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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 13.1.2020 

 
 
Prítomní poslanci: Mgr. Richard Medal, p. Eva Struhárová, Ing. Richard Ščepko, Mgr. Michal Moško 
Ospravedlnení poslanci: MUDr. Šimon Žďárský, Pavol Bobošík 
 
       
Prítomná: Mgr. Ivana Suliková – garant VMČ Stred 
Hostia: Bc. Peter Repka – MsP, Ing. Gabriela Vanková – Útvar majetku mesta, Ing. Benjamín Lisáček – vedúci 
útvaru interných služieb, Ing. arch. Adriana Mlynčeková PhD. – Útvar územného plánovania 
 
 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého obdobia 
4. Zjednosmernenie ulíc Jána Zemana 
5. Nové požiadavky občanov a poslancov 
6. Rôzne 
7. Záver 

 
 

1. OTVORENIE 
 
Nakoľko sa predseda VMČ Stred MUDr. Žďárský nemohol zúčastniť zasadnutia, poveril vedením zasadnutia 
Mgr. Richarda Medala, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov a hostí. Skonštatoval prítomnosť štyroch 
poslancov z VMČ Stred a uznášaniaschopnosť výboru. Následne oboznámil všetkých s programom a navrhol 
bod č. 4 „Zjednosmernenie ulíc Jána Zemana“ presunúť na ďalšie zasadnutie, nakoľko sa VMČ Stred nemohol 
zúčastniť Ing. Hartmann – vedúci útvaru mobility.  
 
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 4 ZA odsúhlasili program. 
Za: 4 (Mgr. Medal, p. Struhárová, Ing. Ščepko, Mgr. Moško)      Proti: 0        Zdržali sa: 0 
 
 
2. PREROKOVANIE ŽIADOSTÍ 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k prenájmu pozemku v k.ú. Trenčín nasledovne: 

Pre spoločnosť ARCHEUS reality Trenčín s.r.o. - CKN parc.č. 1866/8 o výmere 51 m2, za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadanie pozemku pod obchodnou prevádzkou súp.č. 3167 na Ul. Dlhé Hony 
– oproti Smažienke.  
Spoločnosť svoju žiadosť odôvodňuje tým, že sa stala novým vlastníkom stavby – obchodnej prevádzky 
súp.č.3167. V súčasnosti je na prenájom pozemku uzatvorená nájomná zmluva s pôvodným 
vlastníkom stavby. 
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Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ v Trenčíne a Útvar územného 
plánovania Mesta Trenčín dňa 08.01.2020 odporučili rozšírenie prenájom pozemku na dobu neurčitú. 
  

HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 4 ZA odporučili vyhovieť žiadosti. 
Za: 4 (Mgr. Medal, Ing. Ščepko, Mgr. Moško, p. Struhárová)        Proti: 0          Zdržal sa: 0  
 
3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 
249. Poslanci VMČ Stred sa pýtajú v akom štádiu je žiadosť p. Štefkoviča na odkúpenie pozemku v lokalite 

Nad Tehelňou (p. Svetlík, vybudovanie detského ihriska) 
 ODPOVEĎ: Ing. Anton Štefkovič požiadal v zastúpení všetkých vlastníkov garáží o odkúpenie časti  

pozemku C-KN parc.č. 977/40 o výmere 750 m2. Listom zo dňa 5.12.2018 UMM zaslal odpoveď, že v 
zmysle platného ÚPN v znení zmien a doplnkov predmetný pozemok je definovaný regulatívom UZ 01B 
– verejné parky a parkové úpravy a v prípade, že v orgánoch Mesta Trenčín bude rozhodnuté o 
odpredaji uvedeného pozemku, samotný predaj bude podmienený rešpektovaním vyššie citovaného 
regulatívu, t.j. zachovanie zelene. Vzhľadom k tomu, že o predmetný pozemok požiadal aj Ing. Svetlík, 
bolo zvolané pracovné rokovanie  za účelom doriešenia majetkovoprávneho vysporiadania pozemku C-
KN parc.č. 977/40. Následne bola na Mesto Trenčín doručená petícia za vybudovanie športového 
areálu a detského ihriska a do vyriešenia problému v danej lokalite bol predaj pozemkov pozastavený. 
(ÚMM) 

250. Mgr. Medal - ihrisko Nad tehelnou - prosíme popísať mechanizmus, ktorým bude systémovo riešená 
evidencia podmienok zmlúv o prevode nehnuteľností, vrátane uznesení mesta, aby nedochádzalo k 
zabudnutiu na dohodnuté podmienky, ako to bolo v prípade zmluvy a uznesenia MsZ z r. 2002 - 
vrátane informácie, dokedy bude táto evidencia dokončená a ktorých zmlúv sa bude týkať 

 ODPOVEĎ: Na evidenciu zmluvných záväzkov nehnuteľného majetku Mesta Trenčín z pohľadu 
geometrie a polohy predmetných pozemkov a ich zmluvných záväzkov bola vybratá programová 
platforma Panorama produktov (Panorama Editor alebo Viewer), ktorá slúži primárne na prezentáciu 
mobilného mapového diela mesta Trenčín v prezentačnej podobe „street view“ a zároveň ako 
prezentácia vektorových dát nehnuteľného majetku Mesta Trenčín, Technickej mapy mesta, 
obsahových pasportov GIS z TMM, web mapových služieb ako Katastrálna mapa, Mapa určeného 
operátu, Ortofotomozaika atď. Aplikácia je v počte 8 kusov sieťových licencií Panorama Viewer 
dostupná pre viac ako 20 užívateľov, resp. zamestnancov MsÚ. 

 Predmetné záväzky sa ako požiadavky z Útvaru majetku mesta zašlú e-mailom na spracovanie 
správcovi GIS na Útvar územného plánovania, ktorý vytvorí podľa schválenej štrukturálnej podoby 
geometrie a jej popisných atribútov nový záznam do geodatabázy v súborovom formáte spatiaLite 
(GIGDB) a následne ju aktualizuje na strane servera. O tejto zmene správca GIS informuje e-mailom 
spätne Útvar majetku mesta. Prezentácia zmluvného záväzku nehnuteľného majetku Mesta Trenčín 
bude mať podobu geometrie, polohy a atribútov predmetného pozemku v čase, ku ktorému sa záväzok 
vytvoril. 

 Atribúty: 
 • Centrálne číslo zmluvy 
 • Centrálny rok zmluvy 
 • Číslo zmluvy 
 • Rok zmluvy 
 • Katastrálne územie 
 • Číslo parcely registra CKN 
 • Číslo parcely registra EKN 
 • Výmera pozemku 
 • Záväzok (opis) 
 Útvar majetku mesta uzatvára zmluvy v súlade s článkom 6. Všeobecne záväzného nariadenia č. 

7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta. Po uzatvorení zmluvy, z ktorej vyplývajú 
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záväzky, budú údaje poskytnuté správcovi GIS k ich spracovaniu v systéme tak, ako je bližšie popísané 
vyššie. (ÚMM) 

251. Poslanci VMČ Stred – žiadajú, aby bol zmenený rokovací poriadok výborov mestských častí mesta 
Trenčín a to v článku 4 v bode 8. ......... možnosť vystúpiť na zasadnutí VMČ ku ktorémukoľvek bodu 

programu, predsedajúci občanovi môže udeliť slovo. Obdobne to platí aj v prípade, ak predsedajúci 

alebo člen VMČ navrhne, aby na zasadnutí VMČ vystúpil................ 
 ODPOVEĎ: Podnet evidujeme a bude sa o ňom rokovať, keďže rokovací poriadok VMČ sa týka všetkých 

VMČ a o jeho  zmenách rozhoduje mestské zastupiteľstvo. (ÚP) 
252. MUDr. Žďársky - Vlani upratovali lístie NA Beckovskej ulici a tento rok nie. Takto to tu vyzerá. Môžete 

prosím zistiť, prečo sa to nechalo tak? 
 ODPOVEĎ: Posledné kosenie so zberom lístia prebehlo v novembri, kedy je predpoklad, že všetky 

stromy už sú vo vegetačnom kľude a teda bez listov. Listy ktoré spadli zo stromov po tomto zbere 
budeme zbierať začiatkom roka 2020. (MHSL) 

253. p. Struhárová - či má, alebo nemá  vlastník nehnuteľnosti na ul. Palárikova č.7 /2513 (p. Šimonek Alojz) 
odkúpený pozemok do osobného vlastníctva, pozemok ktorý patrí  (patril) mestu TN. Prípadne aj 
ostatné prislúchajúce parcely  (v tejto lokalite Paláriková), či sú už vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré 
ich užívajú. 

 ODPOVEĎ: Útvar majetku mesta vysporiadava pozemky v danej lokalite postupne, na základe žiadosti 
občanov, resp. zaslaním výzvy k majetkovoprávnemu vysporiadaniu užívaného pozemku vo vlastníctve 
Mesta Trenčín. Pán Šimonek nemá majetkovoprávne vysporiadané pozemky vo vlastníctve Mesta 
Trenčín, ktoré užíva. Bude útvarom majetku mesta vyzvaný k ich vysporiadaniu. Ostatné pozemky v 
danej lokalite (Ul. Palárikova) sú vo vlastníctve osôb, ktoré pozemky užívajú. (ÚMM) 

254. Mgr. Medal - osobne ďakujem za realizáciu investičnej akcie - doplnenie uličného osvetlenia pred a za 
podjazdom pod Električnú ulicu na ulici Jesenského - Karpatská - iba chcem poprosiť pre zvýšenie 
účinnosti osvetlenia chodníka prosím o nevyhnutne potrebné (stačí iba málo) orezanie borovice čiernej 
v bezprostrednej blízkosti lampy (obrázok v prílohe) 

 ODPOVEĎ: Správca zelene po obhliadke určí postup a rozsah orezu stromov. (MHSL) 
255. Mgr. Medal - v súvislosti s vybudovaním parkovacích miest na Strojárenskej ulici sa podľa slov 

miestnych občanov pozabudlo na umiestnenie kontajnérov, ktoré sú teraz umiestnené na mieste 1 či 2 
parkovacích miest - pri manipulácii s kontajnérmi však môže dôjsť k poškodeniu bezprostredne 
zaparkovaných áut - prosím teda o návrh riešenia (obrázok v prílohe - parkovisko) 

 ODPOVEĎ: Útvar mobility: Na umiestnenie sa nezabudlo. Kontajnery majú byť umiestnené na boxoch 
číslo 1 a 2 tak ako sú. Navrhnuté to bolo z toho dôvodu, že ak raz dôjde k vybudovaniu 
polopodzemných kontajnerov bude možné daný priestor využiť na parkovanie. Uvažovalo sa aj o 
možnosti plochu pre kontajnery fyzicky (nie len čiarou) oddeliť od parkoviska. V budúcnosti  - po 
vybudovaní polopodzemných kontajnerov, by sa ale dané miesta potom nemohli využívať na 
parkovanie. Umiestnenie kontajnerov v tesnom susedstve zaparkovaných vozidiel je bežné na všetkých 
sídliskách, a k poškodeniu vozidiel nedochádza. Skôr naopak, niektorí vodiči do kontajnerov s obľubou 
narážajú. 

256. Mgr. Medal - pri budovaní nových parkovacích miest pri dome na Beckovskej 25 - ako vyplýva z 
priložených obrázkov - neboli riešené nevyhovujúce chodníky, prístup do domov - prosím v mene 
občanov, ktorých sa to dotýka, o návrh riešenia, o nacenenie vybudovania dôstojných prístupov k 
domu a minimálne o zaradenie tejto investičnej akcie do zásobníku investičných akcií 

 ODPOVEĎ: Tieto chodníky neboli súčasťou projektovej dokumentácie. V čase keď sa projekty riešili 
nikto takúto požiadavku nevzniesol napriek tomu, že útvar mobility zvolal rokovanie so všetkými 
správcami bytových domov v danej oblasti. Občania sa, ako tomu často býva zvykom, ozvú až tzv. „po 
funuse“, keď je všetko dokončené. Chodník tam nechýba ani rok ani 2, ale minimálne od doby výstavby 
bytoviek v 50-tych rokoch 20 storočia, t.j. 60-70 rokov. Odhadovaná cena výstavby môže byť odborným 
odhadom do 5000 Eur. Útvar investícii zaradil túto akciu do zásobníka investičných akcií. (ÚM) 

257. Mgr. Medal - . prosím o vyvolanie a uskutočnenie štátneho stavebného dohľadu kvôli padajúcej 
omietke a kusov muriva z domov na Mierovom námestí 31 a 35 - o to je to naliehavejšia výzva, nakoľko 
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pod fasádou domu č. 35 býva v lete umiestnená letná terasa a padajúca omietka môže ohroziť zdravie 
návštevníkov terasy - v prílohe prikladám fotografie dokumentujúce aktuálny stav 

 ODPOVEĎ: Na mieste bude uskutočnený štátny stavebný dohľad, ktorý vyzve vlastníkov na nápravu. 
(ÚSaŽP) 

258. Mgr. Medal - ad 215 - prosím o nacenenie projektovej dokumentácie a realizácie vybudovania 
kanalizácie a chodníka na ulici Úzka 

 ODPOVEĎ: Cena projektovej dokumentácie k vybudovaniu komunikácii, kanalizácie a plynu na ulici 
Úzkej vychádza na 9.000 - 10. 000,-. Rozpočet na jej realizáciu  vyplynie až z projektovej dokumentácie, 
nakoľko je ťažké odhadnúť búracie a realizačné práce objektov. (ÚI) 

259. Mgr. Medal - ad 222 - navrhujem osobné stretnutie na mieste, nakoľko stav (rozbitý okraj chodníka) je 
stále platný 

 ODPOVEĎ:  Po osobnom stretnutí  a obhliadke, je oprava povrchu chodníka zaradená do zásobníka 
opráv pre rok 2020. (MHSL) 

260. Mgr. Medal - ad 223 - prosím o zaradenie danej problematiky (zjednosmernenie ulíc Jána Zemana 
okolo bytoviek) do programu najbližšieho (januárového) zasadnutia VMČ Stred 

 ODPOVEĎ: Vedúci útvaru mobility prosí poslancov o zaradenie do februárového zasadania, nakoľko 
januárové zasadanie sa koná v rovnakom čase ako VMČ Juh, kde má Ing. Hartmann dlhodobo 
dohodnutý bod programu na ktorý sú prizvaní i občania (o 16:45) (ÚM) 

261. Mgr. Medal - ako tradične prosím o vyzvanie majiteľov biskupického ihriska o pokosenie plochy, 
nakoľko celý rok zostala plocha nepokosená, rastú na nej a šíria sa z nej na okolité pozemky rôzne 
buriny, aj invázne, nehovoriac o estetickej stránke veci. 

 ODPOVEĎ: Majitelia pozemku budú vyzvaní na nápravu. (ÚSaŽP) 
262. Ing. Ščepko - Nový chodník medzi Legionárskou a Ulicou 28. Októbra pri Tržnici – Ako je vidieť na 

fotografiách nižšie, nový chodník pred predajňou Agromilk bezbariérovo nepokračuje v smere k 
nemocnici. Plány vybudovať chodník v tomto úseku boli známe už takmer 2,5 roka. Na strane novej 
bytovky je obrubník vysoký od 30 – 40 cm. Kto a ako bude realizovať úpravu chodníka pri predajni 
Agromilk. 

 ODPOVEĎ: Chodník pri predajni Agromilk zrealizoval investor budovy v zmysle projektu v čase, keď 
ešte nebolo rozhodnuté o vybudovaní chodníka pri parkovisku OD Družba a preto je zrealizovaný tak, 
ako je. K bezbariérovej úprave je potrebné premiestniť uličnú vpusť a prespádovať cestu, nakoľko 
prevýšenie medzi cestou a chodníkom je v týchto miestach cez 20 cm. Zrealizovať bezbariérový nájazd 
len úpravou chodníka je vzhľadom na okolité drobné objekty technicky pravdepodobne nemožné. Kto 
a ako to bude realizovať, na to odpovedať neviem. Na takéto drobné úpravy neboli v mestskom 
rozpočte vyčlenené žiadne finančné prostriedky. (ÚM, ÚI) 

263. Ing. Ščepko - Bezbariérová úprava chodníka pri vjazde do parkoviska pri CeGys. Chcel by som sa spýtať, 
či sa hľadajú možnosti spolu s majiteľom objektu CeGys, aby chodník vybudovaný minulý rok bol raz 
bezbariérový. Dnes je problematická časť chodníka, ktorá križuje s vjazdom do objektu. Pohla sa 
niekam táto vec, alebo nie? 

 ODPOVEĎ: Vec sa nepohla, s majiteľom sme nekomunikovali. Upraviť chodník do normových proporcií 
je viacmenej nemožné bez zásadného zásahu do majetkových práv majiteľa nehnuteľnosti. (ÚM) 

264. Ing. Ščepko -Neosvetlená zákruta v strede Nozdrkoviec. Na fotografii nižšie posielam neosvetlenú 
zákrutu v strednej časti Nozdrkoviec, kde nie je chodník. Bolo by možné v tejto časti osadiť osvetlenie? 
Keďže ide o ostrú zákrutu bez chodníka, úsek je po zotmení veľmi nebezpečný. Prípadne aká by bola 
odhadovaná cena za osvetlenie.  

 ODPOVEĎ: MHSL preverí skutkový stav a možnosti pripojenia nového svetelného bodu v spolupráci s 
investičným oddelením zaradíme podnet na prípravu a zrealizovanie. ÚI zaraďuje osvetlenie  do 
zásobníka IA a dá približne naceniť realizáciu osvetlenia 

265. Ing. Ščepko - Súdna ulica – stĺp verejného osvetlenia. Chcel by som poprosiť o úpravu stĺpu verejného 
osvetlenia, ktorý posielam na fotografii. 

 ODPOVEĎ: Ďakujeme za podnet, oprava stĺpu verejného osvetlenia je zaradená v zásobníku opráv. 
(MHSL) 
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266. Ing. Ščepko - Ulica Sama Chalúpku – v slepej uličke za domom č. 19. Viem, že kontajnery na papier sú 
problematické z dôvodu nestláčania škatúľ a kartónov. No aj napriek tomu by som chcel poprosiť o 
doplnenie ďalšieho kontajnera na papier v tejto časti. Tiež tieto kontajnery využívam a bývajú často 
naozaj plné (niekoľko krát som stláčal kartónové škatule, ale kapacitne jeden kontajner v tejto časti 
nestačí). 

 ODPOVEĎ: Na takéto lokality sa obvykle prideľuje len 1 kontajner. Neďaleko tohto miesta je zberný 
dvor, ktorý je otvorený každý deň od pondelka do soboty v čase do 17:30 hod, v ktorom je možné 
odovzdať kartóny a odpad z papiera bezplatne a bez obmedzenia množstva. Ak bude mať mesto 
Trenčín spoločnosťou OZV schválených viac nádob (o čo sa v súčasnosti snažíme), alebo budeme 
disponovať voľnými nádobami, pridelíme jednu naviac aj na toto miesto. (ÚSaŽP) 

267. Ing. Ščepko - Ulica 1. Mája pri Námestí študentov. Chcel by som sa spýtať, ako je nastavená zmluva o 
užívaní pozemku, ktorý slúži počas letnej sezóny ako malé ihrisko pre deti ku kaviarni s terasou. Dnes je 
však táto časť neupravená, čo dokazuje aj fotografia nižšie. Zaujímalo by ma:  
A) Aké povinnosti plynú nájomcovi 
B) Aká je výpovedná lehota nájomnej zmluvy 
C) Aká je ročná sadzba za užívanie tohto pozemku 

 ODPOVEĎ: Útvar majetku mesta neeviduje nájomnú zmluvu, predmetom ktorej je pozemok slúžiaci 
počas letnej sezóny ako detské ihrisko. Na detské ihrisko nemá daný subjekt rozhodnutie na záber 
verejnej zelene. Subjekt bude upozornený na neoprávnené užívanie mestského pozemku a vyzvaný, 
aby pozemok uviedol do pôvodného stavu. (ÚSaŽP, ÚMM) 

 
4. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 
1. Ing. Ščepko - Ulica 1. mája – vjazd do pešej zóny v časoch od 6:30 – 8:30. Nižšie prikladám fotografie z 

mesiaca október a december 2019. V danom čase neustále pretrváva vjazd rodičov do pešej zóny v 
čase, keď sa na ulici pohybujú žiaci a študenti. V roku 2019 som upozorňoval na nebezpečné kolízne 
situácie, kedy vodič otáčajúci sa na ulici nepostrehol mamičku s dieťaťom na bicykli a takmer do nej 
narazil. Tie autá tam nemajú čo hľadať. Chcel by som poprosiť o razantnejšie riešenie daného stavu, 
kým nedôjde k zraneniu alebo tragédii! Občas sa stáva, že na priechode pri gymnáziu Ľ. Štúra stoja 2 
policajti. Preto argument ich nedostatku nie je vždy argumentom. Zároveň sú príslušníci MsP prítomní 
len v čase od 7:30 – 8:00. 

2. Ing. Ščepko - Ulica 1. mája – umiestnenie smetných nádob pre Futurum. Bolo by možné presne 
definovať priestor pre odpadové nádoby tak, aby nedochádzalo ich umiestneniu do priestoru chodníka 
tak ako je to vidieť na fotografii nižšie? 

3. Ing. Ščepko - Soblahovská ulica – rozkopávka pri priechode pre chodcov v smere na Ulicu 28. októbra. 
Prikladám dve fotografie z tejto rozkopávky. Jedna je z 10.9.2019 a druhá (večerná) z 22.12.2019. 
Priestor v zeleni zostal v stave, ktorý nie je upravený a na ktorom nebola vysadená tráva. Pritom 
subjekt, ktorému je umožnená rozkopávka by mal vrátiť pozemok do pôvodného stavu. Poprosím 
odpoveď:                                                                                                                                                                                             
A.)Kto túto rozkopávku realizoval                                                                                                                                                                                             
B.) Prečo nebola dodnes odovzdaná do pôvodného stavu                                                                                                                                               
C.) Kto ju bol zo strany mesta prebrať (poprosím meno, kto tieto veci zo strane mesta realizuje) 

4. Ing. Ščepko - Zráz medzi ulicami Partizánska a Kúty. Ako je vidieť na fotografii nižšie, uvedený poklop 
na ceste nie je uchytený. Pri miernom posune hrozí prepadnutie, čo môže byť nebezpečné nie len pre 
dospelého, ale aj dieťa. 

5. Ing. Ščepko - Výsadba stromov na zastávke Inovecká v smere do centra. Minulý rok boli vysadené nové 
stromy aj v priestore zastávky MHD, kde bežne zastavuje kĺbové vozidlo (18 m). Dnes je vydláždená len 
krátka časť nástupiska, no tá nestačí ani pre krátke vozidlá (12 m). Cestujúci bežne 
nastupujú/vystupujú zo zadných dvier na trávnik. Pripravuje sa rekonštrukcia aj tejto zastávky. Preto by 
som sa chcel spýtať, aká časť bude potrebná pre nástupnú časť, keďže výsadba 4 ks stromov bola 
vysadená v priestore určenej pre nástup a výstup cestujúcich. 

6. Ing. Ščepko - Hviezdoslavova ulica – parkovacie miesta pri opornom múre. Dnes je niekoľko parkovací 
miest pridelených k bytom nadstavovaných v tejto lokalite. Chcel by som sa spýtať, na akú dlhú dobu 
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bola uzatvorená zmluva, ktorá garantuje parkovacie miesta jednotlivým bytom. Je rovnaký model 
fungovania nastavený aj v lokalite 28. októbra za predajňou BALA? 

7. Ing. Ščepko - 28. Októbra – BIO nádoby pri tržnici. Na môj podnet boli v roku 2019 doplnené nádoby 
na BIO odpad, za čo sa chcem poďakovať. Chcel som sa spýtať, či nájomcovia dostali informáciu, aký 
typ nádob majú používať v prípade bio odpadu, ktorý je počas sezóny dominantný. Zároveň bol 
nejakým spôsobom vyhodnocovaný stav počas sezóny, či je počet nádob dostatočný a pod. 

8. Ing. Ščepko - Priechod pri uliciach Soblahovská - Krátka – dopravná značka. Na fotografii nižšie je vidieť 
stĺp nasvietenia priechodu pre chodcov a za ním je vo vzdialenosti asi 4,5 m umiestnená dopravná 
značka Priechod pre chodcov. Je možné ju umiestniť na stĺp nasvecujúci priechod? 

9. p. Cibuľa – žiada zaradiť do investičných akcií opravu schodov v areáli cintorína (Pod Juhom) - ku 
Srbskej kaplnke popri vojenských hrobov. Mgr. Medal – žiada útvar investícií o odhad, koľko by to 
stálo, podľa toho aká by bola cena by poslanci danú záležitosť ďalej riešili. 

10. rodina Kováčová z Javorinskej ulice - už dlho nás trápi svetelný smog na križovatke  Električná - 
Legionárska. Je tu veľký bilboard firmy Pneuservis alebo koho. Tento bilboard je celý nasvietený ostrým 
svetlom, ktoré nezhasína ani večer po desiatej a skoro ráno už zas svieti. Veľmi sa nám aj našim deťom 
znížila kvalita spánku, lebo svetlo je silné a preniká nám do spálne a detskej izby. Žiadam Vás, aby ste 
uvedený problém urgentne riešili, nakoľko je to vo Vašich silách. To, že firma mení názov alebo 
obchodné meno, a preto nemožno právne problém riešiť, či iné výhovorky neobstoja. Tento protivný 
bilboard sme nielenže nechceli, ale už roky nás otravuje svetlom. Treba ho odpojiť od elektriny alebo 
dať pokutu, nech ho demontujú. Zjavne si majiteľ robí čo chce a my okolití obyvatelia trpíme.  
Mgr. Medal - prosím  o stanovisko, resp. právny rozbor aktuálneho stavu v tejto veci, nakoľko ako 
mám posledné informácie, osvetlenie billboardu nie je v súlade s kolaudačným rozhodnutím a 
stavebný úrad žiadal o odstránenie nepovoleného osvetlenia. 

 
5. RÔZNE 
K požiadavke 261. sa vyjadril Mgr. Medal, že vlastník „Biskupického ihriska“ nepreberá poštu.  
p. Egg poďakoval poslancom za doterajšiu prácu, ktorú vykonávajú pre občanov 
p. Hartmann-vedúci útvaru mobility bude vyzvaný k účasti na nasledujúcom VMČ Stred vo februári 2020, kvôli  
bodu programu „Zjednosmernenie ulíc Jána Zemana“ 
 
p. Sýkorčin, ktorý vykonáva pre manželov Svetlíkových projektovo-inžiniersku činnosť rodinného domu, kde 
jeden zo stavebných objektov rodinného domu je aj detské ihrisko, ktoré bude vybudované na vlastné náklady 
p. Svetlíka a následne by malo byť odovzdané mestu Trenčín. Po konzultáciách s hlavným architektom a s Ing. 
Kuľhovou z ÚSaŽP, predstavil realizáciu detského ihriska vrátane herných prvkov, ktoré tam majú byť 
zakomponované. (príloha č. 1,2,3). Herné prvky sú atestované.  
p. Sýkorčin odpovedal na otázky poslancov. (zatrávnenie, dopadová plocha z herných prvkov, umiestnenie 
pieskoviska, bezpečnosť a pod.) 
Poslanci poďakovali a ocenili prezentáciu p. Sýkorčina a berú na vedomie odprezentovanie detského ihriska. 
 
6. ZÁVER 
Na záver poslanec Mgr. Richard Medal poďakoval všetkým prítomným za účasť na stretnutí a ukončil 
zasadnutie VMČ Stred  
 

Zapísala: Mgr. Ivana Suliková 
v Trenčíne dňa 13.1.2020 
 
Začiatok VMČ: 16.05 hod. 
Ukončenie VMČ: 16.45 hod.   
 

Mgr. Richard Medal   
   poslanec mesta Trenčín /VMČ Stred/ 


