodné vymeniť asfaltový koberec Legionárskej ulice pri Biskupických
rampách – semaforoch, celá vozovka je hrboľatá ako oráčina.
- Prostredníctvom MsP zariadiť u majiteľov záhrad a pozemkov, aby presahujúce
konáre porastov vez oplotenia boli odstránené, aby neprekážali chodcom.
-
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2. Stretnutie s občanmi
Pani Hubinská privítala prítomných, predstavila členov Výboru mestskej časti,
zástupcu primátora, mestskej polície a zástupcov mestského úradu. Následne odovzdala slovo
Ing. Bocovi, zástupcovi primátora, ktorý informoval prítomných, že:
- sa začalo s opravou ciest, napr. na Ul. Soblahovská,
- pripravujú sa verejné WC v centre mesta,
- momentálne sa pripravuje rekonštrukcia cesty Horný Šianec, spodná časť Ul.
Piaristickej po Ul. Braneckého,
- je v pláne riešenie dopravy v centre mesta – sprejazdnenie Ul. Súdnej tak, aby
vozidlá mohli prejsť až na Električnú ulicu, kde sa plánuje vytvorenie novej
križovatky,
- Ul. K dolnej stanici (okolo nemocenskej - polikliniky), ktorá sa v súčasnosti
asfaltovala – bude tam tiež križovatka so stavebnými úpravami, na ktorú už mesto
pripravuje projektovú dokumentáciu,
- už je na schválenie pripravený projekt ,,križovatka pod mostom“ – musí prejsť ešte
rokovacím konaním so Slovenskou správou ciest a všetkými dotknutými,
- medzi menšie investičné akcie patrí vytvorenie parkovísk na Ul. Soblahovská,
Dlhé Hony, Inovecká,
- najvýznamnejšia investičná akcia v doprave je vybudovanie nového mosta
v Trenčíne – mal by viesť zo súčasného diaľničného privádzača okolo letiska
a vyšiel by pri čerpacej stanici ESSO na Električnej ulici, čím by sa veľmi výrazne
skvalitnila doprava v meste, pričom výstavba by mala byť zahájená najneskôr
budúci rok,
- v tomto roku sa pripravuje zahájenie rekonštrukcie verejného osvetlenia – začne sa
havarijnými stavmi,
- Výskumnému ústavu dopravnému v Žiline sa dala spraviť analýza aká je MHD
v Trenčíne a od zmeny cestovného poriadku MHD v tomto roku sa očakávajú
zmeny na autobusových linkách ktoré sú tak preťažené, že šoféri ani nemôžu
stíhať cestovný poriadok tak, ako je navrhnutý. Každých 20 – 30 minút by mal
pravidelne chodiť autobus z Juhu po Soblahovskej ulici až za železničnú stanicu,
prípadne do jednotlivých mestských častí. Nedôjde k zásadným zmenám, že by sa
škrtli autobusy a bolo by ich menej. Napríklad linka č. 2 bude premávať raz za
hodinu, ale posilnia sa spoje nasledovne. Niektoré spoje budú chodiť len cez
Inoveckú ulicu, ale aj cez Ul. Soblahovskú a Legionársku. Dostali sme sa do
bloku, a to je križovatka Ul. Inovecká so spojnicou na Juh, kde autobusy neúmerne
dlho čakajú, pretože musia dávať prednosť v jazde na hlavnú cestu. Tieto autobusy
radšej nasmerujeme cez Ul. Soblahovskú, Dlhé Hony a Legionársku. Ovplyvní to
jedine zástavku na Inoveckej ulici, kde bude stáť menej autobusov. Táto zmena by
bola v priebehu mesiaca august 2006. Budú zriadené aj nové linky – pripravujeme
nočný spoj, kde vyskúšame jeho obsaditeľnosť, jednu autobusovú linku, ktorá
bude mať trasu z Orechového, Istebníka, do Záblatia a cez Ul. Zlatoveckú až na
Juh III. – Východná ulica a touto linkou sa posilní autobusová linka aj v strede
mesta. Dopravca má obnoviť vozidlový park, kde očakávame premávanie aj
nízkopodlažného autobusu a výraznú obnovu autobusov.
Občianka sa pozastavila na znížení frekvencie premávania linky č. 2, pretože budú veľmi
znevýhodnení. Autobus ide po Perlu prázdnejší, ale potom nastupuje veľké množstvo ľudí.
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Občianka doplnila, že linka č. 2 je užitočná aj pre mesto, pretože autobusy premávajúce na
Juh sú preplnené a linka č. 2 odľahčuje aj dopravu, ktorá ide na Juh.
Ing. Boc odpovedal, že špička a robotnícke spoje budú dodržané. Analýzu dalo mesto spraviť
Výskumnému dopravnému ústavu v Žiline tak, aby sa zlepšila doprava v meste Trenčín.
Občianka poukázala na to, že spoje ktoré premávajú do Biskupíc by mali pokračovať až na
konečnú do Nozdrkoviec. Taktiež je problém sa dostať do práce na nočnú. V Nozdrkovciach
nie sú chodníky, jazdia tade nákladné autá a nie je sa im kde vyhnúť, už roky sa tam nič
nerobí. Počas zimnej údržby sa komunikácia odhŕňa po kríž a ďalej už nie.
Ing. Boc vysvetlil, že cesta do Nozdrkoviec je tretej triedy, ktorá patrí pod správu
Trenčianskeho samosprávneho kraja, to znamená, že mesto nebude financovať opravy na
ceste do Nozdrkoviec, pretože mu to neprináleží. Doplnil, že v tomto roku sa má vybudovať
v Nozdrkovciach kanalizácia.
MUDr. Szép poznamenal, že mesto nemôže dlhodobo dotovať monopolného prepravcu.
Chceme čo najskôr použiť financie na to, aby mesto križovali malé mikrobusy a súkromní
prepravcovia, ktorí sa budú snažiť vyjsť v ústrety občanom.
Ing. Vravková vysvetlila, že sú tri druhy mestských komunikácií a aj niektoré ulice v centre
mesta, ktoré nie sú mestskou komunikáciou sa neodhŕňajú, pretože ich MHSL, m.r.o. Trenčín
nespravuje (napr. Ul. Električná, Gen. M. R. Štefánika). Aj Trenčiansky samosprávny kraj
dostáva finančné dotácie na údržbu a opravy ciest.
Občan podotkol, že nový kruhový objazd na križovatke Soblahovskej a Legionárskej ulice
nie je upravený, navrhol výsadbu ruží. Poznamenal, že v MHD v Trenčíne je najdrahšie
cestovné a navrhol zaviesť dvojaké cestovné, napríklad aby ten občan, ktorý cestuje len 4
zastávky neplatil toľko, ako ten čo ide dlhšiu trasu.
V sobotu by okrem hlavnej pošty mohli byť otvorené aj ostatné, aspoň na dve hodiny.
Občan, obyvateľ domu na Inoveckej ulici č. 1 sa aj za vchod č. 3 vyjadril, že je potrebné
riešiť parkovanie. Ulica je dlhá, rovná, je tam hluk z dôvodu nadmerne rýchlo jazdiacich áut,
ľudia nemôžu v noci poriadne spať. Navrhol obmedzenie rýchlosti na 40 km/h.
Občan poznamenal, že mestská polícia by mala udržiavať poriadok a dohliadnuť aj na
dodržiavanie čistoty v okolí chodníkov.
Na Bezručovej ulici je na chodníku stĺp a auto tam zaparkuje tak, že sa nedá prejsť.
Zavolal mestského policajta a ten povedal, že s tým nemôže nič robiť.
Na detskom ihrisku na Bezručovej ulici sa v noci zdržiavajú opilci a vandali.
Na parkovisku pri Kauflande pravidelne zdraví vodiči parkujú na miestach
vyhradených pre telesne postihnutých.
Väčšie kontajnery bývajú umiestnené na chodníkoch a cestách, pritom v minulosti
mala každá stavba pri zahájení aj pri kolaudácii na ne určené miesta. Na Partizánskej ulici
stoja až v zákrute, na Bezručovej zaberali parkovacie miesta. Na toto všetko by mali
dohliadať rajonisti mestskej polície.
Platia sa veľké poplatky za vodu, väčšie ako za plyn, 23,-Sk za kubík vody je
nehorázne veľa.
Autobusy MHD keď zastavia viaceré za sebou, nie je vidieť ktorý je vzadu a kým tam
starší človek stihne prejsť, autobus odíde (Inovecká ulica).
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Bc. Marousek vysvetlil, že výsadba na objazdoch musí zodpovedať normám tak, aby bola
zachovaná dobrá viditeľnosť. V roku 2005 bolo navrhované, aby na Inoveckej ulici bola
znížená rýchlosť, ale dopravný inšpektorát to zamietol. Na chodníku nie je zakázané
parkovať, preto mestský policajt nezakročil.
Občianka z Partizánskej ulice požiadala o osadenie tabule, ktorá by označovala o akú ulicu
ide. Má tam sídlo aj Všeobecná zdravotná poisťovňa a nie je tam informačná tabuľa, denne ju
hľadajú ľudia.
Keď sa od Olbrachtovej ulice po križovatku robil chodník, pri domoch ostala trávnatá
plocha, ktorú nikto nekosí a majitelia psov ju využívajú na venčenie. To isté sa týka aj plota,
ktorý patrí vojenskej správe.
Olbrachtova ulica je nepriechodná, ani po chodníkoch, ani po ceste sa nedá chodiť,
problém je prejsť aj okolo Všeobecnej zdravotnej poisťovne – všetko kvôli zaparkovaným
autám. Požiadala, aby sa na Olbrachtovej ulici parkovalo len na jednej strane a bolo to
kontrolované.
P. Hubinská reagovala, že požiadavka na opravu chodníkov na Olbrachtovej ulici bola už
vznesená PhDr. Kvasničkom a odstúpená firme STRABAG.
Občianka sa vyjadrila, že zasadnutie VMČ Stred bolo málo propagované, INFO číta málo
ľudí. Tráva sa pokosí, kopy sa neodvážajú, prší do nich, čo má za následok zápach. Pri
orezávaní stromov sa má ,,rana“ zatrieť. V kríkoch a na trávnikoch sa kopí množstvo
odpadkov.
V sobotu na tržnici sa vzhľadom na množstvo zaparkovaných áut nedá prejsť.
Na Ul. 28. októbra chodia autá v protismere.
V klube dôchodcov sa na stenách odlupuje maľovka.
P. Balaj skonštatoval, že Piaristická ulica je síce cestou tretej kategórie pri zimnej údržbe, ale
stala sa centrom obchodného života. Od polikliniky až po Gymnázium Ľ. Štúra je to jediná
príjazdová komunikácia.
Pri novinovom stánku a na Súdnej ulici pred vchodom do väznice sú už pol roka 20
cm prepadliny v strede komunikácie a nič sa s nimi nerobí.
Detské ihrisko na Piaristickej ulici – znovu dolámané lavičky, celkovo je zanedbané.
Verejné osvetlenie (gule na vrchu stožiara) svietia do bytov, navrhol ich pri domoch
natrieť čiernou farbou.
Občianka poukázala na to, že triedený odpad sa pravidelne neodváža, nie je to ani raz do
mesiaca. Pri jarnom a jesennom upratovaní je potrebné poskytnúť viac veľkoobjemových
kontajnerov a na dlhšie ako na jeden deň.
Občianka bývajúca na Partizánskej ulici (novostavba) si ešte v roku 2005 podala žiadosť na
mestský úrad ohľadom verejného osvetlenia, doteraz jej nebolo odpovedané. Na bočných
cestičkách nie sú položené asfaltové povrchy ani chodníky.
Občan z Ul. J. Zemana sa vyjadril, že podchod je síce osvetlený, ale časť medzi ním a Ul. J.
Zemana je úplne čierna.
Šoféri nevedia, že v Trenčíne je dynamická doprava a je potrebné zastaviť čo
najbližšie pod semaformi, pretože inak dlho trvá, kým naskočí zelená. Je to príklad výjazdu
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z Ul. J. Zemana a z Biskupickej ulice smerom ku križovatke pri Perle – 2 sekundy ráno cez
dopravnú špičku je málo.
Požiadal o osadenie väčšieho množstva kontajnerov na plasty.
Občianka z obytného domu č. 1163 na Ul. Dlhé Hony informovala, že v jednom byte v ich
obytnom dome býva nekontrolovateľné množstvo ľudí, robia neporiadok, vyťahujú veci
z kontajnerov a nosia ich do bytu. Všetky byty sú v osobnom vlastníctve okrem tohto jedného,
ktorý patrí mestu. Zaujímala sa, na koho sa môže v tejto záležitosti obrátiť na mestskom
úrade.
Kanál vedie okolo ich celého domu a vyráža do pivníc, na mestskom úrade im
nechceli žiadosť zobrať, vraj k nej potrebujú aj projektovú dokumentáciu a doteraz nedostali
odpoveď, čo majú v tomto smere robiť.
Ing. Boc odporučil v záležitosti bytu obrátiť sa na Ing. Mikolášovú, špecialistu Útvaru
školstva a sociálnych vecí MsÚ v Trenčíne. Problém z kanalizáciou preverí a zrejme bude
potrebné osloviť aj Trenčianske vodárne a kanalizácie.
Riaditeľka z Materskej školy na Ul. 28. októbra sa vyjadrila, že pracovníkmi MsÚ jej bolo
odporučené sa obrátiť na poslancov VMČ Stred. Ide o to, že v jednom pavilóne majú 2 triedy,
je tam doslova napchatých 45 detí. Ostatné tri pavilóny patria jasliam a budova patrí
Sociálnym službám mesta Trenčín, m.r.o.. Požiadala o preradenie jedného pavilónu jasiel na
materskú školu, pretože jasle nie sú tak kapacitne vyťažené.
Občianka bývajúca na Ul. S. Chalupku poukázala na skutočnosť, že už roky je na ceste vyše
metra nezaasfaltovaná časť, keď prší je tam blato, hlina tečie po ceste.
Túto jar bolo veľké množstvo peľu, autá, aj parapetné dosky na oknách boli celé žlté,
polievacie autá by mohli polievať cesty (nie pitnou vodou), čím by sa znížilo množstvo
alergénov v ovzduší.
Bezdomovci rozhadzujú plastové fľaše od vína a žobrú od ľudí peniaze.
Bc. Marousek reagoval, že vždy keď ich policajti chytia, dajú im vrece a musia to pozbierať.
Občan sa sťažoval na hlučnosť z letiska – nie na vojenskú prevádzku, ale na súkromnú
leteckú spoločnosť a to na výučbu akrobatického lietania. Ide o mimoriadne nepríjemný
kolísavý zvuk a aspoň v nedeľu by mohol byť kľud.
Občan z Belej vzniesol nasledovné pripomienky:
- Cintorín by bolo vhodné občas pokosiť a opraviť plot.
- Stromy sú staré, pekné, ale mnohé z nich sú choré – mali by sa urobiť ochranné
opatrenia.
- Na autobusové zastávky by bolo vhodné umiestniť odpadkové koše.
- Cesta sa pri výstavbe obchodného centra z časti spevnila, začalo to však sadať
a opäť sa prepadáva.
- Pri výstavbe obchodného centra bolo taktiež sľúbené, že sa pritiahne voda,
kanalizácia, boli však pritiahnuté len po TESCO.
- Kvôli ceste písal aj na mestský úrad, kde mu odpovedali, že ide o sieťový rozpad.
Doplnil, že táto cesta je v takomto stave už 25 rokov, podmýva ju potok s ktorým
sa už 2,5 roka nič nerobilo.
- Železničné priecestie v Belej je v hroznom stave.
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Výjazd na hlavnú cestu smerom do Bánoviec nad Bebravou – z ľavej strany je na
moste cez potok železné zábradlie, takže nie je vidieť prichádzajúce autá. Z pravej
strany je to obdobné.

Občan poznamenal, že na Hasičskej ulici ako sa ide smerom na Trenčiansku Teplú nie je na
osadených lavičkách zastrešenie.
Na rohu Inoveckej a Bezručovej ulice je vysoký živý plot, ktorý nikto neupravuje,
následkom čoho vodiči musia vojsť do vozovky, aby videli.
Občianka bývajúca na Partizánskej ulici v mieste ako sa hore nachádzajú obytné domy
poukázala na schodisko (asi 65 schodov), ktoré vedie k ich domom. Schodisko je tam už 35
rokov, začalo ho používať väčšie množstvo ľudí a potrebuje rekonštrukciu. Je to na ich
pozemku, ale využívajú ich aj iní ľudia, sami rekonštrukciu nezvládnu, preto uvažovali už aj
o odpredaji.
Ing. arch. Guga reagoval, že bola vypracovaná štúdia ktorej súčasťou je aj toto pešie
prepojenie.
Dipl. Ing. Homola vysvetlil, že dal podnet aby sa to zrealizovalo už v tomto roku.
Občianka navrhla pri studničke na Partizánskej ulici osadiť tabuľku s informáciou, že voda je
pitná a čo obsahuje.
Občianka upozornila na neporiadok v tráve v záhradkách pri COOP-e.

Pani Gabriela Hubinská, predsedníčka VMČ STRED poďakovala prítomným za účasť
a ukončila zasadnutie.

Zapísala: Dana Viskupičová
V Trenčíne, 02.06.2006

p. Gabriela H U B I N S K Á
predseda VMČ STRED
Dňa:
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