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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 9.9.2019 

 
Prítomní poslanci: MUDr. Šimon Žďárský, Mgr. Richard Medal, p. Eva Struhárová, Ing. Richard Ščepko, Pavol 
Bobošík 
       
Ospravedlnení poslanci: Mgr. Michal Moško 
 
Prítomná: Mgr. Ivana Suliková – garant VMČ Stred 
Hostia: Bc. Peter Repka – MsP, Ing. Gabriela Vanková – Útvar majetku mesta, Ing. Róbert Hartmann – Útvar 
mobility, Ing. Jaroslav Pagáč – prednosta MsÚ, Mgr. Iveta Plešová – Útvar právny, p. Jiří Egg, Ing. arch. Jozef 
Masaryk 
 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého obdobia 
4. Umiestnenie vývesiek VMČ 
5. Cintorínska ulica-dotazník 
6. Nové požiadavky občanov a poslancov 
7. Rôzne 
8. Záver 

 
1. OTVORENIE 
 
MUDr. Žďárský – privítal všetkých prítomných poslancov a hostí. Skonštatoval prítomnosť štyroch poslancov 
z VMČ Stred a výbor je uznášaniaschopný. Následne oboznámil všetkých s programom a dal návrh na  
hlasovanie za odsúhlasenie programu. 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého obdobia 
4. Umiestnenie vývesiek VMČ 
5. Cintorínska ulica-dotazník 
6. Nové požiadavky občanov a poslancov 
7. Rôzne 
8. Záver 
 
HLASOVANIE: 
Poslanci v počte 4 ZA odsúhlasili program. 
Za: 4 (MUDr. Žďárský, Mgr. Medal, p. Struhárová, p. Bobošík)      Proti: 0        Zdržali sa: 0 
 
 
2. PREROKOVANIE ŽIADOSTÍ 
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie k prenájmu pozemku v k.ú. Trenčín,  časť  C-KN parc.č. 

1115/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7,5 m2, pre ELMONT, s.r.o., za účelom majetkovoprávneho 

vysporiadania pozemku pod jestvujúcim novinovým stánkom nachádzajúcim sa na Ul. Braneckého v Trenčíne, 

na dobu neurčitú. 
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    Dňa 19.12.2011 bola uzatvorená Nájomná zmluva č. 68/2011 medzi Mestom Trenčín ako prenajímateľom  
a Zuzanou Masarovič ako nájomcom, ktorej predmetom bol prenájom pozemku časť C-KN parc.č. 1115/1 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7,5 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod 
jestvujúcim novinovým stánkom, na dobu neurčitú. Vzhľadom k tomu, že novým vlastníkom novinového 
stánku sa na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 28.6.2019 stala spoločnosť ELMONT, s.r.o., pôvodný nájomca – 
Zuzana Masarovič  požiadal o zmenu nájomcu v nájomnej zmluve.     
 
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ v Trenčíne a Útvar územného 
plánovania Mesta Trenčín dňa 6.8.2019 odporučil prenájom pozemku     
 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 4 ZA odporučil vyhovieť žiadosti. 
Za: 4 (MUDr. Žďárský, p. Bobošík, Mgr. Medal, p. Struhárová)        Proti: 0          Zdržal sa: 0  
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k predaju nehnuteľností  - pozemkov v k.ú. Trenčín, na 
ulici Slnečné námestie: 
Pre Ing. Betík Radoslav a manž. Bc. Magdaléna - C-KN parc. č. 3628/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 
m2 a C-KN parc.č.3628/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pod jestvujúcou garážou a priľahlým pozemkom. 
Ide o pozemky v lokalite Slnečné námestie, kde predmetné parcely ostali pôvodnými vlastníkmi nehnuteľnosti 
nevysporiadané. Noví vlastníci nehnuteľnosti požiadali o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod 
jestvujúcou garážou a priľahlým pozemkom na Ul. Slnečné námestie.  
 
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ v Trenčíne a Útvar územného 
plánovania Mesta Trenčín dňa 06.08.2019 odporučili predaj pozemkov 
 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 4 ZA odporučil vyhovieť žiadosti. 
Za: 4 (MUDr. Žďárský, p. Bobošík, Mgr. Medal, p. Struhárová)        Proti: 0          Zdržal sa: 0  
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti spoločnosti COFFEE SHEEP, s.r.o. Trenčín, ktorá 
požiadala o prenájom pozemku v k.ú. Trenčianske Biskupice – časť CKN parc.č. 1127/57 zast. plocha a nádvorie 
o výmere 221 m2, za účelom zabezpečenia prístupu a  manipulačného priestoru k prevádzke Coffee Sheep, 
s.r.o., ktorá sa nachádza v budove na pozemku CKN parc.č. 1130/6. 
Ide o pozemok v k.ú. Trenčianske Biskupice – neudržiavanú zeleň popri prístupovej komunikácii - výjazd na 
hrádzu. Žiadateľ má časť susednej nehnuteľnosti – budovy v prenájme za účelom praženia a distribúcie kávy na 
dobu neurčitú a má záujem vyššie uvedený pozemok upraviť (vyštrkovať) bez stavebných zásahov do 
predmetného pozemku. 
 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 4 ZA odporučil vyhovieť žiadosti. 
Za: 4 (MUDr. Žďárský, p. Bobošík, Mgr. Medal, p. Struhárová)        Proti: 0          Zdržal sa: 0  
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť  o  vyjadrenie  k  predaju   nehnuteľnosti –   pozemku   na   ul. Piaristická 
v  k.ú.  Trenčín, C-KN parc.č. 545/2 zastavaná   plocha a nádvorie o výmere 781 m2, zapísaného na LV č.1, ako  
vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1, do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov, zapísaných na LV č. 5199, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku priľahlého 
k bytovému domu na Ul. Piaristická so súpisným číslom 270, ktorý bude využívaný ako zeleň, ihrisko, súčasť 
príjazdovej cesty a parkovisko. Ide o pozemok - trávnatý porast a spevnené plochy, ktoré tvoria súčasť 
príjazdovej cesty k bytovému domu, na Ul. Piaristická v blízkosti Domu Sociálnych služieb v k.ú. Trenčín. 
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Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar územného plánovania Mesta Trenčín a Útvar 
mobility MsÚ v Trenčíne dňa 06.08.2019 odporučili predaj  pozemku.  
 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 3 ZA, 1 sa zdržal hlasovania odporučil vyhovieť žiadosti. 
Za: 4 (MUDr. Žďárský, p. Bobošík, p. Struhárová)        Proti: 0          Zdržal sa: 1 (Mgr. Medal)  
 
Na VMČ Stred sa dostavil poslanec Ing. Ščepko. Pokračovala diskusia k odporučenému návrhu predaja 
pozemku na ul. Piaristická. 
Ing. Ščepko sa vyjadril, že na danom pozemku je ihrisko pre staršie deti a v okolí iné takéto ihrisko pre nie je 
a ani ho nevieme v blízkosti zabezpečiť. 
MUDr. Žďársky – ja som to pochopil tak, že noví vlastníci betónovú plochu zanechajú a že tam nemôžu nič robiť 
a nebudú si to ani oplocovať. 
 
MUDr. Žďársky navrhol po podrobnejšej diskusii poslancov k odpredaju pozemku na ul. Piaristická, že ÚMM 
vypracuje nový návrh, ktorý by zahŕňal len časť odpredaja pozemku, aby ihrisko a prístup pred ihriskom zostal 
v majetku mesta Trenčín. 
 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 5 ZA, odporučil vypracovanie nového návrhu k odpredaju pozemku na ul. Piaristická. 
Za: 5 (MUDr. Žďárský, p. Bobošík, p. Struhárová, Mgr. Medal, Ing. Ščepko)        Proti: 0          Zdržal sa: 0 
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k prenájmu nasledovných pozemkov v k.ú. Trenčín: 

– CKN parc.č. 339/2 zast. plocha a nádvorie o výmere 676 m2, pre Ing. Mariána Matušku, za účelom jeho 
užívania ako priľahlého pozemku prislúchajúceho k bytu v nájme žiadateľa.  
Ide o oplotený pozemok nachádzajúci sa na Ul. 1. mája, ktorý je súčasťou areálu bývalej základnej školy. 
Žiadateľ na základe Zmluvy o nájme bytu užíva v budove školy byt a tento pozemok je priľahlý k predmetnému 
bytu ako dvor. Uvedenú nájomnú zmluvu Mesto Trenčín prevzalo z Okresného úradu v Trenčíne pri delimitácii 
budov materských a základných škôl. Zároveň prevzalo záväzky vyplývajúcej z predmetnej zmluvy. V snahe 
zabezpečenia prístupu na zadný dvor nachádzajúci sa za budovou bývalej základnej školy, bol pôvodný 
pozemok CKN parc.č. 339/2 rozčlenený geometrickým plánom  tak, aby bol užívaný a sprístupnený i nájomcovi 
bytu i nájomcovi budovy školy.  
 
– CKN parc.č. 339/7 zast. plocha a nádvorie o výmere 116 m2, pre 1/ Ing. Mariána Matušku a 2/ Vedecko-
náučné centrum FUTURUM, n.o. Trenčín, za účelom  jeho spoločného užívania ako prístupu pre peších 
k nehnuteľnostiam v nájme žiadateľov a v nevyhnutnom rozsahu autom z dôvodu zásobovania a zabezpečenia 
chodu školy. Ide o oplotený pozemok nachádzajúci sa na Ul. 1. mája, ktorý je súčasťou areálu bývalej základnej 
školy a bude využívaný nájomcami spoločne ako prístup pre peších k nehnuteľnostiam v nájme žiadateľov. 
Autom bude možný prejazd iba v nevyhnutnom rozsahu z dôvodu zásobovania a zabezpečenia chodu školy. 
V snahe zabezpečenia prístupu na zadný dvor nachádzajúci sa za budovou bývalej základnej školy, bol 
pôvodný pozemok CKN parc.č. 339/2 rozčlenený geometrickým plánom  tak, aby bol užívaný a sprístupnený 
i nájomcovi bytu i nájomcovi budovy školy.  

 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 5 ZA odporučil vyhovieť žiadosti. 
Za: 5 (MUDr. Žďárský, p. Bobošík, Mgr. Medal, p. Struhárová, Ing. Ščepko)        Proti: 0          Zdržal sa: 0  
 
Útvar právny predložil Návrh zmeny vo vymedzení volebných okrskov na území mesta Trenčín – VMČ Stred 
Poslanci diskutovali o bezbariérovosti vstupov do okrskov. 
 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 5 ZA, odporučil vypracovanie nového návrhu k odpredaju pozemku na ul. Piaristická. 
Za: 5 (MUDr. Žďárský, p. Bobošík, p. Struhárová, Mgr. Medal, Ing. Ščepko)        Proti: 0          Zdržal sa: 0 
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3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 

 
163. p. Egg  – konštatoval, že pravidelne sa kosí tráva, ale často sa zabúda na okrajové časti. Žiada   

o informáciu, prečo sa nekosí tráva pod oporným múrom Horný Šianec, keď firma má  stanovený úkon 
preplatený. Kedy sa uskutoční náprava? Akú zvolí firma technológiu, je jej záležitosťou a je obecne 
známa a viac krát použitá. Ide len o znalosť situácie a organizáciu práce. 
ODPOVEĎ: Parcela nebola zaradená do súťaže na  kosenie , preto ju dodávateľská spoločnosť 
nekosila.Bola vykonaná náprava tohto stavu a do konca 30. týždňa bude pokosená už dodávateľsky. 
(MHSL) 
 

164. p. Egg – žiada o informáciu, kedy sa uskutoční rekonštrukcia komunikácie priestoru zástavky MHD – 
Gymnázium? V odpovedi na požiadavku č. 146 sa konštatuje, že v tomto roku sa úloha nedostala na 
základe rozhodnutia poslancov do investičného plánu cez to, že ide o značne frekventovanú zástavku 
v centre mesta, za dažďa dochádza k ohrozeniu občanov vodou z vyjazdených koľají. Na daný problém už 
viac ako rok upozorňujem. 
ODPOVEĎ: Radi by sme vyhoveli a zastávku MHD - Gymnázium zrekonštruovali, no pokiaľ v rozpočte 
nebudú schválené finančné prostriedky na rekonštrukciu to nie je možné. Toto je plne kompetencia 
mestského zastupiteľstva. (KPRE) 
 

165. p. Egg - žiada o informáciu, či je Stromová , Riznerova, Jána Zemana, Sasinkova súčasťou mesta Trenčín? 
Ak áno, prečo sú tunajší obyvatelia oslobodení od poplatku za parkovanie a parkujú dokonca na 
chodníkoch. Nerešpektuje sa tu ani dopravné značenie (B 33). Je to z dôvodu, že ide o rodinné domy, 
firmy? Kedy sa v tomto smere urobí náprava? 
ODPOVEĎ: Ulice sú súčasťou mesta. Obyvatelia nie sú oslobodení od poplatku za parkovanie. Za 
parkovanie na platených parkoviskách musia platiť ako ktokoľvek iný. Za MsP: Hliadky MsP vykonávajú 
kontrolnú činnosť na celom území mesta, uvedené ulice nevynímajúc. Nakoľko takýchto, alebo 
podobných podnetov od občanov je veľké množstvo, hliadka nemôže kontrolovať  jednu ulicu celý deň 
nepretržite. V prípade ak ste svedkom páchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky, oznámte to bezprostredne z miesta na tel. číslo 159. (ÚM, MsP) 

 
166. p. Egg – jedna z najkrajších ulíc je Karpatská ulica. Nachádza sa na nej aj niekoľko moderných, vkusne 

zariadených detských ihrísk. Ale je tu aj ďalšie detské ihrisko (v bezprostrednej blízkosti moderného 
ihriska), ktoré pravdepodobne patrí do majetku mesta, o čom svedčí zarastanie burinou, nenatretie 
detských atrakcií a pod. Žiada o informáciu, či by nebolo užitočnejšie existujúce zariadenie tohto ihriska 
premiestniť do inej vhodnejšej lokality? O obnove a kosení ani nehovoriac. 
ODPOVEĎ: Pokosené v druhom kosení , 27.týždeň -dodávateľsky (MHSL) 
 

167. Ing. arch. Masaryk  - žiada osadiť na križovatkách na ulici Cintorínska 4 dopravné značky Stop (foto 
v prílohe) Žiada o dočasné riešenie, aby sa situácia na ulici zkľudnila.  
ODPOVEĎ: Úprava dopravného riešenia na Cintorínskej ulici bude zrealizovaná na základe poslaneckého 
prieskumu medzi obyvateľmi ulíc Cintorínska, Partizánska, Janka Kráľa a Tatranská. (ÚM) 
 

168. Ing. arch. Masaryk  - žiada o požitie kvalitnejších, trvácnejších náterov, farieb pri vodorovných 
dopravných značeniach cyklotrás.  
ODPOVEĎ: Mesto Trenčín zväčša používa certifikované nátery na báze acetylénovej farby so životnosťou 
1 rok. Na zrekonštruovaných komunikáciách (pokiaľ to stav rozpočtu mesta dovolí) sa používa studený 
striekaný plast so životnosťou 5 rokov a cenou 5x vyššou ako farba. Takýto náter sa však odporúča 
použiť iba na nové asfalty, nakoľko na 20 – 50 ročných povrchoch nie je možné zaručiť jeho 5-ročnú 
životnosť. V takomto prípade je efektívnejšie použiť klasickú farbu. (ÚM) 
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169. p. Sjekel  - žiada o informáciu, koľko krát MsP za posledný rok bola na kontrole na ulici 28. októbra 
v Trenčíne (pri byt. dome č. 1176, č. 1174) 
ODPOVEĎ: Informačný systém, ktorý používa MsP neeviduje počet vykonaných kontrol. Zaznamenáva 
iba počet zistených priestupkov spáchaných na jednotlivých uliciach. Na ulici 28. októbra bolo od 
začiatku roka hliadkami MsP prejednaných 166 priestupkov. (MsP) 
 

170. Mgr. Medal - prosí o vyčistenie schodov a najmä rampy pre kočíky z podchodu z ulice 
Karpatská/Jesenského na ulicu Električnú (foto v prílohe) 
ODPOVEĎ: MHSL zabezpečí vyčistenie. (MHSL) 

 
171. Mgr. Medal – žiada o pokosenie plochy na Piaristickej ulici medzi DOS a činžiakmi (foto v prílohe) 

ODPOVEĎ: Bolo pokosené 5.7. (MHSL) 
 

172. Mgr. Medal – žiada o pokosenie (a pravidelné kosenie) trávneho porastu na ploche starého detského 
ihriska na Karpatskej ulici, plánovanej na výstavbu dopravného ihriska 
ODPOVEĎ: Pokosené v druhom kosení , 27.týždeň -dodávateľsky (MHSL) 
 

173. Mgr. Medal – žiada o informáciu kto bude prevádzkovateľ plánovaného dopravného ihriska na 
Karpatskej ulici, za akých podmienok a v akom bude právnom vzťahu s mestom ako majiteľom ihriska?  
ODPOVEĎ: Kto a za akých podmienok bude prevádzkovať dopravné ihrisko zatiaľ nie je rozhodnuté. 
Túto tému je možné otvoriť v čase, keď  bude dopravné ihrisko v realizácii. (KPRE)  
 

174. Mgr. Medal – prosí na najbližšie zasadnutie VMČ Stred o zaradenie informácie o plánovanom 
zjednosmernení ulice Jána Zemana okolo bytoviek, s poskytnutím časového horizontu realizácie 
ODPOVEĎ: Zjednosmernenie príde odprezentovať vedúci útvaru mobility (ÚM) 
 

175. Mgr. Medal – žiada o aktuálnu informáciu riešenia kauzy neskolaudovaného megaboardu na križovatke 
Električná-Legionárska s príslušenstvom a o ďalšom postupe mesta v tejto veci. 
ODPOVEĎ: V decembri 2019 bolo demontované osvetlenie z doublebigboardu v križovatke ul. 
Legionárska a Električná. Stavba bola následne skolaudovaná, nakoľko iné nedostatky pri kolaudačnom 
konaní zistené neboli. Vlastník stavby po kolaudácii znova namontoval osvetlenie stavby bez povolenia. 
Stavebný úrad  vedie konanie o odstránení nepovolenej zmeny stavby. (ÚSaŽP) 

 
176. p. Birasová – žiada o opravu zábradlia na začiatku železničného mosta zo strany od mesta (foto 

v prílohe) 
ODPOVEĎ: Zábradlie bolo opravené bezodkladne po nahlásení havarijnej poruchy. (MHSL)  
 

177. Ing. Ščepko - Legionárska ulica v úseku od vchodu nemocnice po Nemocničnú ulicu. Chcel by som sa 
spýtať, či je možné (na základe vedenia inžinierskych sieti) vysadiť stromoradie spolu so živým plotom v 
páse medzi cestou a chodníkom. Ako príklad prikladám nižšie fotografie z Trnavy, kde sú takto upravené 
viaceré ulice v meste. Pri rekonštrukcii chodníka pri nemocnici minulý rok to vraj možné nebolo. 
ODPOVEĎ: V tomto úseku je naplánovaná výsadba nových stromov rovnakého druhu ako už na ul. 
Legionárskej je a to čerešní Sakura. (MHSL) 
 

178. Ing. Ščepko - Zámostie, Ulica Brezova, pred domom č. 22. Keďže som poslancom mesta, nie len 
mestskej časti, dovolím si výnimočne aj podnet zo Zámostia. Jama, ktorú posielam na fotografii nižšie. 
Správca komunikácii o nej vie, keďže bola niekoľko krát označená oranžovým sprejom. Chcel by som 
poprosiť, či je možné tento zväčšujúci sa výtlk v takmer celej šírke vozovky opraviť. 
ODPOVEĎ: Napriek nutnosti celoplošnej opravy ulice , ktorá má byť predmetom IA , urobili sme dočasnú 
opravu  výtlku. (MHSL) 
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179. Ing. Ščepko - Projektová dokumentácia na cyklotrasu cez kruhový objazd Legionárska - Soblahovská. 
Je možné odhadnúť náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá by fyzicky spojila 
cyklotrasu zo smeru JUH do centra? Trasovanie mimo cesty – medzi chodníkom a kruhovým objazdom. 
Viem, že vyriešenie kruhového objazdu je komplikované, ale aspoň v jednom smere by to malo byť 
možné. Aspoň takú som dostal odpoveď a cyklokomisii v roku 2018. 
ODPOVEĎ: Odhad nákladov na PD – do 1000 Eur (ÚM)  
 

180. Ing. Ščepko - Dom smútku na JUHu. Chcel by som sa spýtať na vybavenie Domu smútku z pohľadu 
vizuálneho aj akustického vybavenia. Dostal som totiž podnet, že pri úmrtí mladého človeka nebolo 
možné v interiéry premietať fotky, videa, problematické bolo aj prehrávanie bežných zvukových 
formátov. Viem, že cintoríny sú v správe Pohrebníctva Dvonč, no chcel by som vedieť, či evidujú pri 
pohreboch (asi prevažne) mladších ľudí takéto požiadavky. Viem, že v objekte nie je ani plátno s 
projektorom, any veľká obrazovka a pod.. Pritom nejde o veľké položky, ktoré by sa v prípade 
využiteľnosti dali vyčleniť z rozpočtu. 
ODPOVEĎ: V júni bol v dome smútku na Juhu vymenený zastaralý audiosystém za nový, ktorý je 
kvalitnejší a umožňuje pripojiť aj USB. Čo sa týka premietania - projekcie, táto je požadovaná v 
ojedinelých prípadoch. Riešia si ju vo vlastnej réžii samotné pohrebné služby, napr. Chryma, Dvonč, 
ktoré disponujú projektorom a plátnom. (ÚIS) 

 
181. Ing. Ščepko - Nozdrkovce. Chcel som sa spýtať na čistenie komunikácii od zimného posypu v 

Nozdrkovciach. Viem, že boli prioritnejšie časti v meste, ale ani v júly nie sú odstránené kamienky z 
komunikácii. Je možné zabezpečiť vyčistenie aj tejto časti mesta? 
ODPOVEĎ: O údržbu tohto  úseku komunikácie sa stará Slovenská správa ciest. O stave znečistenia sme 
informovali a žiadali nápravu. (MHSL) 

 
182. Ing. Ščepko - Chodník 1. Etapy nozdrkovského chodníka + zastávka Biskupice, čistička (smer 

Biskupice). Chodník postavený minulý rok nebol zaradený ani do zimnej údržby a ani z neho dodnes 
neboli odstránené kamienky z cestnej komunikácie. Bolo by možné zariadiť vyčistenie chodníka? 
ODPOVEĎ: Ďakujeme za podnet ,reklamovali sme u dodávateľa MP, chodník je toho času vyčistený. 
(MHSL) 

 
183. Ing. Ščepko - Ikarus 280.87 označený ako historické vozidlo. V roku 2008 bol vyradený z trenčianskej 

MHD posledný Ikarus. Dodnes doslova hnije v areály SAD Trenčín. Chcel som sa spýtať, či je možné toto 
vozidlo previesť do areálu MHSL do jednej z garáži? Prípadne niekde pod strechu? Ak by sa raz našla vôľa 
na rekonštrukciu tohto historického vozidla, aby bolo ešte čo rekonštruovať. Vozidlo bolo dlhé roky 
súčasťou miestnej MHD, preto je škoda, že už 11. rok stojí nepovšimnuté v areály SAD.  
ODPOVEĎ: Dňa 27.júna 2019 bolo „toto historické vozidlo“ Ikarus 280.87 zošrotované certifikovanou 
organizáciou (ÚM) 
 

184. Ing. Ščepko - Svetelná križovatka Legionárska – Električná. Chcel by som sa spýtať, či je možné, aby bolo 
zriadené odbočovanie z Električnej ulice smer priecestie, ak je zo strany od Biskupíc „zelená“ na 
semafore. Podobne ako je to v opačnom smere, kde je možné v určitom čase odbočiť zo smeru Kaufland 
na Legionársku ulicu. Kde je na semafore v tomto smere doplnené o „zelenú šípku“. Fotografiu s 
naznačením posielam nižšie. 
ODPOVEĎ: Možné to je (po súhlase ODI a správcu cesty TSK). A to v čase, keď je signál „voľno“ zo smeru 
od Biskupíc, t.j. pred signálom „voľno“ od Električnej, čiže naopak ako pri smere od Bánoviec. Bude 
potrebná výmena signalizácie vrátane radiča. Predpokladaná cena okolo 100 000 Eur. (ÚM) 

 
185. Ing. Ščepko - Dlhé Hony. Betónové kvádre medzi Smažienkou a Ulicou 28. októbra. Chcel by som sa 

spýtať, či by bolo možné odstrániť betónové panely, ktoré už stratili svoj pôvodný význam a 
revitalizovať/vysadiť zeleň pod nimi? Alebo majú panely dodnes nejaký význam/funkciu? 
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ODPOVEĎ: MHSL nemá na odstránenie betónových panelov v rozpočte pre rok 2019 finančné 
prostriedky. (MHSL) 
 

186. Ing. Ščepko - Priechod pre chodcov na Ul. 28. októbra. Pravdepodobne pracovníci Márius Pedersen 
nebudú nadšení, ale bolo by možné osadiť dve smetné nádoby na chodník? Dnes sú nádoby osadené pri 
priechode pre chodcov, kde hlavne ľudí menšieho vzrastu a deti zaregistruje vodič auta v poslednej 
chvíli. Vďaka nádobám na ceste pri priechode sú rozhľadové parametre ešte horšie. Ďakujem za 
prípadne prehodnotenie miesta. 
ODPOVEĎ: Podnet bol preposlaný na Márius Pedersen. Keď príde vyjadrenie, budeme informovať. 
(ÚSaŽP) 
 

187. Ing. Ščepko - Olbrachtova ulica – umiestnenie smetných nádob. V apríli 2019 som sa pýtal na vhodnosť 
miesta na Olbrachtovej ulici pre umiestnenie nádob na triedený odpad. Mala prebehnúť porada 
jednotlivých útvarov. Chcel by som sa spýtať na výsledok. Ak by bolo miesto vhodné, treba na stojisko 
vypracovať projektovú dokumentáciu, alebo stačí len danú plochu spevniť napr. dlažbou? 
ODPOVEĎ: Po konzultácii s útvarom mobility a jeho zástupcom nebolo toto miesto doporučené z 
dôvodu terénnej nerovnosti a plánovanej výstavbe chodníka. Bolo by vhodné navrhnúť iné umiestnenie 
nádob. ÚSaŽP následne zabezpečí presun nádob na nové miesto. (ÚSaŽP) 
 

188. Ing. Ščepko - Legionárska ulica v časti od Novej polikliniky po križovatku. V apríli som sa pýtal na 
možnosť fyzického oddelenia chodníka, ktorý je dnes oddelený od cesty bielym pásom. Odpoveď znela, 
že je lepšie vybudovať chodník na opačnej strane v zelenom páse. Súhlasím, ale takýto chodník v 
najbližších rokoch vybudovaný pravdepodobne nebude. Osadenie fyzického oddelenia je finančne menej 
náročný a pomerne rýchlo aplikovateľný. V Novákoch takto oddelili chodník od cesty. Chcel by som sa 
spýtať, prečo takéto riešenie nie je v tejto lokalite vhodné. Počas školského roka pravidelne vozidlá 
zastavujú a parkujú „na chodníku“. Čo dokazuje aj fotografia nižšie. 
ODPOVEĎ: Útvar mobility navrhne poslancom ako jednu z investičných akcií práve vybudovanie tohto 
chodníka. Ak sa to nepodarí presadiť do rozpočtu 2020, zvážime osadenie obdobných zábran. (ÚM) 
 

189. Ing. Ščepko - Nasadenie kĺbových vozidiel na linku č. 1 a ranné linky 24 aj v čase školských prázdnin. 
Viem, že sa táto téma pravidelne vracia s prázdninami. No vyradenie kĺbových vozidiel na nosných 
linkách akou je aj č. 1 nemusí byť úplne šťastné. Hlavne v ranných a poobedných časoch sú krátke 
vozidlá naozaj plné. Absenciou klimatizácie vo vozidlách sa komfort cestovania značne znižuje. Preto sa 
chcem spýtať, či Útvar mobility predsa len neprehodnotí nasadenie kĺbových vozidiel (prioritne 
nízkopodlažného Citelisu 18M) na linku č. 1 (a linku 24) v spomínaných časoch. Pridávam pohľad do 
interiéru krátkeho vozidla na linke č. 1. Ak chceme cestujúcim zabezpečiť aspoň ako taký komfort pri 
cestovaní v letných mesiacoch, nasadenie kĺbových vozidiel by tomu určite prospelo. Ide mi len o to, aby 
cestovanie na najdlhšej linke nebolo skôr utrpením pre cestujúcich. Ďakujem za prehodnotenie! 
ODPOVEĎ: Požiadame spoločnosť SAD Trenčín o výstup ranných a poobedňajších spojov na linkách č. 1 
a 24. Aká je vyťaženosť počas prázdnin júl, august 2018 a následne podľa toho určíme nasadenie 
kĺbových vozidiel na menovaných linkách. Spoločnosť SPP realizuje rozkopávku na ul. gen. M. R. 
Štefánika a termíny prác prispôsobili prázdninám aj z dôvodu, že nepremávajú kĺbové vozidla. Ak by boli 
kĺbové vozidla nasadene dochádzalo by ku kolíziám  pri vychádzaní a vchádzaní na autobusovú stanicu. 
Povolenie od OúU a SSC majú do konca prázdnin. (ÚM) 
 

190. Ing. Ščepko - Piarisktická ulica - rozkopávka ZSE pri križovatke s Ulicou 1. mája. Na fotografiách nižšie 
posielam aktuálny stav rozkopávky od ZSE, kde nebol odstránený asfaltový povrch v celej šírke, ale zostal 
ponechaný úzky pás asi 30 cm. Ak sa nemýlim, na komisii KŽPDIaÚP z minulého volebného obdobia bol 
prijatý úzus, aby rozkopávky podobného duchu boli opravované v celej šírke a nezostávali napríklad 
takého úzke pásy starého asfaltu. Nejde len o estetickú vec, ale hlavne o finančnú z pohľadu budúcej 
údržby, keďže starý asfalt bude mať inú životnosť ako nový povrch. Je možné zariadiť riadnu opravu 
povrchu pri tejto rozkopávke? 
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ODPOVEĎ: Úzus prijatý bol. Útvar mobility zväčša trvá na preasfaltovaní celých šírok chodníkov (pokiaľ 
tomu nebránia iné okolnosti). No stáva sa, a bohužiaľ dosť často, že stavebníci jednoducho pokyny 
neplnia (nakoľko ich ani neprečítajú). Potom dochádza k neprebratiu diela, reklamáciám a niekedy i k 
pokutovaniu. Toto je obdobný prípad, ktorý riešime a dúfame, že k zdarnému koncu čoskoro i doriešime. 
(ÚM) 
 

191. Ing. Ščepko - Ulica 28. Októbra v úseku od tržnice k nemocnici. Minulý rok som sa pýtal na možnosti 
úpravy vjazdu do dvora spoločnosti CeGyS tak, aby bol chodník v tejto časti bezbariérový. Chcel som sa 
spýtať, či prebehlo rokovanie s majiteľom nehnuteľnosti ohľadom možnosti riešenia. Ak áno, aké sú 
závery. Je ochota túto vec riešiť? 
ODPOVEĎ: Útvar mobility nemá vedomosť o nejakom rokovaní so zástupcom spol. CeGyS (ÚM) 
 

192. Ing. Ščepko - Prístrešok na zastávke MHD – Nemocnica v smere do centra. Dňa 29.4.2019, teda pred 24 
mesiacmi bol na mesto odoslaný 1. krát podnet na umytie tohto prístrešku. Ja som ho dával ešte 3 krát 
cez požiadavky. Ani po viac ako 2 rokoch nie je umytý. Plánoval som tento problém otvoriť cez 
interpeláciu primátora, ale keďže som na to zabudol, skúsim to ešte posledný krát štandardným 
postupom cez VMČ. 
ODPOVEĎ: Zabezpečíme vyčistenie prístrešku zastávky do konca 7/2019. (MHSL) 
 

193. Ing. Ščepko - Vjazd na parkovisko vo vnútrobloku za Perlou od Ulice Dlhé Hony. Minulý rok som sa 
pýtal na možnosť posunutia dopravnej značky „zákaz vjazdu“ až za vjazd do parkoviska. Vtedy som 
dostal odpoveď, že túto možnosť Útvar mobility zváži. Dnes aj tak vodiči vchádzajú do zákazu, aby mohli 
na parkovisku zaparkovať a nemuseli ho obchádzať. Posun dopravnej značky som zaznačil do fotografie 
nižšie. 
ODPOVEĎ: Značku posunúť nemožno. Cesta nemá dostatočnú šírku pre obojsmernú premávku. (ÚM) 
 

 
4. UMIESTNENIE VÝVESIEK VMČ 
Zástupca primátora mesta Trenčín Patrik Žák, B.S.B.A poslal písomné vysvetlenie: 
Aktuálne vývesky VMČ sú v zlom  technickom stave. Na Juhu sme si ich vymenili už pred X rokmi, zostáva ešte 
zvyšok mesta. MHSL už nakúpilo tabule v rovnakom počte ako sú aktuálne vývesky, čakajú na pokyn na 
vymieňanie. 
Preventývne sa pýtame, či nové tabule vymeníme na pôvodné miesta vývesiek, alebo majú jednotlivé VMČ 
požiadavky na presun vývesiek. 
Nakoľko montáž bude robiť MHSL, skúsme prosím za každú cenu nešachovať s umiestnením ledabolo, len 
preto že teraz je príležitosť. Tam kde je opodstatnený presun, tak jasne, ale prosím nezačnime presúvať všetky. 
Odporúčame nenechávať v teréne žiadne staré vývesky, najmä z dôvodu ich zlého technického stavu. 
 
Poslanci sa pýtali, či nie je k dispozícii mapka umiestnenia vývesiek.  
p. Egg – v centre chýba vývesná tabuľa. 
Z pohľadu MUDr. Žďárskeho sú umiestnené rozumne, Mgr. Medal konštatoval, že nie je pokrytá ul. Pod 
komárky.  
Poslanci sa do týždňa vyjadria k výveskám písomne. 
 
5. CINTORÍNSKA ULICA - DOTAZNÍK 
Poslanci už na predchádzajúcom VMČ Stred sa dohodli, že vypracujú dotazník, ktorý sa roznesie medzi ľudí, 
aby zistili za aké návrhy riešenia dopravy na ul. Cintorínskej a jej priľahlých ulíc sú občania v danej lokalite.   
Občan Ing. arch. Masaryk za pomoci mapy s nákresom ul. Cintorínskej a priľahlých ulíc ozrejmil všetkým 
prítomným, akým spôsobom by mala byť podľa neho riešená doprava na ul. Cintorínskej. Je za 
zjednosmernenie ulice Cintorínskej zo strany od Lidla. 
Prítomní poslanci spolu s Ing. Hartmannom a prednostom MsÚ Ing. Pagáčom prerokovali viacero možností 
riešenia dopravy ako aj ich dopad na obyvateľovej tejto lokality. 
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Ing. Hartmann - vedúci útvaru mobility,  je za zjednosmernenie ulice Cintorínskej zo strany od Lidla, alebo za 
zachovanie pôvodného stavu.  
p. Struhárová je za vybudovanie nižšieho počtu parkovacích miest. 
Poslanci sú za zachovanie obojsmernej cyklodopravy ak to bude možné. 
Poslanci sa zhodli na tom, že vytvoria jednoduchší dotazník, ktorý bude obsahovať len dve najschodnejšie 
možnosti riešenia dopravy. Dotazník bude poslancami VMČ STRED pripomienkovaný a 6 poslancov (rozdelí p. 
Struhárová) roznesie dotazník do jednotlivých lokalít nachádzajúcich sa pri ul. Cintorínskej do 15.9.2019. 
Občania budú mať možnosť vyjadriť sa prostredníctvom dotazníka, ktorý do 22.9.2019 vyplnený zašlú e-
mailom na adresu vmcstred@trencin.sk, alebo osobne odovzdajú na podateľni MsÚ. Následne budú dotazníky  
poslancami vyhodnotené. 
 
6. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 
 
194. MUDr. Žďársky - Žiada o vytvorenie 4 parkovacích miest pre rezidentov na konci slepej časti ulice         

Električná.  

195. p. Egg – Kedy budú odstránené náletové dreviny narušujúce svojimi koreňmi statiku gabionového  múru 

v lokalite Horný Šianec. Ako kvalitne sa pristupovalo k oprave betónového múru, keď z opravených trhlín 

vyrastajú stromčeky. Kedy sa konečne opraví priestor nad oporným múrom po asanačných prácach v 

lokalite Horný Šianec (neporiadok, neodstránené ostatky stromov a pod.) Kto sa bude zaoberať 

eróznymi časťami zeminy nad oporným múrom v lokalite nad kotolňou. Kedy sa prijmú adekvátne 

bezpečnostné opatrenia? 

196. p. Egg – V akom stave je právny spor medzi mestom Trenčín a zmareným podnikateľským zámerom 

v lokalite priestoru pred domom armády (ODA)- „Cellerova jama“ Načo sa vynakladalo úsilie na úpravu 

priestoru navrhované architektom mesta 

197. MUDr. Žďársky – schody, chýba zábradlie pri evanjelickom cintoríne (viď foto) 

198. MUDr. Žďársky - vstup do Breziny od domu p.Hanzela (rozobratá dlažba niekoľko mesiacov) zosúva sa 

štrk (viď foto) 

199. MUDr. Žďársky - Ako plánuje mesto riešiť problém separovaného odpadu? Kontajnery bývajú často 

preplnené (papier, sklo, PVC). (viď foto) 

200. MUDr. Žďársky - Kedy bude uskutočnená rekonštrukcia ulice Pod Brezinou a nad Tehelňou?  

201. Ing. Ščepko - Jilemníckeho ulica – Na fotografiách nižšie je vidieť dôsledky neodtekajúcej vody v čase 

dažďov v úseku medzi medzi domami č. 4, 6 a 19. Voda poškodzuje nie len ploty uvedených domov, ale 

spôsobuje problémy aj chodcom, ktorí v tomto úseku prechádzajú. Prosím o opravu a vyčistenie 

kanálových vpustí v tomto úseku. Ako je vidieť na jednej z fotografii, kanálová vpusť je niekoľko 

centimetrov nad povrchom vozovky. 

202. Ing. Ščepko - Ulica 28. októbra. Medzi cestou a chodníkom je v priestore „zeleného pásu“ niekoľko rokov 

betónový pane. Prosím o jeho odstránenie a zatrávnenie plochy. 

203. Mgr. Medal - detské ihrisko na Beckovskej ulici je uzatvorené - môže prosím mesto zistiť u aktuálneho 

vlastníka dôvod uzatvorenia ihriska a tiež jeho/ich plány s týmto ihriskom? občanom pochopiteľne 

ihrisko chýba, bolo intenzívne využívané a preto sa celkom legitímne pýtajú, kedy bude ihrisko opätovne 

slúžiť svojmu účelu 

mailto:vmcstred@trencin.sk
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204. Mgr. Medal - Belá - vybrežený potok - foto z 9. 9. 2019 v prílohe - už raz bola vznesená požiadavka na 

riešenie opakujúceho sa problému vylievania Lavičkového potoka z brehov, koryto je zanesené a 

okolostojace domy nie sú chránené (stav sa zhoršil v čase výstavby komplexu OC vystavaním múru na 

jednej strane potoka) - opakovane prosím mesto o intervenciu u správcu toku a riešenie daného stavu - 

minimálne vyčistením koryta potoka 

205. Mgr. Medal - Belá - ukľudnenie dopravy na ceste prepájajúcej cestu do Trenčianskej Turnej s 

výpadovkou na Zvolen - po dohode s miestnymi občanmi, ktorí sa sťažujú na extrémne hustú dopravu po 

tejto ceste (vodiči si tadiaľ skracujú cestu do OC), navrhujem umiestniť značku "zákaz vjazdu motorových 

vozidiel" a doplniť doplnkovými značkami "okrem dopravnej obsluhy obyvateľov časti Belá” a "vjazd pre 

Kodretes povolený Po - Pia- 7.00 - 15.30" 

206. Mgr. Medal - chodník z Atria do Čerešňáku - treba na niekoľkých miestach opraviť, vyčistiť a prípadne 

dobudovať na ďalších vhodných miestach odrážky pre vodu - prosím o preverenie, či je ešte chodník v 

záruke a v takom prípade žiadať opravu a údržbu u zhotoviteľa, resp. zabezpečiť opravu a údržbu 

vlastnými kapacitami (ilustračné foto poškodených miest v prílohe) 

207. Mgr. Medal - rozbitá dlažba na schodoch na ulici Marca Aurelia (foto v prílohe) - prosím o zabezpečenie 

opravy 

208. Mgr. Medal - ulica Úzka - problém zaslepenia ulice bez súhlasu všetkých majiteľov domov na tejto ulici - 

prosím o vysvetlenie aktuálneho stavu tohto právneho problému a plánu ďalších krokov mesta k obnove 

stavu v súlade s verejným záujmom 

209. Mgr. Medal - lavičky v parku na Novinách - v prílohách zasielam foto lavičiek, ktoré je potrebné opraviť, 

aby mohli slúžiť svojmu účelu 

 
7. RÔZNE 
p. Bobošík - že na MŠ Stromová majú problém s preplatením nákladov na upratanie po voľbách, vieme danú 
situáciu riešiť? Prednosta MsÚ odpovedal, že zvýšené náklady súvisiace s voľbami si môžu zahrnúť pri tvorbe 
rozpočtu pre rok v ktorom sa voľby budú konať. 
MUDr. Žďársky – ocenil profesionalitu mesta a jeho pracovníkov ako aj ochotu pri vedení volieb. 
Ing. Hartmann - informoval poslancov o dopravnej situácii v meste Trenčín, ktorá nastala zjednosmernením 
ulice Braneckého. Nedochádza k vážnejším dopravným kolíziam prechod áut je plynulý. 
 
 
6. ZÁVER 
Na záver predseda VMČ MUDr. Šimon Žďárský poďakoval všetkým prítomným za účasť na stretnutí a ukončil 
zasadnutie VMČ Stred. Najbližší termín zasadnutia VMČ STRED bude 14.10.2019 v pondelok o 16,00 hod. vo 
veľkej zasadacej miestnosti na Mestskom úrade v Trenčíne.  
 

Zapísala: Mgr. Ivana Suliková 
v Trenčíne dňa 10.9.2019 
 
Začiatok VMČ: 16.00 hod. 
Ukončenie VMČ: 18.35 hod.   
 

MUDr. Šimon Žďárský   
 predseda VMČ STRED 


