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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 9.12.2019 

 
 
Prítomní poslanci: MUDr. Šimon Žďárský, Mgr. Richard Medal, p. Eva Struhárová, Ing. Richard Ščepko, Pavol 
Bobošík, Mgr. Michal Moško 
 
       
Prítomná: Mgr. Ivana Suliková – garant VMČ Stred 
Hostia: Bc. Peter Repka – MsP, Ing. Gabriela Vanková – Útvar majetku mesta, Ing. arch. Martin Beďatš – hlavný 
architekt mesta, 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. Ihrisko Nad tehelňou 
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. Ihrisko Nad tehelňou 
5. Nové požiadavky občanov a poslancov 
6. Rôzne 
7. Záver 
 
HLASOVANIE: 
Poslanci v počte 5 ZA odsúhlasili program. 
Za: 5 (MUDr. Žďárský, Mgr. Medal, p. Struhárová, p. Bobošík, Mgr. Moško)      Proti: 0        Zdržali sa: 0 
 
 
2. PREROKOVANIE ŽIADOSTÍ 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku na ul. Rybárska v k.ú. 

Trenčín, C-KN parc.č. 1688/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, zapísaného na LV č.1 ako vlastník 

Mesto Trenčín v podiele 1/1, pre  Aequilibrium o.z., so sídlom  Rybárska 18, 91101 Trenčín, za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku, ktorý je oplotený a tvorí súčasť záhrady 

prislúchajúcej k nehnuteľnosti  vo vlastníctve žiadateľa. Daný pozemok je pre Mesto Trenčín, ako aj pre tretie 

osoby nevyužiteľný. 
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     Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar územného plánovania Mesta Trenčín a Útvar 

mobility MsÚ v Trenčíne dňa 07.11.2019 odporučili odpredaj pozemku. 

 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 4 ZA a 1 sa zdržal hlasovania odporučili vyhovieť žiadosti. 
Za: 3(MUDr. Žďárský, p. Bobošík, Mgr. Medal, p. Struhárová)        Proti: 0          Zdržal sa: 1 (Mgr. Moško)  
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie k žiadosti Gréckokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Cyrila 
a Metoda Trenčín o odkúpenie pozemkov v k.ú. Trenčín, časť C-KN parc.č. 141/12 o výmere cca 34 m2 a časť C-
KN parc.č. 3245/4 o výmere cca 17 m2,  za účelom vybudovania vstupného portálu  so schodiskom do chrámu. 
     Ide o pozemky nachádzajúce sa pri gréckokatolíckom chráme na Ul. 1. mája v Trenčíne. Gréckokatolícka 
cirkev požiadala o odkúpenie pozemkov v súlade s projektovou dokumentáciou na stavbu „Gréckokatolícky 
chrám s pastoračnými priestormi a farská budova, Trenčín“.  
     Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ v Trenčíne a Útvar územného 
plánovania Mesta Trenčín dňa 7.11.2019 odporučili odpredaj pozemkov. 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 3 ZA a 2 sa zdržali hlasovania odporučili vyhovieť žiadosti. 
Za: 3(p. Bobošík, Mgr. Moško, p. Struhárová)        Proti: 0          Zdržal sa: 2 (MUDr. Žďárský, Mgr. Medal)  
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie k žiadosti Martina Kotrasa o predaj pozemku v k.ú. Trenčín 
na Partizánskej ulici – C-KN parc. Č. 3395/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2 za účelom 
majetkovoprávneho dlhodobo užívaného pozemku, ktorý je oplotený a tvorí jeden celok a súčasť s pozemkom 
vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok je pre Mesto Trenčín a tretie osoby nevyužiteľný. 
Predaj pozemku v zmysle doručenej žiadosti bol odporučený Útvarom územného plánovania MsÚ, Útvarom 
mobility MsÚ a Útvarom stavebným a životného prostredia MsÚ dňa 29.11.2019 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 5 ZA odporučili vyhovieť žiadosti. 
Za: 5(p. Bobošík, Mgr. Moško, p. Struhárová, Mgr. Medal, MUDr. Žďársky)        Proti: 0          Zdržal sa: 0  
 
 
3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 
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  
 ODPOVEĎ: Požiadavka znela :“ mesto označilo priechody pre chodcov v kombinácii červenej a bielej 

farby. V daždi sa biela farba stáva šmykľavou. Aké opatrenia sa prijmú?“. Žiadny konkrétny priechod sa 
tu nespomína, takže konkrétne odpovedať nevieme. Farba, ktorá sa používa na priechody pre chodcov 
je štandardná certifikovaná cestárska farba s prísadou balotiny (retroreflexného materiálu), aká sa 
používa na celom Slovensku vrátane diaľnic a rýchlostných ciest. Harmonogram akých prác? Obnovy 
dopravného značenia? Obnovuje sa celoročne podľa potreby – zväčša 1x do roka, na menej 
frekventovaných cestách a parkoviskách 1x za niekoľko rokov. Plastové čiary a šípky ako aj 
protišmykové priechody sa obnovujú zhruba 1x za 5 – 8 rokov, v meste ich ale pre vysokú cenu máme 
zatiaľ minimum. (ÚM) 

239. MUDr. Žďársky – k otázke č. 199. Čo sa s tým bude robiť a do akého času. 
ODPOVEĎ: Triedený zber nefinancuje mesto ani občania zo svojho poplatku za komunálne odpady. V 
zmysle zákona o odpadoch všetky náklady na triedený zber financujú organizácie zodpovednosti 
výrobcov, preto mesto nemá priamu možnosť určiť počet nádob a počet vývozov v meste. Táto 
organizácia je povinná v zmysle zákonných štandardov na počet občanov a k vyzbieranému množstvu 
stanoviť počet nádob a počet vývozov, ktoré je schopná zafinancovať. Naše mesto dokonca tieto 
štandardy  prekračuje. Navyše v zmysle platnej legislatívy mestá nemôžu a nesmú financovať triedený 
zber z vlastného rozpočtu.  
Občania musia rešpektovať podmienky ako sú nastavené a prispôsobiť tomu svoje správanie. Pre 
občanov mesta Trenčín sú k dispozícii aj 3 zberné dvory, otvorené každý deň od pondelka do soboty do 
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17.30 hod., na ktorých je možné odovzdať vytriedený odpad bez obmedzenia množstva. Jedinou 
možnosťou ako vec riešiť je sústavná osveta a edukácia občanov prostredníctvom letákov a článkov v 
Infe. V súčasnosti máme v rozpracovanosti viac projektov ako občanov edukovať a viesť k 
zodpovednosti pri nakladaní s triedeným odpadom. Konkrétne informácie sa obyvatelia včas dozvedia. 
(ÚSaŽP)    

240. SVB, Soblahovská 1104 – opakovane žiada rekonštrukciu povrchu parkoviska – chodníka pred bytovým 
domom Soblahovská č. 1104 (viď príloha) 

 ODPOVEĎ: Rekonštrukcia povrchu parkoviska – chodníka pred bytovým domom Soblahovská č. 1104 
je zaradená v zásobníku investičných akcií. V meste Trenčín sú viaceré komunikácie a chodníky, pri 
ktorých je potreba prioritne riešiť ich rekonštrukciu z obmedzeného finančného rozpočtu mesta. (ÚI) 

241.  Mgr. Medal – žiada, aby sa pokúsilo nájsť  v rozpočte rezerva na odkúpenie pozemku a vybudovanie ch
  chodníka na ul. Úzkej  

 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.  Bez týchto podkladov nie je možné pozemok odkúpiť, nakoľko nie je známy rozsah pozemku 
potrebného na vybudovanie predmetnej stavby. Podľa rozsahu je možné požiadať o vytvorenie položky 
v rozpočte mesta na výkup pozemku. (ÚMM) 

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. 

 ODPOVEĎ: MHSL vymenilo necertifikované herné prvky - prehupovačku a húpačky - za certifikované a 
pri tejto akcii sme odstránili betónové fragmenty zo stredu DI pre prípravu plochy pre nové hracie 
prvky. Na opravu chodníkov v tomto roku neboli vyčlenené finančné prostriedky. Vzhľadom na to, že 
rozpočet pre rok 2020 ešte nie je schválený, nemôžeme sa vyjadriť k termínu opravy. (MHSL) 

243. p. Malániková žiada, aby sa opravil chodník na ul. Električnej pri bazáre Kostková smerom k ceste, 
ktorá ide cez mesto. 

 ODPOVEĎ: Na plošnú opravu chodníkov v tomto roku neboli vyčlenené finančné prostriedky. 
Vzhľadom na to, že rozpočet pre rok 2020 ešte nie je schválený, nemôžeme sa vyjadriť ani k termínu 
opravy. (MHSL) 

244. Ing. arch. Masaryk – žiada vyčleniť prostriedky na opravu oporného múru na ul. Cintorínskej. 
 ODPOVEĎ: Záleží na poslancoch mestského zastupiteľstva, či schvália v mestskom rozpočte potrebné 
finančné prostriedky na opravu oporného múru a dostavbu chodníkov na Cintorínskej ul. (ÚI) 

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? 

 ODPOVEĎ: AS Trenčín, a.s. má na krytej plavárni v prenájme nasledovné priestory: 
   I.PP – 198,0 m2 – posilňovňa, zmluva na dobu neurčitú, úhrada 4 200,- €/rok 
 II.NP – 56,0 m2 – kancelária, zmluva na dobu neurčitú, úhrada 1 680,- €/rok 
 III:NP – posilňovňa + kancelárske priestory, zmluva na dobu určitú 14.02.2019 – 31.12.2019, úhrada 1,- 

€ (MHSL) 
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. 
ODPOVEĎ: Voda v bazénoch sa mení raz za rok, vždy počas odstávky. Počas roka sa voda priebežne 
odpúšťa pri praní filtrov a dopúšťa novou vodou. 
Akékoľvek nové permanentky, resp. zásah do cenníku, podlieha schvaľovaniu v MsZ. Doposiaľ sme 
nezaevidovali žiadnu požiadavku od občanov na doplnenie ďalšieho typu permanentky a neplánujeme 
vytvárať  kombinovanú permanentku. (MHSL) 

247. MUDr. Žďársky - Koľko ľudí chodí priemerne na plávanie v čase o 6:00 do 7:00 v pracovné dni? 
 ODPOVEĎ: V utorok a vo štvrtok chodí v čase od 06:00 do 07:00 priemerne 20-25 ľudí.  To znamená, že 
plavci, ktorí navštevovali plaváreň v ranných hodinách, sa presunuli z otvorenia plavárne o 9:00 hod. 
na 6:00 hod. V čase od 09:00 do 10:00 býva bazén takmer prázdny. (MHSL) 
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248. MUDr. Žďársky - Prosím o osadenie konvexného zrkadla na rohu ulíc Zelená a Dolný šianec pre 
zvýšenie bezpečnosti. 
ODPOVEĎ: Pokiaľ s tým bude dopravný inšpektorát súhlasiť, zrkadlo osadíme. Myslíme si však, že 
križovatka je dostatočne prehľadná. Doplnenie odpovede: Okresný dopravný inšpektorát na základe 
obhliadky vykonanej na mieste v prvom decembrovom týždni nesúhlasí s osádzaním zrkadla s 
odôvodnením, že križovatka je prehľadná.  

 
4. Ihrisko Nad tehelňou 
Ing. arch. Martin Beďatš – hlavný architekt mesta Trenčín predstavil konštruktívne fakty, týkajúce sa 
vybudovania ihriska Nad tehelňou. 

- Predmetom uzavretej zmluvy bolo, že kupujúci sa zaväzuje sprístupniť verejnosti tenisové dvorce, 
detské ihrisko (bez bližšej špecifikácie) a ihrisko na loptové hry. 

- Petícia mala byť postavená tak, že sa malo pýtať občanov či tam chcú mať kurty s nejakým malým 
detským ihriskom, alebo rodinný dom.  

- Treba rokovať s p. Svetlíkom a brať tú zmluvu tak, že vymenia sa tenisové dvorce za rodinný dom 
- Aby zostal charakter územia zachovaný je tam možnosť postaviť rodinný dom na území 500 m², musí 

byť zachovaných 70% zelene 
Na VMČ STRED sa dostavil poslanec Ing. Ščepko 

- Určite tam nevyrastie bytovka 
- Ing. arch. Martin Beďatš bude odporúčať, aby sa to nemenilo na športoviská 
- Vybudovanie detského ihriska by malo byť vybudované na 320 m² z toho 160 m² pozemku je v majetku 

mesta Trenčín a 160 m² bude chcieť mesto Trenčín previesť po dohode od p. Svetlíka 
Občan Štefkovič majiteľ garáži v danej lokalite, podal žiadosť na mesto Trenčín na odkúpenie pozemku nad 
garážou, ktorý už niekoľko rokov kosí horolezeckým ľanom. Sú tam vysadené ovocné stromy. 
Mgr. Medal – návrh Ing. arch. Beďatša je akceptovateľný, viac ľudí by privítalo skôr, aby tam nič nebolo. 
Mgr. Moško – dôležité je nastavenie kontrolných mechanizmov, návrh Ing. arch Beďatša sa mu pozdáva, čo je 
myslené pod pojmom detské ihrisko, čo tam bude, aké prvky, nemusí to všetkým vyhovovať. 
Ing. Ščepko – ak dôjde k dohode s p. Svetlíkom , môže mesto Trenčín ovplyvniť výber herných prvkov na 
ihrisku? Ich kvalitu a pod. 
Ing. arch. Beďatš – návrh ihriska so špecifikáciou herných prvkov bude prezentovaný poslancom, ihrisko 
nebude spádovým ihriskom 
Mgr. Medal – aby sa nestalo to, že tam budú použité prvky, ktoré neboli certifikované 
p. Červeňanský – vybudovanie detského ihriska bude veľmi drahé, je potrebné vybudovať oporný múr, treba 
rešpektovať zmluvu uzavretú s p. Svetlíkom a aplikovať ju na terajší stav.  
p. Struhárová – súhlasí s p. Červeňanským, keby tam boli vystavené kurty myslí si, že by ľudia boli viac 
nespokojní. 
p. Bobošík – ako by dopadla petícia, keby sa v nej pýtali ľudí či chcú, aby bola naplnená zmluva z roku 2002. 
Skúsme zohľadniť postoj hlavného architekta, postoj mesta Trenčín, postoj ľudí, ktorí žijú v okolí. Ľudia 
dostanú detské ihrisko, to čo by narušovalo život tam nebude. 
MUDr. Žďársky – čo bolo teraz prezentované sme počuli na mestskom zastupiteľstve, nepadla tu nová 
informácia, okrem regulatívu, myslel som, že už bude konkrétny názov ihriska, čo tam môže byť a pod. Oceňuje 
posun v tejto problematike, aká bude postupnosť výstavby, najskôr dom potom ihrisko, alebo opačne? Ako je 
to prakticky vymyslené? 
Ing. arch. Beďatš – nevie aké bude ešte časové plnenie. 

POSLANCI VMČ STRED v počte 6, berú na vedomie vystúpenie hlavného architekta mesta Trenčín 
k plánovanej zmene územného plánu na sídlisku Nad tehelňou.  
Odišiel Mgr. Moško a p. Struhárová. 
 
5. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 
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) 
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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 

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................ 
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? 
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. 

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) 

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) 

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 

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 
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 

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

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

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

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. 

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. 

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? 

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

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). 

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 

 
 
6. RÔZNE 
p. Egg informoval o stave svahov na Hornom Šianci pri bytovke a možnosti zosunu svahov v danej lokalite. 
MUDr. Žďársky navrhol, aby sa zmenil rokovací poriadok výborov mestských častí mesta Trenčín a to v článku 4 
v bode 8.  
Pôvodný text znie: V prípade, ak predsedu VMČ prípadne iného člena VMČ, ktorý vedie zasadnutie VMČ na 
základe poverenia predsedu (ďalej len „predsedajúci“) požiada obyvateľ mesta, zástupca alebo člen petičného 
výboru, prípadne ďalší subjekt, napr. zástupca právnickej osoby (ďalej len „občan“) o možnosť vystúpiť na 
zasadnutí VMČ ku ktorémukoľvek bodu programu, predsedajúci občanovi udelí slovo. Obdobne to platí aj v 
prípade, ak predsedajúci alebo člen VMČ navrhne, aby na zasadnutí VMČ vystúpil občan. Predsedajúci má 
právo odobrať občanovi slovo, pokiaľ sa odchýli od prejednávanej veci alebo svojím prejavom ruší priebeh 
zasadnutia VMČ. 
Navrhovaný text Mudr. Žďárskym: V prípade, ak predsedu VMČ prípadne iného člena VMČ, ktorý vedie 
zasadnutie VMČ na základe poverenia predsedu (ďalej len „predsedajúci“) požiada obyvateľ mesta, zástupca 
alebo člen petičného výboru, prípadne ďalší subjekt, napr. zástupca právnickej osoby (ďalej len „občan“) o 

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 
občan. Predsedajúci má právo odobrať občanovi slovo, pokiaľ sa odchýli od prejednávanej veci alebo svojím 
prejavom ruší priebeh zasadnutia VMČ. 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 3 ZA a 1 proti odporučili vyhovieť žiadosti. 
Za: 3(MUDr. Žďárský, p. Bobošík, Ing. Ščepko)        Proti: 1 (Mgr. Medal)          Zdržal sa: 0  
 
 
7. ZÁVER 
Na záver predseda VMČ MUDr. Šimon Žďárský poďakoval všetkým prítomným za účasť na stretnutí a ukončil 
zasadnutie VMČ Stred  
 

Zapísala: Mgr. Ivana Suliková 
v Trenčíne dňa 11.12.2019 
 
Začiatok VMČ: 16.00 hod. 
Ukončenie VMČ: 17.45 hod.   
 

MUDr. Šimon Žďárský   
 predseda VMČ STRED 


