ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 11.11.2019
Prítomní poslanci: MUDr. Šimon Žďárský, Mgr. Richard Medal, p. Eva Struhárová, Ing. Richard Ščepko, Pavol
Bobošík

Prítomná: Mgr. Ivana Suliková – garant VMČ Stred
Hostia: Bc. Peter Repka – MsP, Bc. Eva Hudecová – Útvar majetku mesta,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program:
Otvorenie
Prerokovanie žiadostí
Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého obdobia
Nové požiadavky občanov a poslancov
Rôzne
Záver

1. OTVORENIE
MUDr. Žďárský – privítal všetkých prítomných poslancov a hostí. Skonštatoval prítomnosť piatich 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. Nové požiadavky občanov a poslancov
5. Rôzne
6. Záver
HLASOVANIE:
Poslanci v počte 5 ZA odsúhlasili program.
Za: 4 (MUDr. Žďárský, Mgr. Medal, p. Struhárová, p. Bobošík, Ing. Ščepko)

Proti: 0

Zdržali sa: 0

2. PREROKOVANIE ŽIADOSTÍ
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k nehnuteľnostiam - pozemkov v k.ú. Trenčín, Ul. Pod
Brezinou:
1. Predaj pozemkov pre Hudý Juraj a manž. Marta - novovytvorená C-KN parc. č. 3395/44 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 51 m2, odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej C-KN parc.č.3395/2 a novovytvorená
C-KN parc. č. 2117/13 orná plocha o výmere 30 m2, odčlenená geometrickým plánom z pôvodnej C-KN
parc.č.2117/10, za účelom vybudovania prístupovej cesty na pozemok vo vlastníctve žiadateľov
a s podmienkou zriadenie vecného bremena v prospech MHSL m.r.o. (správcu lesoparku).
2. Prenájom pozemkov pre Hudý Juraj a manž. Marta - novovytvorená C-KN parc. č. 2117/12 orná pôda
o výmere 75 m2, odčlenená geometrickým plánom č.41373006-11-19 z pôvodnej C-KN parc.č.2117/10,
novovytvorená C-KN parc. č. 3395/35 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 83 m2 a časť novovytvorenej C-KN
parc. č. 3395/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 90 m2, obe odčlenené geometrickým plánom
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č.41373006-11-19 z pôvodnej C-KN parc.č.3395/2 a novovytvorená C-KN parc. č. 2119/29 ostatná plocha
o výmere 78 m2, odčlenená geometrickým plánom č.41373006-11-19 z pôvodnej C-KN parc.č.2119/8, za
účelom vybudovania chodníka, časti komunikácie a úpravy prístupu do lesoparku Brezina, cez ktoré bude
zabezpečený vstup pre verejnosť
Ide o pozemky na Ul. Pod Brezinou, ktoré sa nachádzajú popri prístupovej komunikácii k pozemkom vo
vlastníctve žiadateľov, za účelom vybudovania prístupovej komunikácie, vybudovania chodníka a úpravy
prístupu do lesoparku Brezina.
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ v Trenčíne a Útvar územného
plánovania Mesta Trenčín dňa 22.10.2019 odporučili predaj a prenájom pozemkov.
HLASOVANIE :
VMČ Stred hlasovaním 3 ZA a 2 sa zdržali hlasovania odporučili vyhovieť žiadosti.
Za: 4 (MUDr. Žďárský, p. Bobošík, Ing. Ščepko)
Proti: 0
Zdržal sa: (Mgr. Medal, p. Struhárová)

3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA
211. MUDr. Žďársky - schody, chýba zábradlie pri evanjelickom cintoríne (viď foto). Požaduje vedieť čo sa
s tým bude konkrétne robiť a dokedy to bude spravené.
ODPOVEĎ: Platí odpoveď z požiadavky č. 197, madlo na zábradlí opravíme do 11/2019. (MHSL)
212. MUDr. Žďársky - Dali by sa umiestniť nejaké spomalovače rýchlosti na ulicu Nábrežná? Obyvatelia sa
sťažujú, že tam autá chodia rýchlo.
ODPOVEĎ: Ak bude na to spoločenská zhoda (t.j. nie požiadavka jedného obyvateľa, ktorému sa čosi
zdá) a obyvatelia sa dohodnú kde by spomaľovač chceli, aby im následne neprekážal vznikajúci hluk,
prach, nepraskali im domy a pod. tak sa samozrejme dá, za podmienky súhlasu dopravného
inšpektorátu. (ÚM)
213. p. Janík – žiada riešiť na ul. Cintorínskej chodníky.
ODPOVEĎ: Ak budú vyčlenené finančné prostriedky a schválené poslancami v mestskom zastupiteľstve,
je možné riešiť chodníky na Cintorínskej ulici. (ÚI)
214. p. Janík - Pri ul. Cintorínska 1 a 3 je hlavný ťah na Brezinu, chodí tadiaľ množstvo ľudí, je tam križovatka
kde nie je prechod. Nedá sa tam niečo vymyslieť?
ODPOVEĎ: Priechod je možné vybudovať, prípadne i úpravu napojenia ulice Dolný šianec za podmienky,
že poslanci MsZ schvália do rozpočtu potrebné financie. (ÚM)
215. p. Foórová – žiada vybudovať kanalizáciu a chodník na ul. Úzkej. Nakoľko sa jedná o súkromný pozemok
sú ochotní mestu Trenčín odpredať pozemok za 1€ /Mgr. Medal prisľúbil, že uvedeným sa budú
zaoberať aj na komisii ŽPDIaÚP)
Poslanci VMČ Stred, žiadajú mesto Trenčín, aby na danej ulici vybudovalo chodník aj s kanalizáciou.
Za: (MUDr. Žďárský, p. Bobošík, Mgr. Medal, p. Struhárová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
ODPOVEĎ: Útvar majetku mesta začne proces vysporiadania pozemku na základe podkladov od útvaru
investícií (projektovej dokumentácie, geometrického plánu), t.j. až po schválení investičnej akcie. Za UM:
Takáto investícia (kúpa pozemku, vybudovanie chodníka a kanalizácie) spadá do rozhodovacích
právomocí poslancov mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budú v rozpočte na takúto akciu schválené
finančné prostriedky, úrad bude konať.
216. Mgr. Medal - /k požiadavke č.203/ Prosím, aby nebolo spochybňované právo poslancov pýtať sa na
veci, súvisiace s oprávnenými požiadavkami občanov tohoto mesta. Na jednej strane mesto investuje do
investícií aj do údržby cudzieho majetku, na druhej strane v danej odpovedi upozorňujete na rokovací
poriadok VMČ, podľa ktorého nemám právo ani poprosiť o zistenie, prečo ihrisko na Inoveckej ulici
(donedávna ešte majetok mesta) zostalo zamknuté a dokedy tento stav bude trvať, resp. aké sú zámery
aktuálneho vlastníka do budúcnosti. Chápem, že mesto nemuselo zistiť na danú otázku dostatočnú
odpoveď, chápem, že aktuálny vlastník nemá voči mestu informačnú povinnosť. Preto som mesto prosil
o zistenie stavu veci… Odpoveď mohla byť jednoduchá - pokúsili sme sa osloviť aktuálneho vlastníka,
sprostredkovať vám odpoveď na vašu otázku, ale vlastník nie je známy/neodpovedal nám/ap. …
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217.

218.

219.

220.

221.

Odpoveď z Útvaru právneho ma - úprimne sa priznám - zaskočila. Rozumiem jej právnickej logike,
postrádam však obyčajnú ústretovosť voči legitímnym otázkam občanov tohoto mesta.
ODPOVEĎ: V odpovedi na Vašu otázku sme poskytli informácie, ktoré sú nám známe - t.z. informovali
sme o aktuálnom stave vlastníckych práv ako aj o dôvodoch uzavretia ihriska. Mestský úrad býva v
poslednej dobe často žiadaný o to, aby konal nad rámec svojich kompetencií a zisťoval informácie, ktoré
nijakým spôsobom nesúvisia s činnosťou mestského úradu a jeho zamestnancov, čo prispieva k tomu, že
zamestnanci úradu sa musia venovať tejto činnosti, často aj na úkor inej agendy. Nejde pritom o
ojedinelú požiadavku tohto typu a preto bolo prijaté rozhodnutie na úrovni vedenia mesta, že tieto
požiadavky nebude úrad vybavovať. Naopak, nič nebráni poslancovi, aby v rámci výkonu svojho
poslaneckého mandátu kontaktoval vlastníka a požiadal ho o informácie o jeho zámeroch s ihriskom.
Dopĺňame ešte informáciu, že pokiaľ ide o ÚPN – je aktuálne platný regulatív zelene a MsÚ zatiaľ
neeviduje žiadnu požiadavku na zmenu funkčného využitia, v rámci zbierania podnetov na najbližšiu
aktualizáciu.
Záverom dodávame, že predmetný pozemok, Mesto Trenčín nevlastnilo už v čase, nástupu pána
primátora Mgr. Rybníčka do úradu v roku 2010. (ÚP)
Mgr. Medal - /k požiadavke č.204/ K veci vyčistenia koryta Lavičkového potoka, príp. prijatia aj iných
opatrení, ktoré by zamedzili vylievaniu/vybrežovaniu potoka v časti Belá - ďakujem za
opätovné oslovenie správcu toku a prosím o zaslanie odpovede, vyjadrenia správcu toku. A prosím
zároveň o zaslanie odpovede správcu toku, ktorú zaslal na predchádzajúcu požiadavku, riešenú na
základe podnetu podaného na rokovaní VMČ Stred 11. 3. 2019. Či na tento pôvodný podnet mesto
nedostalo odpoveď? S kým konkrétne mesto v tejto veci komunikovalo?
ODPOVEĎ: Zasielame Vám v prílohe odpovede správcu Soblahovského potoka zo dňa 15.4.2019 a
14.10.2019. ÚSaŽP v tejto veci komunikovalo s riaditeľom správy povodia stredného Váhu Ing. Glindom.
Mgr. Medal - /k požiadavke č.205/ K veci ukľudnenia dopravy v mestskej časti Belá. Prosím o doposlanie
zdôvodnenia nesúhlasu dopravného inšpektorátu s umiestnením značiek zakazujúcich prejazd po danej
komunikácii. A o návrh Útvaru mobility, akým iným spôsobom je možné tento problém riešiť.
ODPOVEĎ: Dopravný inšpektorát nesúhlasí s umiestnením dopravných značiek prejazd zakázaný,
nakoľko táto ulica tvorí jedinú spojnicu ciest III/1885 a II/507 medzi Biskupicami a Trenčianskou Turnou,
a v prípade nehody alebo zápchy je možné ju využiť na odklonenie dopravy alebo prejazd
záchranárskych zložiek. Taktiež je značka „prejazd zakázaný“ políciou prakticky neskontrolovateľná.
(ÚM)
Mgr. Medal - /k požiadavke č.209/ K veci opravy lavičiek v parčíku na sídlisku Noviny. Je to opakovaná
požiadavka - pôvodná bola evidovaná pod číslom 157 z 10. 6. 2019 a bola na ňu odpoveď z Mestského
hospodárstva a správy lesov - citujem: "Oprava lavičiek bude zaradená do harmonogramu prác - termín
realizácie v 8-9/2019." Aktuálna odpoveď z MHSL - citujem: "Zaradili sme opravy lavičiek do plánu prác,
vzhľadom na množstvo úloh a blížiace sa zimné obdobie predpokladáme opravu na jar 2020.” - koniec citácie
- je s tou pôvodnou v zjavnom rozpore a prosím preto o vysvetlenie nedodržania pôvodného termínu.
Chápem, že teraz na zimu nemá oprava opodstatnenie, podľa pôvodného termínu však mali byť lavičky
opravené už v lete a mohli občanom slúžiť celú jeseň… Prosím - akú máme záruku, že teraz sľúbený termín
“jar 2020” bude už naozaj dodržaný?
ODPOVEĎ: Materiál na opravu je pripravený, no na zimu už nebudeme dosky montovať. MHSL sa
zaväzuje, že lavičky na jar 2020 opravíme. (MHSL)
Mgr. Medal - /k požiadavke č.158/ k požiadavke z 10. 6. 2019 občanov na inštaláciu zrkadiel pri
výjazdoch z postranných uličiek na ulicu Karpatská (Útvar mobility odpovedal, že požiadavku považuje za
opodstatnenú a návrh predloží dopravnému inšpektorátu na schválenie) prosím doplniť informáciu o
stanovisku dopravného inšpektorátu k veci a návrh ďalšieho postupu
ODPOVEĎ: Útvar mobility sa ospravedlňuje, ale v návale požiadaviek, sme na to zabudli. Nápravu
učiníme v najbližšom možnom termíne, v závislosti od poveternostných podmienok. Ďakujeme za
pripomenutie. (UM)
Mgr. Medal - k požiadavke z 10. 9. 2018 - prosbe o informáciu, kedy bude realizované doplnenie dvoch
svietidiel verejného osvetlenia na ulici Jesenského - Karpatská pri podjazde pod Električnou ulicou - pred
rokom bola odpoveď, že sa akcia zrealizuje do konca roka 2018 (táto investičná akcia bola schválená v
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222.

223.

224.

225.

226.

227.

rozpočte na rok 2018) - akcia sa však nezrealizovala, ani na jeseň 2018, ani doteraz v roku 2019 opakujem preto dotaz, kedy?
ODPOVEĎ: Požiadavka bude zrealizovaná do 20.11. 2019 (MHSL)
Mgr. Medal - k požiadavke z júna 2018 - citujem: Po výstavbe bytového domu pri podchode na
Jesenského ulici bol poškodený a zostal neopravený okraj chodníku (stavba bola pritom skolaudovaná už
v r. 2016) - prosím o zabezpečenie opravy. Odpoveďou bolo “…podnet bol zaslaný správcovi
komunikácie…oprava je registrovaná a v zásobníku opráv, predpokladaný termín realizácie je 1011/2018”. K dnešnému dňu (14. 10. 2019), tj. o rok neskôr, oprava stále neprebehla…
ODPOVEĎ: Aktuálne sme urobili obhliadku, nezistili sme opisovaný stav. V prípade nedorozumenia
žiadame poslať fotodokumentáciu alebo navrhujeme osobné stretnutie na mieste. (MHSL)
Mgr. Medal - opakovane prosím o zaradenie informácie o plánovanom zjednosmernení ulice Jána
Zemana okolo bytoviek, s poskytnutím časového horizontu realizácie
ODPOVEĎ: Vedúci útvaru mobility prišiel danú problematiku prezentovať na výbor MČ Stred, no
nedostal sa na túto tému k slovu. Daný bod je preto potrebné opätovne zaradiť do programu. (ÚM)
Mgr. Medal - k požiadavke z 11. 3. 2019 vo veci: "Trenčín - časť Belá - Výjazd z miestnej časti na hlavnú
cestu - je problematický, nedá sa odbočiť vľavo, občania musia ísť až na kruhový objazd pri Trenč. Turnej
- prosíme o preverenie možnosti ľavého odbočenia." Odpovedal UM: "Úprava dopravného režimu nie je
v kompetencii mesta – jedná sa o cestu II. triedy v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Povolenie na úpravu režimu vydáva okresný úrad so súhlasom dopravného inšpektorátu. Požiadame ich
o povolenie odbočovať vľavo.” PROSÍM o doplnenie informácie o výsledku žiadosti.
ODPOVEĎ: Odbočovanie vľavo je povolené, so zákazom prejazdu dopravný inšpektorát nesúhlasil.
Mesto Trenčín, ba dokonca ani TSK alebo štát nevie zabezpečiť, aby po hlavnej ceste chodilo menej
vozidiel. V prípade nutnosti je možné použiť výjazd z opačnej strany. (ÚM)
Mgr. Medal - prosím o zváženie možností (a o stanovisko odborných útvarov mesta) zaradiť nasledovné
investičné akcie do rozpočtu mesta na rok 2020:
— zvýšenie priechodu pre chodcov na úroveň chodníka na ulici K dolnej stanici pred Poliklinikou v
záujme ukľudnenia dopravy na tejto ulici a bezbariérové riešenie priechodu (vec bola riešená aj na
Komisii životného prostredia, dopravy, investícií a ÚP)
— bezbariérové riešenie priechodov pre chodcov na križovatke Električná x Legionárska
— vnútroblok - bývalé ihrisko Opávia - revitalizácia plochy, vybudovanie detského ihriska
— rekonštrukcia atletického oválu pri cestnom moste (antuka či tartan)
— oprava vozovky a chodníkov na Puškinovej ulici
— nový povrch hrádze od lávky na ostrov po nový cestný most na ľavom brehu Váhu
ODPOVEĎ: K jednotlivým navrhovaným investíciam dávame nasledovné stanovisko. 1: áno, 2: áno: 3:
áno, 4: ovál za roky zarástol vegetáciou, pri súčasných trendoch minimalizovať zásahy do zelene, by sa
určite nemalo pristupovať k obnove v pôvodnom rozsahu, antuka je lacnejšie riešenie 5: áno, 6: áno
(napríklad aj po etapách v dĺžkach 500 – 1000 m). Uvedené akcie musia zaradiť a schváliť v rozpočte na
rok 2020 poslanci mestského zastupiteľstva. (ÚI, MHSL)
p. Jargaš – ul. Pod komárky, na ul. je obrovská prašnosť, občania žiadajú o dobudovanie cesty na ul. Pod
komárky. Obec Trenčianska Turná v spolupráci s TVK dobudovala komunikáciu aj včetne 100 m., ktorá už
by malo spadať pod mesto Trenčín.
VMČ STRED odporúča zahrnúť do rozpočtu na budúci rok dobudovanie cesty na ul. Pod komárky.
Za: (MUDr. Žďárský, p. Bobošík, Mgr. Medal, p. Struhárová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
ODPOVEĎ: Za UI: Dobudovanie komunikácie Pod Komárky je v návrhu mestského rozpočtu na rok 2020.
Za UM: Ak poslanci MsZ túto akciu v rozpočte mesta na rok 2020 schvália, cestu od mostu cez potok Huk
(hranica katastra mesta Trenčín) pomedzi domy dá mesto dobudovať.
p. Varga – nedošlo k výmene piesku na ihrisku na ul. 28 októbra, aj keď bolo zahrnuté v harmonograme
údržby. Kedy bude piesok vymenený. Oprava povrchu chodníka, hrbolov v okolí ihriska.
ODPOVEĎ: Výmena piesku na detských ihriskách je plánovaná vždy na jar. Tento rok už piesok meniť
nebudeme. Na opravu chodníkov sú v tomto roku už vyčerpané peniaze a rozpočet na budúci rok ešte
nie je schválený , preto nedokážeme určiť termín opravy. (MHSL, ÚI)
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228. p. Plevová – nie sú peniaze na opravu ul. Cintorínskej na zaplátanie dier pred domom č. 43? Stále je
ošpliechaná od vodičov /Mgr. Medal odpovedal, že sa to dávalo už do požiadaviek a odpoveď bola, že sa
celá ulica ide rekonštruovať/ Kedy to bude?
ODPOVEĎ: Za MHSL: Nejedná o výtlk, ale rozsiahlu opravu povrchu. Za UI: Na celkovú rekonštrukciu
Cintorínskej ulice je potrebné schváliť finančné prostriedky do rozpočtu poslancami v mestskom
zastupiteľstve.
229. p. Plevová – býva pod novým cintorínom, je problém oddeliť roh pod novým cintorínom nejakými
tujami, nakoľko už z kuchyne číta pomníky. Oddeliť súkromný pozemok od cintorína. Nedala by sa
situácia vyriešiť výsadbou?
ODPOVEĎ: Mesto Trenčín v danej časti cintorína výsadbu tují neplánuje. (ÚIS)
230. p. Forgáčová – križovatka Inovecká-Soblahovská – sakury z každej strany bránia výhľadu. Vodič musí vojsť
až do križovatky, aby videl. Nedajú sa presadiť? p. Struhárová ak ešte trocha narastú, v križovatke
nebude vôbec výhľad.
ODPOVEĎ: Stromy budú presadené v období vegetačného kľudu. Predpokladaný termín je do konca r.
2019 (MHSL)
231. p. Egg – Mesto Trenčín nepovolilo, pravdepodobne po porade s právnym oddelením, zhromaždenie
strany „Ľudová strana – naše Slovensko“, Mesto prehralo súd. Kto zaplatí tieto trovy súdneho konania.
Právne oddelenie? Z daňových poplatkov občanov to nemôže ísť.
ODPOVEĎ: Trovy bude platiť mesto, tak ako v každom inom spore, v ktorom mesto vystupuje. Mesto
vydalo rozhodnutie, mesto bolo žalobcom, mesto bolo zaviazané na úhradu trov konania. (ÚP)
232. p. Egg – Ako sa vyvíja situácia vo veci úhrady za zmarenie podnikateľského zámeru v priestore pred
Posádkovým domom armády (Cellerova jama). Komu to teraz patrí? Aký je osud architektom mesta
spracovaného zámeru na úpravu tohto priestoru.
ODPOVEĎ: V zmysle vyjadrenia advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal, s.r.o., ktorá právnu vec
TATRA REAL trade, a.s. proti mestu Trenčín zastupuje, je stav predmetného sporu nasledovný. Krajský
súd Trenčín, na základe odvolania mesta Trenčín, dňa 13.06.2018 potvrdil čiastočný rozsudok Okresného
súdu Trenčín o uložení povinnosti mestu Trenčín zaplatiť 64.411,48 € s príslušenstvom. ako aj
medzitýmny rozsudok Okresného súdu Trenčín o určení, že nárok na náhradu škody je čo do právneho
základu celkom opodstatnený. Voči obom potvrdzujúcim rozhodnutiam podalo mesto Trenčín dňa
02.10.2018 dovolania, o ktorých bude rozhodovať Najvyšší súd SR. Od podania dovolaní je stav
nezmenený. Ide o priestor v centre mesta, preto pokladáme za dôležité, aby bol v rámci možností
upravený. Zároveň chceme byť pripravení na riadnu architektonickú premenu tohto územia tak, aby tu
vznikla príjemná oddychová, čiastočne relaxačná, čiastočne športová zóna pre všetky vekové kategórie.
(ÚP)
233. p. Egg – aké je skutočné pozadie úpravy parkovného podľa VZN č. 26/2019 platného od 15.4.2020. Nočné
parkovanie – sa bude platiť. Príde návšteva v sobotu cez deň má zadarmo a v noci si bude musieť platiť.
ODPOVEĎ: Pozadie je nasledovné: Na mnohých miestach (Dlhé Hony, Sihoť I, II) sa obyvatelia – vlastníci
parkovacích kariet - sťažujú, že kým cez týždeň majú kde zaparkovať, cez víkend sú parkovacie miesta
obsadené vozidlami, ktoré nemajú platné parkovacie karty a zaberajú miesto poctivo si platiacim
obyvateľom. Preto poslanci MsZ rozhodli o rozšírení spoplatnenia na víkendové noci, pričom cez deň je
parkovanie bezplatné, práve pre časté návštevy. (ÚM)
234. p. Egg – mesto označilo priechody pre chodcov v kombinácii červenej a bielej farby. V daždi sa biela farba
stáva šmykľavou. Aké opatrenia sa prijmú?
ODPOVEĎ: Postupne zavádzame tzv. protišmykové priechody. V roku 2018 ich bolo 8, v tomto roku sú v
pláne 3. Nakoľko protišmyková úprava je asi 6 x nákladnejšia ako klasický priechod. Pri počte viac ako
250 priechodov bude tento proces trvať niekoľko rokov, pričom prednosť dostanú najvyťaženejšie
priechody na zrekonštruovaných cestách. (ÚM)
235. VMČ Stred žiada, aby mesto Trenčín predstavilo nejaký návrh na skľudnenie dopravy na ul. Cintorínskej.
VMČ Stred chce nájsť nejaké riešenie na zlepšenie situácie na ul. Cintorínskej
ODPOVEĎ: Útvar mobility v spolupráci s autorizovaným statikom navrhne opatrenie na zvýšenie
bezpečnosti a zároveň sanáciu oporných múrov. (ÚM)
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236. Ing. arch. Masaryk – pri kruhovom objazde Kaufland ul. Inovecká (Osloboditeľov) rožný dom, odstrániť
reklamné bilboardy z plotov, zabraňujú výhľadu
ODPOVEĎ: Reklamné plachty umiestnené na oplotení rodinného domu nemajú charakter reklamnej
stavby a teda nepodliehajú povoleniu stavebného úradu. Z toho dôvodu stavebný úrad nemôže nariadiť
ani odstránenie takejto reklamy. Požiadame o posúdenie problému okresný dopravný inšpektorát.
(ÚSaŽP)
237. Ing. arch. Masaryk – žiada opätovne zaradiť do programu na budúci VMČ STRED riešenie dopravnej
situácie na ul. Cintorínska. Nebolo všetky veci možné prejednať.
ODPOVEĎ: požiadavka bola odoslaná VMČ Stred. Odpoveď predsedu VMČ Stred: O tejto problematike
sme rokovali na posledných 5 zasadnutiach VMČ, považujem to ako predseda aj po dohovore s kolegami
za dostatočné.

4. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV
238. p. Egg - k otázke č. 234. Požiadavka sa týkala konkrétneho prechodu a konkrétnej situácie s možnosťou
úrazu. Kto vyberal takúto šmykľavú farbu. Chcem vidieť harmonogram prác
239. MUDr. Žďársky – k otázke č. 199. Čo sa s tým bude robiť a do akého času.
240. SVB, Soblahovská 1104 – opakovane žiada rekonštrukciu povrchu parkoviska – chodníka pred bytovým
domom Soblahovská č. 1104 (viď príloha)
241. Mgr. Medal – žiada, aby sa pokúsilo nájsť v rozpočte rezerva na odkúpenie pozemku a vybudovanie ch
chodníka na ul. Úzkej
242. p. Varga – sa informoval, či sa niekto zaoberal navrhovanými novými hernými prvkami na ihrisku 28.
októbra. Mgr. Medal komunikoval ohľadne hracích prvkov s investičným oddelením. P. Varga žiada
opraviť chodník v blízkosti ihriska na ul. 28. októbra.
243. p. Malániková žiada, aby sa opravil chodník na ul. Električnej pri bazáre Kostková smerom k ceste,
ktorá ide cez mesto.
244. Ing. arch. Masaryk – žiada vyčleniť prostriedky na opravu oporného múru na ul. Cintorínskej.
245. MUDr. Žďársky – Aké priestory si prenajíma as Trenčín na mestskej plavárni? Koľko za dané priestory
platia? Koľko platia za energie? Aká je výmera týchto priestorov a kde sa nachádzajú?
246. MUDr. Žďársky - V akých dátumoch sa mení voda na krytej plavárni?
Je možné dať do predaja na novú sezónu permanentky plávanie + sauna? Mohlo by to podporiť
kombinovanie týchto aktivít, čo je pozitívne pre zdravie.
247. MUDr. Žďársky - Koľko ľudí chodí priemerne na plávanie v čase o 6:00 do 7:00 v pracovné dni?
248. MUDr. Žďársky - Prosím o osadenie konvexného zrkadla na rohu ulíc Zelená a Dolný šianec pre
zvýšenie bezpečnosti.

5. RÔZNE
Poslanci ako aj Bc. Repka (MsP) diskutovali s občanmi o problematike parkovania, revitalizácie vnútroblokov,
náhradnej výsadbe stromov, ochrane a bezpečnosti občanov a pod.
p. Majeská – Nám. Sv. Anny 24, sťažuje sa na mladých chlapcov, ktorí jej neoprávnene vrazili do bytu, chodia
po jej súkromnom pozemku, polícia s tým nič nerobí. Bc. Repka poradil pani Majeskej, že môže volať aj štátnu
políciu aj MsP. Určite to bude MsP po oznámení riešiť, zvýšia tam vykonávanie kontrol.
p. Egg – pochválil vybudovanie priestranstva pod Juhom – cvičisko psov. Pripomenul, že poslanci majú
povinnosť zúčastňovať sa všetkých rokovaní.
Ing. arch. Masaryk – opätovne predstavil problematiku ul. Cintorínskej všetkým prítomným. Diskutoval
s poslancami a vyjadril sa, že žiada vytvoriť podmienky tak, aby mohla byť ul. Cintorínska jednosmerná. Žiada
zaradiť do nasledujúceho VMČ Stred opäť problematiku dopravy na ul. Cintorínska. Predseda VMČ Stred
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MUDr. Žďársky konštatoval, že Ing. arch Masaryk neustále obviňuje z klamstva poslancov VMČ Stred
a nerešpektuje uznesenia VMČ Stred.
Otvorený list od Ing. Arch. Masaryka pre občanov bývajúcich na ul. Cintorínska je súčasťou zápisnice.

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 9.12.2019 v pondelok o 16,00 hod. vo
veľkej zasadacej miestnosti na Mestskom úrade v Trenčíne.
Zapísala: Mgr. Ivana Suliková
v Trenčíne dňa 15.11.2019
Začiatok VMČ: 16.00 hod.
Ukončenie VMČ: 18.15 hod.

MUDr. Šimon Žďárský
predseda VMČ STRED
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