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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 14.10.2019 

 
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, Ing. Benjamín Lisáček – Útvar interných služieb 
 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého obdobia 
4. Cintorínska ulica-dotazník 
5. Nové požiadavky občanov a poslancov 
6. Rôzne 
7. 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. Cintorínska ulica-dotazník 
5. Nové požiadavky občanov a poslancov 
6. Rôzne 
7. 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 
Ing. Gabriela Vanková /Útvar majetku mesta/  na základe odporúčania poslancov z predchádzajúceho 
zasadnutia VMČ Stred (9.9.2019) predložila 2 návrhy k odpredaju pozemku na ul. Piaristická.  

HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 4 ZA odporučil vyhovieť odpredaju pozemku s menšou výmerou. 
Za: 4 (MUDr. Žďárský, p. Bobošík, Mgr. Medal, p. Struhárová)        Proti: 0          Zdržal sa: 0  
 
Poslanci VMČ Stred berú na vedomie zmeny v dobách spoplatnenia regulovaného parkovania, ktoré boli 
predložené Komisii životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania dňa 8.10.2019 
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Útvar územného plánovania predložil žiadosť o stanovisko k požiadavke na umiestnenie pamätných dosiek – 
žiadateľ Jozef Medo, Bošany 
Mesto Trenčín – Útvar územného plánovania prijal dňa 18. 9. 2019 požiadavku pána Jozefa Meda, Bošany, 
o zhotovenie dvoch  pamätných dosiek pre Alexandra Dubčeka a k soche Ľ. Štúra, s konkrétnym textom.  
Útvar územného plánovania z hľadiska odborného nevidí žiadne dôvody na umiestňovanie ďalších pamätných 
tabúľ, nakoľko osobnosť Alexandra Dubčeka, ako aj Ľudovíta Štúra, majú v Trenčíne svoje pamätné miesta 
(busta Alexandra Dubčeka je umiestnená vo vstupnej časti Fakultnej nemocnice, súsošie Štúrovcov je 
dominantou Hviezdoslavovej ulice).  
K zaujatiu objektívneho stanoviska však žiadame o stanovisko komisie kultúry, príslušného VMČ, ako aj komisie 
ŽPDIaÚP.  
 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 4 PROTI, neodporučil vyhovieť požiadavke pána Jozefa Meda 
ZA: 0         Proti: 4 (MUDr. Žďárský, p. Bobošík, p. Struhárová, Mgr. Medal, Ing. Ščepko)          Zdržal sa: 0 
 
 
3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 
195. MUDr. Žďársky - Žiada o vytvorenie 4 parkovacích miest pre rezidentov na konci slepej časti ulice      

Električná.  
ODPOVEĎ: Miesta budú vytvorené po zmene parkovacieho pásma C v zmysle schválenej zmeny VZN o 
parkovaní. Termín po 15.4.2020 (ÚM) 
 

196. 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? 
ODPOVEĎ: Odstránenie náletových drevín z gabionového múru podlieha ohlasovacej povinnosti o 
výruboch, predpokladaný termín výrubu je do 12/2019. Mesto objednalo výkon prác na ošetrení prasklín 
oporného múru v zmysle odborného posudku a podľa pokynov odborného posudku boli práce aj 
vykonané.  To, že v jednom prípade likvidácia náletovej dreviny v trhline múru nebola úspešná, nemôže 
spochybňovať kvalitu výkonu dodávateľa prác. Tento prípad podlieha reklamácii a bude zjednaná 
náprava. Stav nad oporným múrom, ktorý sa p. Eggovi nezdá, je naopak v súlade s navrhovaným 
riešením statika v odbornom posudku. K bezpečnostnému hľadisku informujeme, že plánujeme výrub 
vybraných drevín nad oporným múrom ešte v tomto roku, o čom priebežne informujeme občanov 
niekoľko týždňov. Je to súčasť dlhodobého plánovania údržby oporného múru a oblasti nad ním. (MHSL) 
 

197. 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 
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 
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vznikla príjemná oddychová, čiastočne relaxačná, čiastočne športová zóna pre všetky vekové kategórie. 
(ÚP) 
 

198. MUDr. Žďársky – schody, chýba zábradlie pri evanjelickom cintoríne (viď foto) 
ODPOVEĎ: Zábradlie opravíme v priebehu mesiacov 10 - 11. 2019. (MHSL) 

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

štrk (viď foto) 
ODPOVEĎ: Chodník sme začiatkom roku odklonili kvôli petícii občanov a kalamitnej vode, ktorá 
spôsobovala škody na majetku okolitých vlastníkov rodinných domov. Hlavné požiadavky občanov sme 
splnili bezodkladne. Niektoré úpravy si vyžadovali spoluprácu s občanmi, keďže si prostredie formovali v 
minulosti na vlastné náklady. Aj predošlá úprava chodníka (zámková dlažba) bola dielom občanov 
žijúcich v blízkosti vyústenia chodníka. Kamenný povrch po zámkovej dlažbe je v lese prirodzený, po 
odkrytí dlažby a následnej kalamitnej búrke došlo k splaveniu povrchu, to sme ale upravili. Na žiadosť 
jedného z nich prispôsobujeme aj dokončovanie úprav danej lokality. (MHSL) 
 

200. MUDr. Žďársky - Ako plánuje mesto riešiť problém separovaného odpadu? Kontajnery bývajú často 
preplnené (papier, sklo, PVC). (viď foto) 
ODPOVEĎ: Mesto Trenčín nefinancuje zber triedeného odpadu. V zmysle úpravy zákona o odpadoch č. 
79/2015 je za financovanie triedeného odpadu zodpovedná Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV). 
Mesto sa samozrejme snaží robiť v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov  pravidelne 
osvetu, aby sa občania správali zodpovedne,   odpad stláčali, minimalizovali a snažili sa ho v prvom rade 
nevytvárať. Okrem iného mesto niekoľkokrát oslovilo OZV, aby zvýšila frekvenciu zberu separovaného 
odpadu. Odpoveďou však bol argument, že v nádobách sa nachádza oveľa menej odpadu akoby sa do 
nádoby malo zmestiť, čiže nádoby sú nedostatočne využívané a počtom nádob a frekvenciou vývozov 
dokonca prekračujeme štandardy určené zákonom k počtu obyvateľov. (ÚSaŽP) 
 

201. MUDr. Žďársky - Kedy bude uskutočnená rekonštrukcia ulice Pod Brezinou a nad Tehelňou? 
ODPOVEĎ: TVK má v pláne na jeseň 2019 rekonštruovať rozvody v tejto lokalite, v rámci toho by sa mal 
vymeniť aj povrch komunikácie. (ÚI) 
 

202. Ing. Ščepko - Jilemnického ulica – Na fotografiách nižšie je vidieť dôsledky neodtekajúcej vody v čase 
dažďov v úseku 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. 
ODPOVEĎ: V roku 2019 neboli rozpočtované peniaze na takéto opravy . Oprava je zaradená do plánu na 
rok 2020. (MHSL) 
 

203. Ing. Ščepko - Ulica 28. októbra. Medzi cestou a chodníkom je v priestore „zeleného pásu“ niekoľko rokov 
betónový panel. Prosím o jeho odstránenie a zatrávnenie plochy. 
ODPOVEĎ: Uvedomujeme si , že je viacero takýchto plôch, MHSL nemá pre tento rok rozpočtované 
peniaze na ich odstránenie. Táto požiadavka bude zaradená do plánu činností v r. 2020. (MHSL) 
 

204. 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 
ODPOVEĎ: Vlastníkom pozemku p. č. 1877, na ktorom sa nachádza zariadenie detského ihriska 
Beckovská zapísaným na liste vlastníctva č. 9191, k.ú. Trenčín je spoločnosť KUPAS, s.r.o. – uvedená 
spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia, pričom právnym nástupcom sa stala spoločnosť ZALINA s.r.o., 
Gen. M. R. Štefánika 373/11, 911 01 Trenčín, IČO: 50 123 416.Mesto Trenčín disponuje informáciou, že 
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vlastnícke právo k predmetnému pozemku bolo prevedené na základe uskutočnenej dražby na nového 
vlastníka, ktorý doposiaľ nie je na liste vlastníctva zaevidovaný. Podľa aktuálneho výpisu z LV č. 9191, k. 
ú. Trenčín je na tomto LV vyznačená plomba č. Z - 3695/2019, Z - 3972/2019. Predpokladáme, že na 
základe uvedeného dôjde k zápisu nového vlastníka do katastra nehnuteľností. 
Domnievame sa, že dôvodom uzavretia detského ihriska nachádzajúceho sa na predmetnom pozemku 
bola požiadavka Slovenskej obchodnej inšpekcie na zabránenie prístupu verejnosti na tento pozemok z 
dôvodu existencie nevyhovujúcich podmienok zariadenia detského ihriska (herných prvkov) a to až do 
uskutočnenia všetkých bezpečnostných a technických opatrení potrebných k zaisteniu bezpečnosti a 
ochrany zdravia návštevníkov detského ihriska. Slovenská obchodná inšpekcia vykonala kontrolu 
zariadenia detského ihriska na základe podnetu Mesta Trenčín z dôvodu sťažností viacerých občanov na 
zlý stav a nebezpečenstvo úrazu používaním herných prvkov umiestnených na tomto detskom ihrisku. 
Záverom kontroly bola uvedená požiadavka SOI na zabránenie prístupu verejnosti. Mesto Trenčín tak v 
uvedenej veci vykonalo všetky možné kroky k zabezpečeniu ochrany zdravia návštevníkov detského 
ihriska. 
Mesto Trenčín, ktoré k uvedenému pozemku nemá vlastnícke ani užívacie právo,  však ako tretia osoba v 
uvedenej veci nemá dôvod dožadovať sa od vlastníka pozemku (či už aktuálne zapísaného alebo nového) 
a vlastníka zariadenia detského ihriska poskytnutia informácií týkajúcich sa nakladania resp. budúceho 
nakladania s predmetným majetkom.  
Na základe uvedeného si dovoľujeme upozorniť, že v zmysle Rokovacieho poriadku VMČ: „členovia VMČ 
sú oprávnení požadovať  riešenie problémov, ktoré sú v kompetencii mestského úradu, mestskej polície 
a mestských  organizácií ako aj  subjektov, ktoré spravujú majetok mesta“, t. j. mestský úrad nie je 
kompetentný zaoberať sa takými požiadavkami členov VMČ, ktoré nijakým spôsobom nesúvisia s 
činnosťou mestského úradu a jeho zamestnancov. Medzi takéto požiadavky, ktoré nespadajú do 
pôsobnosti mestského úradu patrí aj požiadavka p. Mgr. Medala na zisťovanie spôsobu nakladania s 
majetkom vo vlastníctve tretej osoby. (ÚP) 
 

205. 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 
ODPOVEĎ: Požiadavka spolu s fotodokumentáciou bola opätovne zaslaná správcovi vodného toku. 
(ÚSaŽP) 
 

206. 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" 
ODPOVEĎ: Na miestnu komunikáciu nie je možné umiestniť značku „zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľou 
okrem obyvateľov...“ - miestna komunikácia musí byť verejne prístupná. Mesto už malo snahy umiestniť 
takéto značky (napr. na Hviezdoslavovej ulici), boli sme však upozornení na ich nesúlad so zákonom. Je 
možné uvažovať len s umiestnením značiek prejazd zakázaný, k čomu dal ale dopravný inšpektorát 1.10 
nesúhlasné stanovisko. (ÚM) 
 

207. Mgr. Medal - chodník z Átria 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) 
ODPOVEĎ: Chodník je v záruke, uvedené závady boli reklamované u realizátora. (ÚI) 
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208. Mgr. Medal - rozbitá dlažba na schodoch na ulici Marca Aurélia (foto v prílohe) - prosím o zabezpečenie 
opravy 
ODPOVEĎ: Údržba na ul. M. Aurélia a rovnako aj Matúšova ul. je zaradená do plánu opráv v termíne do 
11/2019. (MHSL)  
 

209. 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 
ODPOVEĎ: Mesto nemá žiadne právomoci zabrániť stavbe oplotenia. Cesta je súkromná verejná účelová 
komunikácia. Zahradením cesty dôjde na jej časti k zmene verejnej účelovej komunikácie na neverejnú. 
Zvyšná časť zostane slepou súkromnou účelovou komunikáciou. Všetky dotknuté orgány, vrátane 
správcov sietí ako aj hasičského a záchranného zboru dali na zahradenie cesty a výstavbu oplotenia 
súkromného pozemku súhlas alebo súhlas s podmienkami. (ÚM) Za ÚSaŽP: Stavebný úrad uskutočňuje v 
súčasnosti konanie o dodatočnom povolení predmetného oplotenia, kde v najbližších dňoch očakáva 
doručenie posledného záväzného stanoviska cestného správneho orgánu. Pokiaľ bude aj to súhlasné, 
nemá stavebný úrad inú možnosť, len oplotenie dodatočne povoliť. Právny stav zaslepenia ulice a 
prípadné ďalšie kroky vysvetlí zástupca cestného správneho orgánu.  
 

210. Mgr. Medal - lavičky v parku na Novinách - v prílohách zasielam foto lavičiek, ktoré je potrebné opraviť, 
aby mohli slúžiť svojmu účelu 
ODPOVEĎ: Zaradili sme opravy lavičiek do plánu prác, vzhľadom na množstvo úloh a blížiace sa zimné 
obdobie predpokladáme opravu na jar 2020. (MHSL)  

 
 
4. CINTORÍNSKA ULICA - DOTAZNÍK 
Poslanci VMČ Stred oboznámili prítomných obyvateľov ulice Cintorínskej a jej priľahlých ulíc so zámerom 
DOTAZNÍKA a zhodnotili výsledok Dotazníka. Dotazníkom sa zisťovalo či občania sú za zachovanie súčasného 
stavu na ul. Cintorínskej, alebo sú za zjednosmernenie ulice ako hlavnej v smere zo Soblahovskej na Partizánsku 
ulicu. 
Bolo doručených 69 vyplnených Dotazníkov.  
Obyvatelia ulice Cintorínskej odovzdali 20 dotazníkov, 7 bolo za ponechanie pôvodného stavu, 13 za 
zjednosmernenie ulice. Z ostatných ulíc (priľahlých na ul. Cintorínsku) bolo odovzdaných 42 Dotazníkov kde 1 je 
za zjednosmernenie ulice a 41 je za zachovanie pôvodného stavu. 
MUDr. Žďársky fyzicky bolo odovzdaných ešte 7 dotazníkov, kde 3 sú za zjednosmernenie Cintorínskej ul. a 4 za 
zachovanie súčasného stavu. 
SUMÁR – zachovať súčasný stav 52, zjednosmerniť ulicu 17. 
 
Ing. arch. Masaryk informoval prítomných o tom ako on vidí celú problematiku ul. Cintorínskej. Dotazník 
považuje za nezmyselný. Za seba a za občanov Cintorínskej ulice žiada o zjednosmernenie ulice. 
p. Janík – Cintorínska ul. 3, nikdy som ja ani žiaden občan z ul. Cintorínskej nedal súhlas pánovi Masarykovi na 
ich zastupovanie  
p. Forgáčová – prečo sa neopýtali na mienku prostredníctvom Dotazníka aj občanov na ul. Krátkej 
a Soblahovskej 1111 (2 bytové domy), sú za zachovanie súčasného stavu. Už teraz sa tam tvorí lievik. 
p. Poláková – býva na ul. Cintorínska 6, veľmi zle sa jej vychádza na ulicu, vôbec nevidí do cesty. Je nejaké 
možné technické riešenie, ktoré by vyriešilo bezpečnosť výjazdu z dvora?  
Mgr. Medal – považuje Cintorínsku ul. za nebezpečnú. Každý chce, aby pred jeho domom bolo bezpečne. Je 
ešte nejaké iné riešenie ako dopravu na Cintorínskej ul. skľudniť, zbezpečniť? 
MUDr. Žďársky – už na niekoľkých stretnutiach VMČ sa rieši situácia na Cintorínskej ulici. Z možných 6-tich  
riešení sa po konzultácii s odborníkom zreguľovalo na 2 možnosti, boli použité pri tvorbe Dotazníka. 
p. Janík – smerom k Soblahovskej je chodník, ktorý má 25 cm., sú tam stĺpy el. vedenia ženy s kočíkom, 
vozičkári musia chodiť po ceste. Požaduje riešiť na Cintorínskej ul. chodníky. 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? 
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Na ul. Cintorínska-spodná časť stojí v noci autobus MHD je cez neho veľmi zlý výhľad. /upovedomená MsP, je 
v riešení/ 
p. Vereš – Cintorínska ul. 5. – Južania si skracujú cestu do roboty cez Cintorínsku ul., retardéry ničia domy, 
chodia tadiaľ domiešavače, tatrovky, nákladné autá, kamióny. Čo tam takéto autá hľadajú. Ľuďom praskajú 
domy. 
p. Ferenec – Cintorínska 1, je za zjednosmernenie ulice, ľudia vychádzajú priamo do cesty, parkovacia politika 
zhoršila ich situáciu-mohli autá parkovať pred domom, je tam nedostatočná ochrana cyklistov, rýchlosť tam 
nikto nedodržiava, navrhuje kontrolovať dopravnou políciou. 
Mgr. Medal – vyznačenie pre cyklistov, nie je to jednoduché, ale bude sa hľadať technické riešenie. Zvážiť 
možnosť umiestnenia retardérov, tak ako to je na ul. Karpatskej. Navrhuje osadiť značku zákaz vjazdu 
nákladných vozidiel. 
Ing. Pagáč – Mesto Trenčín sa zaoberá intenzívne problematikou Cintorínskej ulice. Keď sme sa zamýšľali nad 
riešením situácie na ul. Cintorínskej uvažovalo sa nad tým, že keď vychádzajú tí, čo bývajú pri opornom múre  
z dvorov hneď skočia do jazdnej dráhy vozidiel. Práve preto bola úvaha zjednosmerniť, alebo nezjednosmerniť 
ulicu. Nedá sa tam však zachovať obojsmerná cesta aj vybudovať dva chodníky. Ulica je na to úzka. Uvažovalo 
sa nad tým, že tým čo vychádzajú z dvorov priamo do cesty, urobiť tam, chodník resp. pás a autá by parkovali 
od chodníka ďalej. Auto, ktoré by tam parkovalo by bola bariéra, ktorá by vás chránila, tých ktorí chcú vyjsť 
z dvora. Nedá sa to však urobiť, pokiaľ tam bude obojsmerná premávka. Sú tu dva pohľady, buď to bude 
bezpečná ulica z hľadiska bezpečnosti detí, výjazdu z domov, vtedy by musela byť jednosmerná ulica. Ak 
nebude jednosmerná ulica, tak riešenie z hľadiska bezpečnosti asi nebude možné. 
Ing. Hartmann – neexistuje tam dobré riešenie. Jedno riešenie, ktoré tam je momentálne nie je dobré pre ľudí 
ktorí bývajú na tej ulici hlavne pre tých kde nie je chodník. Druhé zlé riešenie je zjednosmernenie, ktoré 
obmedzí niekoľko 100-1000 ľudí, ktorí v danej lokalite žijú. Ak by došlo k zjednosmerneniu budú musieť 
obchádzať pol štvrte. Najideálnejšie by bolo, keby cesta mala 8 m a obojstranné chodníky čo tam bohužiaľ nie 
je možné pretože „nafúknuť“ cestu na šírku nevieme. 
Ing. arch. Masaryk zaslal otvorený list občanom bývajúcim na ul. Cintorínskej v rodinných domoch a poslancom 
VMČ Stred (tvorí prílohu zápisnice) 
 
MUDr. Žďársky navrhol hlasovať: 
VMČ Stred odporúča zjednosmerniť Cintorínsku ul. ako hlavnú v smere zo Soblahovskej ul. na Partizánsku ul.  
tak ako to predložil na VMČ Stred Ing. arch. Masaryk.  
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 4 sa zdržali hlasovania neodporučil zjednosmerniť Cintorínsku ul. ako hlavnú v smere 
zo Soblahovskej ul. na Partizánsku tak ako to predložil na VMČ Stred Ing. arch. Masaryk  
Za: 0    Proti: 0           Zdržal sa: (MUDr. Žďárský, p. Bobošík, Mgr. Medal, p. Struhárová)  
 
 
 
5. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 
 
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. 
212. MUDr. Žďársky - Dali by sa umiestniť nejaké spomalovače rýchlosti na ulicu Nábrežná? Obyvatelia sa 

sťažujú, že tam autá chodia rýchlo.  
213. p. Janík – žiada riešiť na ul. Cintorínskej chodníky. 
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? 
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 
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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. … 
Odpoveď z Útvaru právneho ma - úprimne sa priznám - zaskočila. Rozumiem jej právnickej logike, 
postrádam však obyčajnú ústretovosť voči legitímnym otázkam občanov tohoto mesta. 

217. 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?  

218. 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. 

219. 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? 

220. 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 

221. 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 
rozpočte na rok 2018) - akcia sa však nezrealizovala, ani na jeseň 2018, ani doteraz v roku 2019 - 
opakujem preto dotaz, kedy? 

222. 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 10-
11/2018”. K dnešnému dňu (14. 10. 2019), tj. o rok neskôr, oprava stále neprebehla… 

223. Mgr. Medal - opakovane prosím o zaradenie informácie o plánovanom zjednosmernení ulice Jána 
Zemana okolo bytoviek, s poskytnutím časového horizontu realizácie 

224. 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. 
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225. 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 
 
226. 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 
 

227.    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. 

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? 

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? 

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. 

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. 

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. 

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.  

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? 

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 

236. Ing. arch. Masaryk – pri kruhovom objazde Kaufland ul. Inovecká (Osloboditeľov) rožný dom, odstrániť 
reklamné bilboardy z plotov, zabraňujú výhľadu 

237. Ing. arch. Masaryk – žiada opätovne zaradiť do programu na budúci VMČ STRED riešenie dopravnej 
situácie na ul. Cintorínska. Nebolo všetky veci možné prejednať. 
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6. RÔZNE 
MUDr. Žďársky – oceňuje že na niektoré veci, ktoré chcel riešiť, boli dané konkrétne termíny 
 
IHRISKO 28. októbra 
p. Varga – prišiel predstaviť „Návrh herného prvku pre detské ihrisko – ul. 28 októbra, vnútroblok. Chýba tam 
herný prvok pre deti 4-10 rokov. V okolí ihriska je chodník, ktorý je vhodný na to, aby tam deti jazdili na 
bicykloch, korčuliach, je však vo veľmi zlom stave, stáva sa tam veľa úrazov-pádov. Diskutoval s poslancami 
o možnosti umiestnenia herného prvku. Tým, že sa uzavrelo ihrisko na Beckovskej ul. tak sa zmenšili možnosti 
detí na trávenie voľného času. Ihrisko aj napriek jeho stavu je veľmi navštevované. 
p. Stacherová – ide o vnútroblokové ihrisko kde nejazdia autá, deti sa tam učia bicyklovať. V blízkosti je len 
ihrisko určené pre najmenšie deti-ihrisko pri tržnici. Staršie deti sa nemajú kde hrať.  
Mgr. Medal – ihrisko pri tržnici malo pôvodne slúžiť pre staršie deti. 
 
p. Egg – váži si prácu poslancov aj predsedu a jeho záujem o občanov. Poukazuje na to, že poslanec Moško 
nechodí na VMČ Stred. Oceniť chce aj prístup väčšiny zamestnancov mesta k riešeniu bežných záležitostí 
občanov. Rešpektujú ustanovenia „Kódexu zamestnanca“ a pridávajú značnú dávku tolerancie, ľudského 
prístupu a pod. 
 
 
7. 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 11.11.2019 v pondelok o 16,00 hod. vo 
veľkej zasadacej miestnosti na Mestskom úrade v Trenčíne.  
 

Zapísala: Mgr. Ivana Suliková 
v Trenčíne dňa 17.10.2019 
 
Začiatok VMČ: 16.00 hod. 
Ukončenie VMČ: 18.15 hod.   
 

MUDr. Šimon Žďárský   
 predseda VMČ STRED 


