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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 7.9.2020 

 
 
Prítomní poslanci: MUDr. Šimon Žďárský, Mgr. Richard Medal, p. Eva Struhárová, Ing. Richard Ščepko, 
Mgr. Michal Moško,   
Neprítomní poslanci: Pavol Bobošík 
       
Prítomná: Mgr. Ivana Suliková – garant VMČ Stred 
Hostia: Bc. Peter Repka – MsP, Ing. Gabriela Vanková – útvar majetku mesta, Ing. Róbert 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 

 
 
1. OTVORENIE 
Predseda VMČ Stred MUDr. Žďárský privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že VMČ Stred v počte 
poslancov 4 je uznášania schopný. Následne dal hlasovať za program. Všetci prítomní odsúhlasili program.  
 
HLASOVANIE: 
Poslanci v počte  4 ZA odsúhlasili program. 
Za: 4 (MUDr. Šimon Žďárský, Mgr. Richard Medal, p. Eva Struhárová, Mgr. Michal Moško)      Proti: 0        Zdržali 
sa: 0 
 
 
2. PREROKOVANIE ŽIADOSTÍ 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, 
novovytvorená C-KN parc. č. 3325/17 zastavaná plocha a nádvorie o  výmere 22 m2, odčlenená geometrickým 
plánom z pôvodnej C-KN  parc .č. 3325/11 zapísanej na LV č.1, ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, 
pre Františka Brázdu, za účelom zabezpečenia prístupu do garáže vo vlastníctve žiadateľa. Ide o pozemok na 
Ul. Rybárska nachádzajúci sa medzi chodníkom a garážou vo vlastníctve žiadateľa, ktorý je využívaný, ako 
prístup. Mesto Trenčín v minulosti predávalo prístupy do garáži v danej lokalite ich vlastníkom. Daný pozemok 
je pre Mesto Trenčín, ako aj pre tretie osoby nevyužiteľný. 
     Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar územného plánovania Mesta Trenčín a Útvar 
mobility MsÚ v Trenčíne dňa 12.08.2020 predaj pozemku odporučili  
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 4 ZA odporučili vyhovieť žiadosti. 
Za: 4 (MUDr. Šimon Žďárský, Mgr. Richard Medal, p. Eva Struhárová, Mgr. Michal Moško)   
Proti: 0  Zdržal sa: 0  
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k predaju nehnuteľností – pozemkov na ul. Nové Prúdy 
v k.ú. Trenčín, zapísané na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina 

 C-KN parc.č. 1725/170 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 m2 

 C-KN parc.č. 1725/177 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2 
do podielového spoluvlastníctva, v podieloch podľa LV č. 1904, pre: 
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 Ľubicu   Pšejovú v podiele  1/3 -ina  

 Kristínu Pšejovú v podiele  1/3 -ina 

 Martinu Kopeckú v podiele 1/3 - ina  
Účelom predaja je:  majetkovoprávne vysporiadania dlhodobo užívaných pozemkov. 
Ide o pozemky – nachádzajúce sa na ulici Nové Prúdy, ktoré sú oplotené a tvoria súčasť záhrady a prístupu 
k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateliek. Dané pozemky sú  pre Mesto Trenčín, ako aj pre tretie osoby 
nevyužiteľné. 
     Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar územného plánovania Mesta Trenčín a Útvar 
mobility MsÚ v Trenčíne dňa 30.06.2020 odporučili odpredaj pozemku. 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 4 ZA odporučili vyhovieť žiadosti. 
Za: 4 (MUDr. Šimon Žďárský, Mgr. Richard Medal, p. Eva Struhárová, Mgr. Michal Moško)   
Proti: 0  Zdržal sa: 0  

Na VMČ Stred sa dostavil Ing. Richard Ščepko 

Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Trenčín, časť C-
KN parc. č. 844/16 zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 20 m2 (presná výmera bude určená 
geometrickým plánom), zapísaného na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1, pre   Miloša Trepáka 
a manželku Martinu Trepákovú, za účelom scelenia pozemku s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, ktoré 
spolu susedia. Ide o pozemok – zeleň, nachádzajúci sa v bezprostrednej blízkosti oplotenia nehnuteľnosti vo 
vlastníctve žiadateľov. Na danom pozemku sa nachádza dopravné značenie a inžinierske siete, ktoré sa 
kupujúci v kúpnej zmluve zaviažu strpieť a zabezpečia prístup oprávneným osobám, vozidlám, mechanizmom 
za účelom ich opravy a údržby. Daný pozemok je pre Mesto Trenčín, ako aj pre tretie osoby nevyužiteľný. 
     Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar územného plánovania Mesta Trenčín a Útvar 
mobility MsÚ v Trenčíne dňa 30.06.2020 odporučili odpredaj pozemku. 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 5 ZA odporučili vyhovieť žiadosti. 
Za: 5 (MUDr. Šimon Žďárský, Mgr. Richard Medal, p. Eva Struhárová, Mgr. Michal Moško, Ing. Richard Ščepko) 
Proti: 0  Zdržal sa: 0  
 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie k predaju nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín, časť C-
KN parc. č. 844/16 zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 1 m² a časť C-KN parc. č. 3305 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere cca 3 m² (presná výmera bude určená geometrickým plánom), zapísaných na LV č. 1 ako 
vlastník mesto Trenčín v podiele 1/1, pre Ing. Milana Minárika, za účelom scelenia pozemkov s pozemkami vo 
vlastníctve žiadateľa, ktoré spolu susedia. Ide o pozemky – zeleň, nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti 
oplotenia nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľa. Na daných pozemkoch sa nachádza dopravné značenie 
a inžinierske siete, ktoré sa kupujúci v kúpnej zmluve zaviaže strpieť a zabezpečí prístup oprávneným osobám, 
vozidlám, mechanizmom za účelom ich opravy a údržby. Dané pozemky sú pre mesto Trenčín, ako aj pre tretie 
osoby nevyužiteľné. 
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar územného plánovania Mesta Trenčín a Útvar 
mobility MsÚ v Trenčíne dňa 30.06.2020 odporučili odpredaj pozemku. 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 5 ZA odporučili vyhovieť žiadosti. 
Za: 5 (MUDr. Šimon Žďárský, Mgr. Richard Medal, p. Eva Struhárová, Mgr. Michal Moško, Ing. Richard Ščepko) 
Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie k prenájmu nehnuteľnosti – pozemku vrátane spevnenej 
plochy v k.ú. Trenčín, časť C-KN parc. č. 2009/1  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 270 m2,  zapísaného na 
LV č.1, ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre o.z. Vieme to lepšie, za účelom rekonštrukcie 
jestvujúcej betónovej plochy ihriska, vybudovania workoutového športoviska, jeho starostlivosti a údržby 
s nasledovnými podmienkami: 
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- nájomca je povinný dodržať platnú legislatívu a STN, týkajúcu sa požiadaviek na bezpečnosť prvkov na 

cvičenie a povrchu ihriska/športoviska, 
- nájomca je povinný pred realizáciou požiadať o povolenie v zmysle platných ustanovení stavebného 

zákona č. 50/1976 Zb. – Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vyjadrenia dotknutých 
odborných útvarov, 

- priestor zostane verejne prístupný (bezplatné využívanie širokou verejnosťou), 
- nájomca je povinný minimalizovať vplyvy na životné prostredie, 
- nájomca je povinný umiestniť v blízkosti cvičiska prevádzkový poriadok,  
- nájomca je povinný zabezpečiť základné požiadavky na bezpečnú prevádzku cvičiska, 
- nájomca sa v plnom rozsahu zaväzuje zabezpečiť údržbu a starostlivosť o cvičisko a  všetky prvky, ktoré 

sa na ňom nachádzajú a v plnom rozsahu preberá na seba zodpovednosť za všetky škody, alebo úrazy 
vzniknuté pri jeho prevádzke, 

- po vybudovaní, zostanú prvky na cvičenie v správe a vo vlastníctve nájomcu, 
- v prípade realizácie revitalizácie na Ul. Soblahovská, môže Mesto Trenčín upraviť nájomcovi 

podmienky prenájmu tak, aby zámer o.z. Vieme to lepšie nebránil realizácii zámeru Mesta Trenčín.  
      Ide o pozemok – jestvujúcu betónovú plochu ihriska, nachádzajúcu sa v k.ú. Trenčín medzi obytnými 
domami na Ul. Soblahovská, ktorá nie je udržiavaná a na ktorej má o.z. Vieme to lepšie zámer vybudovať 
workoutové cvičisko, ktoré bude voľne dostupné pre širokú verejnosť.   

 Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar územného plánovania Mesta Trenčín 
a Útvar mobility MsÚ v Trenčíne dňa 31.06.2020 odporučili prenájom pozemku. 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 5 ZA odporučili vyhovieť žiadosti. 
Za: 5 (MUDr. Šimon Žďárský, Mgr. Richard Medal, p. Eva Struhárová, Mgr. Michal Moško, Ing. Richard Ščepko) 
Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 
Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa: 

1) k  predaju  nehnuteľnosti  –  pozemku   na  Ul. Záhradnícka,  k.ú.  Trenčín,  časť C-KN parc. č. 2009/1 
zastavaná plocha a nádvorie o  výmere 120 m2, (presná výmera bude určená geometrickým plánom) 

2) k prenájmu nehnuteľnosti – pozemku na Ul. Záhradnícka,  k.ú. Trenčín, časť  C-KN parc. č. 2009/1 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 40 m2 

pre  KAMM, s.r.o. 

Účelom predaja je: 
zabezpečenia prístupu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, vybudovania odstavnej plochy pre potreby 
zásobovania spoločnosti. 
Účelom prenájmu je: 
majetkovoprávne vysporiadania pozemku a spevnenej plochy počas doby výstavby, na ktorej bude 
vybudovaný nový chodník pre peších. Chodník bude po vybudovaní prevedený do vlastníctva Mesta Trenčín za 
1€. 
Ide o pozemok - spevnenú plochu  vo vlastníctve Mesta Trenčín, na Ul. Záhradnícka nachádzajúci sa medzi 
nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa a bytovým domom Ul. Záhradnícka so súpisným číslom 49, 51, 53 a 55, 
na ktorom  žiadateľ vybuduje spevnenú odstavnú plochu zo zámkovej dlažby a chodník, ktorý bude po 
vybudovaní  prevedený do vlastníctva Mesta Trenčín za 1€. 

Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar územného plánovania Mesta Trenčín 
a Útvar mobility MsÚ v Trenčíne dňa 02.04.2020 predaj a prenájom pozemku odporučili.  
 
p. Struhárová – domnievam sa, že si tam chcú urobiť parkovisko 
Ing. Hartmann – komunikácia musí byť 3 m. od okien 
Mgr. Medal – informoval niekto o tom nájomcov bytov v tejto lokalite? Na túto stranu sú otočené okná spální 
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HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 4 PROTI a 1 sa ZDRŽAL hlasovania neodporučili vyhovieť žiadosti. 
Za: 0   Proti: 4 (MUDr. Šimon Žďárský, Mgr. Richard Medal, p. Eva Struhárová, Ing. Richard Ščepko) 
Zdržal sa: 1 (Mgr. Michal Moško)  
 

Útvar majetku mesta predložil žiadosť: 
Dňa 16.7.2010 bola medzi Mestom Trenčín ako prenajímateľom a Marcelom Nezníkom ako nájomcom 
uzatvorená Nájomná zmluva č. 34/2010, ktorej predmetom je prenájom pozemku v k.ú. Trenčín, časť C-KN 
parc.č. 3269/5 o výmere 15 m2, za účelom umiestnenia a prezentácie kvetov pre prevádzku NAOMI.  
     Marcel Nezník požidal Mesto Trenčín o zmenu nájomcu resp. o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy a to so 
spoločnosťou NAOMI, s.r.o.  z dôvodu, že uvedená spoločnosť  prevzala prevádzku predaja kvetov  
nachádzajúcu sa na Vajaského ul. v Trenčíne. 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 5 ZA odporučili vyhovieť žiadosti. 
Za: 5 (MUDr. Šimon Žďárský, Mgr. Richard Medal, p. Eva Struhárová, Mgr. Michal Moško, Ing. Richard Ščepko) 
Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

Útvar majetku mesta predložil žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti spoločnosti BERLINETTA, s.r.o. Trenčín, ktorá 
požiadala o prenájom pozemku – časť CKN parc.č. 786/1 o výmere 1 m2, nachádzajúceho sa na Ul. 
Soblahovská v Trenčíne, za účelom umiestnenia orientačnej tabule s označením prevádzky reštaurácie 
„Berlinetta“. 
V súčasnosti je na uvedený pozemok uzatvorená nájomná zmluva so spoločnosťou Peppers reality, s.r.o. 
Trenčín, ktorá je prevádzkovateľom reštaurácie a vlastníkom orientačnej tabule. Vzhľadom k tomu, že sa 
zmenil prevádzkovateľ reštaurácie Berlineta, nový prevádzkovateľ a zároveň nový vlastník orientačnej tabule 
požiadal o prenájom vyššie uvedeného pozemku.  
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 4 ZA a 1 sa ZDRŽAL hlasovania odporučili vyhovieť žiadosti. 
Za: 4 (Mgr. Richard Medal, p. Eva Struhárová, Mgr. Michal Moško, Ing. Richard Ščepko) 
Proti: 0  Zdržal sa: 1  (MUDr. Šimon Žďárský) 

 

Útvar majetku mesta predložil žiadosť o  vyjadrenie sa k prenájmu nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín, na 
ulici Dlhé Hony: Pre spoločnosť SIMAP GROUP, a.s. - C-KN parc. č. 1866/8 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 51 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod obchodnou prevádzkou súp. č. 
3167 Dlhé Hony. 
Ide o pozemok pod obchodnou prevádzkou súp. č. 3167 Dlhé Hony – oproti Smažienke. Vzhľadom k tomu, že 
spoločnosť sa stala novým vlastníkom stavby, požiadala Mesto Trenčín o zmenu nájomcu v pôvodnej nájomnej 
zmluve, resp. o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy. 
Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ v Trenčíne a Útvar územného 
plánovania Mesta Trenčín dňa 03.09.2020 odporučili prenájom pozemku. 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 5 ZA odporučili vyhovieť žiadosti. 
Za: 5 (MUDr. Šimon Žďárský, Mgr. Richard Medal, p. Eva Struhárová, Mgr. Michal Moško, Ing. Richard Ščepko) 
Proti: 0  Zdržal sa: 0  
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3. ODPOVEDE NA POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV Z MINULÉHO OBDOBIA 
29. Poslanci VMČ Stred žiadajú, aby boli informovaní či prebehlo rokovanie s aktuálnym vlastníkom ihriska 

na Beckovskej ulici (bývalého majiteľa KUPAS) a s akým výsledkom. 
 ODPOVEĎ: Rokovanie s aktuálnym vlastníkom ihriska na Beckovskej ulici prebehli na úrovni primátora 

mesta a v súčasnej dobe tieto rokovania stále prebiehajú. (ÚP) 
30.  JUDr. Stašková – ako sa bude riešiť vnútroblok na ul. Legionárska 660, 39, 47 a Beckovskou. 
 ODPOVEĎ: Vnútroblok  bol komplexne projekčne riešený v rámci PD "Revitalizácia vnútrobloku 

Legionárska x Dlhé Hony"a to v dvoch stupňoch. V súvislosti s riešením nového detského ihriska bol v 
stupni štúdie vypracovaný aj návrh zmeny a racionalizácie dopravy v danom území. Projekt v stupni na 
stavebné povolenie rieši okrem detského ihriska aj mobiliár, verejné osvetlenie, kamerový systém a 
prípojku vody. (ÚÚP) 

31.  JUDr. Stašková – žiada vybudovať spevnenú plochu, stojisko pre kontajnery. Namiesto 3 kontajnerov 
je tam 7 kontajnerov, niektoré stoja na trávnatej ploche, ak je vonku mokro nedá sa k nim ísť. 
Legionárska 660. (Ing. Hartmann odporúča danú požiadavku poslať aj na ÚSaŽP, hlavnému 
architektovi, ÚM a ÚMM – už sa to riešilo) 

 ODPOVEĎ: ÚÚP posúdi požiadavku na stojisko pre kontajnery v spolupráci s ÚSŽP. Za ÚMM: Na útvar 
majetku mesta bola doručená žiadosť SVB Legionári o vydanie súhlasu s vybudovaním stojiska na 
kontajnery na pozemku vo vlastníctve mesta. Odborné útvary mestského úradu sa vyjadria k tejto 
žiadosti až po spracovaní štúdie celého vnútrobloku Legionárska - Beckovská, ktorej spracovanie v 
súčasnosti prebieha. Toto stanovisko bolo zaslané písomne SVB Legionári. Za ÚM: Odpovedané priamo 
na VMČ – útvary sa stretnú v 2 júlovom týždni a dajú stanovisko. (ÚÚP, ÚMM, ÚM, ÚSaŽP) 

32. JUDr. Stašková – pri kanály, na parcele ktorá patrí do vlastníctva mesta je jedna veľká diera, hrozí tam 
nebezpečie. (Legionárska 660, pri dopravnej značke) Dňa 15.1.2020 sa obrátila na MHSL, ale zatiaľ bez 
výsledku. 

 ODPOVEĎ: Oprava je zaradená v  zásobníku prác na úseku údržby miestnych komunikácií. Realizácia v 
mesiaci júl 2020. (MHSL) 

33. p. Struhárová – na ul. Nová a Záhradnícka parkuje čierna dodávka, ktorá bráni viditeľnosti je to tam 
nebezpečné. Ing. Hartmann navrhuje zrušiť 1 parkovacie miesto, označiť križovatku ul. Záhradnícka 
a Nová. 

 ODPOVEĎ: Odpovedané priamo na VMČ – pani poslankyňa medzičasom požiadavku stiahla 
34. p. Egg – v minulom roku poukazoval na nekvalitne urobený chodník v hornej časti ulice Horný Šianec, 

asfaltová bola priamo položená bez odstránenia zelene. Niekto mal zabezpečiť odborný dozor. Teraz 
spod chodníka vyrastá zeleň. Čo sa s tým bude robiť a dokedy? 

 ODPOVEĎ: MHSL - kvalita prevedenia asfaltového povrchu na chodníku  je predmetom reklamácie u 
dodávateľa prác. 

35.  p. Egg – pri kosení zelene na Hornom Šianci pri bytovke 11,13 a 15 sa vynecháva priestor pod oporným 
gabionovým múrom v úseku od kontajnerov na komunálny odpad a po parkovisko súčasnej reštaurácie 
(plynová stanica). Dokedy bude dodatočne vykosená tráva. Bude sa stav každým rokom opakovať? 

 ODPOVEĎ: Kosenie v mestskej časti stred bolo ukončené a teda aj kontrolované správcom zelene až 
12.6.2020 a v tomto čase bol priestor pokosený. V čase konania VMČ stred teda prebiehal výkon 
kosenia. (MHSL) 

36. p. Egg – V akom stave je momentálne meranie statiky oporného múru na ul. Horný Šianec a aké boli 
prijaté opatrenia 

 ODPOVEĎ: Začiatkom roka autorizovaný statik vypracoval na základe obhliadky posudok. Z posudku 
vyplýva, že došlo k deformácii pletiva, čo však nie je závažná porucha, ktorá by ohrozovala stabilitu 
múru a bezpečnosť. Do budúcna odporúča na jednom zo zalomení zosilniť konštrukciu. (ÚM) 

37. p. Egg, MUDr. Ždársky – ako sa budú riešiť už zakúpené permanentky na plaváreň na rok 2020, 
Informácia pre ľudí prostredníctvom „INFO Trenčín“. Kedy bude plaváreň otvorená. 

 ODPOVEĎ: Zrealizované: V júlovom Infe na str. 2 v článku  Vynovenú krytú plaváreň mesto otvorí v 
septembri bolo na konci uvedené: 

 Oznamujeme návštevníkom krytej plavárne, že permanentky, ktoré si kúpili v tomto roku, budú môcť 
využívať i v roku 2021.(KPRI) 
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38. p. Egg – priestor oproti ODE, v nákupnom centre,  je tam presklený priestor, obchod bol zrušený. 
Vnútri je kopa neporiadku. Je to na najfrekventovanejšej ulici (Hviezdoslavova), Zaoberal sa niekto 
tým? Možno vyzvať majiteľa k uprataniu. Zlá vizitka mesta Trenčín 

 ODPOVEĎ: Mesto Trenčín na základe požiadavky občanov požiada vlastníka priestoru, aby výklad 
prekryl, pripadne odpratal materiál vo vnútri priestoru. (ÚSaŽP) 

39. p. Egg – Aký je súčasný stav riešenia súdneho sporu, majetkové pomery s Cellerovou jamou. Robili sa 
plány za ktoré sa zaplatilo, že tam bude priestor pre seniorov, minigolf a pod. Už sa o tom nehovorí. 

 ODPOVEĎ: Súdny spor o určenie neexistencie vecného bremena je právoplatne ukončený – mesto 
žiada kataster o výmaz vecných bremien na základe rozhodnutia súdu.  

 Súdne spory o náhradu škody  prebiehajú ďalej. Aktuálne je vo veci mestom podané dovolanie na NS 
SR. Za UUP: V uplynulom roku mesto Trenčín vypísalo architektonicko – urbanistickú súťaž na 
revitalizáciu celej Hviezdoslavovej ul., vrátane priestoru pred objektom ODA. Víťazný kolektív, ktorý 
vzišiel z tejto súťaže, je zazmluvnený na spracovanie projektovej dokumentácie v plnom rozsahu a 
prebiehajú georadarové výskumy. (ÚP, ÚPP) 

40. p. Egg – mesto odpustilo nájomné za terasy z dôvodu koronavírusu. Mesto poukazuje na výpadok 
príjmu. Zyvšuje sa daň z nehnuteľnosti a z vývozu odpadu o 40%. Aký je rozdiel medzi podnikateľom 
a občanom. Je správne, že problémy podnikateľov sa riešia na úkor občanov. 

 ODPOVEĎ: Nesúhlasíme s tvrdením, že problémy podnikateľov sa riešia na úkor občanov. Dane 
z nehnuteľností a poplatky za odpad sa zdvíhali koncom minulého roku, po viac ako 8 rokoch, kedy boli 
dane a poplatky bez zmeny. K tomuto kroku sa Mesto Trenčín spolu so všetkými krajskými, a väčšinou 
okresných miest, odhodlalo najmä po zvyšovaní záťaže mestského rozpočtu novými zákonmi 
a nariadeniami NRSR. Pre príklad uvádzam : „chodníková novela“, obedy zadarmo, povinné zvyšovanie 
platov, rekreačné poukazy, zvyšovanie nezdaniteľnej časti príjmu fyzických osôb... Mestské 
zastupiteľstvo odsúhlasilo odpustenie poplatky za terasy ako pomoc podnikateľom, ktorí boli priamo 
zasiahnutí korona krízou, keďže museli mať dlhý čas prevádzky zavreté a ich príjem bol nulový a ktorí 
podnikajú na pozemkoch ktoré patria Mestu. Teda mesto priamo pomohlo tým, na ktorých malo 
dosah. Dane za nehnuteľnosť a poplatky za odpad musia platiť aj títo podnikatelia naďalej. (KPRI) 

41. p. Egg – uprostred cesty je nejaká jama, otvor opraviť dekel na kanály oproti zastávke pri cintoríne pri 
LIDLI pod Juhom. 

 ODPOVEĎ: Upozornili sme TVK a žiadame doplnenie chýbajúceho poklopu. (MHSL) 
42. Ing. Ščepko, Mgr. Medal - Pri plánovaní obnovy/opravy asfaltového povrchu hrádze na ľavom brehu 

medzi starým a novým cestným mostom treba naplánovať aj osadenie lavičiek a verejného osvetlenia. 
Je na túto investičnú akciu potrebná projektová príprava? 

 ODPOVEĎ: Za UI: Na vybudovanie nového verejného osvetlenia je potrebné vypracovať projektovú 
dokumentáciu a následne spustiť povoľovacie procesy. Za MHSL: v tomto úseku hrádze boli  osadené 
nové lavičky podľa pokynov hlavného architekta mesta Trenčín. Za UUP: Na osadenie samotných  
lavičiek nie je potrebná projektová dokumentácia, ak by išlo aj o umiestnenie verejného osvetlenia, je 
už nutné projektové riešenie elektroinštalácie, osadenie a umiestnenie osvetľovacích telies. Zároveň je 
nutné komunikovať so správcom hrádze. Podnety na vytypovanie vhodných miest na umiestnenie 
lavičiek môžu vzísť priamo od predkladateľov požiadavky. (ÚI, MHSL, ÚUP) 

43. Ing. Ščepko, Mgr. Medal - Na chodníkoch na ulici Jesenského a Karpatská (po križovatku s Rybárskou) 
chýbajú smetné nádoby - prosím o stanovisko, kde by sa tam dali umiestniť a dokedy tam môžu byť 
nainštalované. 

 ODPOVEĎ: Rozmiestnené uličné nádoby a ich vývozy sú nie malou nákladovou položkou (cca 150 000 € 
ročne) a preto ich rozmiestňovanie musí byť v rámci únosných ekonomických možností. Uličné nádoby 
sú rozmiestnené po jednotlivých lokalitách dlhé roky, viac-menej sa zrejme v minulosti pri 
umiestňovaní vychádzalo z frekventovanosti lokality a vhodných priestorových možností. V súčasnosti 
systém je nastavený tak, že ak má občan mesta Trenčín pocit, že by sa hodilo na konkrétne miesto 
umiestniť uličnú nádobu,  požiadavku s konkrétnym návrhom adresuje na Útvar stavebný a životného 
prostredia, a po posúdení opodstatnenosť požiadavky, ekonomických možností a technických 
podmienok, bude požiadavke vyhovené/nevyhovené. Na ul. Jesenského bola umiestnená 1 nová uličná 
nádoba v r. 2017 v blízkosti škôlky. Na ul. Jesenského smerom na Karpatskú vo všeobecnosti sú uličné 
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koše na všetkých autobusových zástavkách, takže aj na ul. Karpatská. Po ul. Karpatská je umiestnených 
aj množstvo 1100l nádob na komunálny odpad, čiže odpad je možné vyhodiť aj do nich a považujeme 
za zbytočné duplicitovať túto službu, navyše sú tam umiestnené aj nejaké nádoby na psie exkrementy 
a tie je tiež možné využiť aj na drobný uličný odpad. Neevidujeme žiadne podnety z tejto lokality na 
chýbajúce uličné nádoby. (ÚSaŽP) 

44. Ing. Ščepko, Mgr. Medal - Na základe opakovaných sťažností občanov Novín žiadame MsP o 
pravidelnejšiu kontrolu a postihovanie parkovania na chodníkoch, na plochách verejnej zelene a v 
križovatkách (znemožnenie výhľadov pri výjazde na hlavnú cestu) v rozpore s platnou legislatívou. Týka 
sa to menovite (a opakovane) ulíc a križovatiek na J. Zemana, Narcisovej, Palárikovej, Nových Prúdoch, 
Puškinovej, Stromovej... 

 ODPOVEĎ: Mestská polícia v rámci výkonu hliadkovej služby vykonáva kontrolu dodržiavania 
ustanovení zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke aj v lokalite sídliska Noviny. V týchto kontrolách 
budeme pokračovať i naďalej a pokiaľ sú občania svedkami protiprávneho konania zo strany vodičov 
motorových vozidiel, možu vec nahlásiť na Mestskú políciu linka 159, prípadne na Policajný zbor SR, 
linka 158. (MsP) 

45. Ing. Ščepko, Mgr. Medal - Aký je zámer využitia pomerne veľkého priestoru na ulici Legionárska pod 
novým cestným mostom? Športovisko pre mladých napríklad? 

 ODPOVEĎ: Ide o  pozemok vo vlastníctve ŽSR  a je reálny predpoklad, že chynoranská trať bude musieť 
byť elektrifikovaná a dôjde aj k jej rekonštrukcii. Vzhľadom k polohe Útvar územného plánovania a 
Hlavný architekt neodporúča  verejné funkcie typu športovísk. (ÚÚP) 

46. Ing. Ščepko, Mgr. Medal - Prosíme o stanovisko kompetentných k možnosti/realizovateľnosti 
zasadenia stromov na ulici (chodníku) Jána Zemana (v časti rodinných domov), na ulici Karpatskej a na 
ulici Rybárskej. 

 ODPOVEĎ: Chodník Rybárska - šírka chodníka je len cca 1,70 m, v chodníku sú vedené IS, od 
súkromných pozemkov sa nachádza vedenie elektriny, od cesty plyn a vodovod. Detto chodník J. 
Zemana na strane RD s párnymi orientačnými číslami - šírka chodníka je cca 1,8 m, v chodníku sú 
vedené IS -  elektrina plyn, vodovod. Šírka chodníka na ulici Karpatská zo strany radových RD je cca 2,0 
m, sú v ňom vedené IS - kanalizácia a prípojky do jednotlivých domov. Stromoradie na ul. Karpatská je 
navrhnuté na strane detského ihriska a je súčasťou projektovej dokumentácie  "Dopravného ihriska na 
Novinách". Aby zemníky (otvory pre stromy v chodníku) mali význam a boli funkčné, mali by mať 
veľkosť min. cca 1,0 x 1,0 m, čo však je z hľadiska šírky chodníka a teda jeho funkčnosti a jestvujúceho 
vedenia IS problematické. (ÚÚP) 

47. Ing. Ščepko, Mgr. Medal - Prosíme o informáciu, ako často (či vôbec) sa čistia kontajnéry zvonka? Ide 
najmä o tie, ktoré sú umiestnené pod stromami a znečisťované vtáčimi exkrementami. A aký je predpis 
na čistenie/hygienizáciu kontajnérov zvnútra? 

 ODPOVEĎ: Žiadny predpis neupravuje hygienizáciu nádob zvnútra. V zmysle zmluvy s Marius Pedersen 
máme dohodnutú dezinfekciu nádob minim. 1 x ročne. Minulý rok tak bolo urobené na jeseň. V 
prípade, že niektorý bytový dom má nádobu neprimerane znečistenú, môže sa kedykoľvek obrátiť na 
mesto a požiadavku nahlásiť. Podľa potreby vieme dohodnúť s Marius Pedersenom aj mimoriadnu 
dezinfekciu. (ÚSaŽP) 

48. Ing. Ščepko, Mgr. Medal - Podnet od občana - v r. 2023 si pripomenieme 125. výročie narodenia 
fotografky Márie Holoubkovej - bolo by vhodné toto výročie vhodnou formou využiť a pripomenúť. 
Odporúčame Komisii kultúry tento podnet prerokovať a zvážiť vhodnú formu uctenia si pamiatky tejto 
výraznej trenčianskej osobnosti a propagátorky Trenčína prostredníctvom jej tvorby. 

 ODPOVEĎ: Útvar kultúrno-informačných služieb využije túto príležitosť na pripomenutie diela Márie 
Urbasiówny Holoubkovej. Na rokovanie Komisie kultúry a CR bude podnet predložený. (UKIS) 

49. Ing. Ščepko, Mgr. Medal - Prosíme o preverenie osudu pamätnej tabule venovanej hrdinom 
Kragujevackej vzbury, ktorá bola umiestnená na asanovaných domoch na ul. Kragujevackých hrdinov, 
príp. o uskutočniteľnosti zhotovenia repliky tejto pamätnej tabule a jej umiestnenia na dôstojnom 
mieste. 

 ODPOVEĎ: ÚÚP nemá žiadne vedomosti o tejto pamätnej tabuli, obráti sa preto s požiadavkou na KPÚ 
Trenčín 
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50. Ing. Ščepko, Mgr. Medal - Žiadame kompetentne posúdiť bezpečnosť kovového zábradlia v podchode 
na Jesenského ulici, ktoré je síce novo natreté, ale pri zemi prehrdzavené a potenciálne nebezpečné, 
nestabilné. 

 ODPOVEĎ: Zábradlie sme  posúdili ako bezpečné a stabilné. Vzhľadom na mieru korózie dávame návrh 
do rozpočtu pre rok 2021, na jeho výmenu za nové. (MHSL) 

51. Ing. Ščepko - 28. Októbra – BIO nádoby pri tržnici. Opätovne sa chcem spýtať ohľadom smetných 
nádob určených pre tržnicu pri Družbe. Keďže ide prevažne o zeleninový, ovocný a kvetový trh, nebolo 
by možné zvýšiť pomer nádob na BIO odpad oproti nádobám na zmesový odpad? Na obrázku nižšie 
vidieť ich nepomer. Zároveň prikladám fotografie z utorkového trhu, kde bio odpad končí v 
komunálnom odpade. Triedenie BIO odpadu má ešte stále svoje nedostatky, preto sa chcem spýtať, či 
je možné: 
A) Premiestniť BIO nádoby bližšie k predajcom (vymeniť ich s nádobou na zmesový odpad) 
B) Požiadať predajcov o podpis (aspoň) čestného vyhlásenia, že budú BIO odpad vhadzovať do nádob 
na to určených 
C) Vytvoriť a rozdať letáčik s informáciami ohľadom BIO odpadu a podporiť správne triedenie. Zároveň 
zvýšiť povedomie predajcov. 
D) Je možné od novej sezóny sankcionovať predajcov za nedodržiavanie triedenia odpadu? Rád by som 
sa tomu však vyhol opatreniami spomínanými vyššie." 

 ODPOVEĎ: MHSL -na skúšobné obdobie do konca novembra tohto roka sme zmenili počet nádob 240l 
na bio odpad  z 3 ks na 6 ks, výmenou za jednu 1100l na komunálny odpad. 240l nádoby budú 
rozmiestnené bližšie k predajným stolom pre zvýšenie efektívnosti triedenia odpadu. Do zmlúv s 
predajcami boli doplnené podmienky o ukladaní odpadov podľa kategórie, pričom nedodržanie 
podmienok môže viesť k vypovedaniu zmluvy zo strany prenajímateľa. Plnenie zmluvných podmienok 
kontroluje správca tržnice. (MHSL) 

52. Ing. Ščepko - Legionárska ulica – pri Letisku. Na fotografii nižšie je priestor, ktorý podľa katastra patrí 
TSK. Chcel by som sa spýtať, či je možné po prípadnej dohode s TSK vyčleniť priestor pre nádoby na 
triedený odpad (Papier, plasty, kovy, sklo, viaczložkové obaly). Evidujem už dve žiadosti od obyvateľov, 
ktorí v tejto lokalite bývajú (pri letisku). Takto umiestnené nádoby by boli dostupné aj pre obyvateľov 
Tr. Biskupíc bývajúcich pri diaľničnom privádzači. 

 ODPOVEĎ: Vzhľadom k tomu, že to nie je pozemok mesta, nie je možné naň umiestniť nádoby, 
pozemok nie je ani upravený - spevnená plocha.  Avšak z odborného hľadiska toto miesto pre nádoby 
na triedený odpad absolútne neodporúčam, je to v lokalite "bez dozoru" a toto miesto by sa stalo 
určite miestom na ukladanie rôznych odpadov, nielen tých pre ktoré by tam boli nádoby. Nehovoriac o 
tom, že by toto miesto bolo prístupné aj pre hocikoho  z priľahlých obcí, aby sa zbavil svojich odpadov. 
(ÚSaŽP) 

53. Ing. Ščepko - Chodník na Ulici 1. Mája pred kostolom. Chcel by som poprosiť o opravu časti chodníka, 
ktorý je priamo pred vstupom do kostola. Hlavne starší ľudia majú problém zostúpiť na chodník pri 
vychádzaní z kostola. Sám som bol svedkom toho, kde si staršia pani takmer vyvrtla členok. Fotografiu 
aktuálneho stavu prikladám nižšie." 

 ODPOVEĎ: Opravu povrchu chodníka sme zaradili do zásobníka opráv na miestnych komunikáciách. 
(MHSL) 

54. Ing. Ščepko - Vajanského ulica – betónové zábrany na chodníku. Spustením parkovacej politiky už nie 
je možné parkovať na chodníku pre ODA tak, ako to bývalo v minulosti. Chcel by som poprosiť o 
odstránenie betónových zábran na chodníku pre ODA (prikladám fotografiu). 

 ODPOVEĎ: MHSL po dohode s ÚM odstráni betónové zábrany. (ÚM, MHSL) 
55. Ing. Ščepko - Podľa obyvateľov domu s číslom 1146 na Inoveckej ulici bola po vybudovaní parkoviska 

odstránená lavička, ktorú si na vlastné náklady osadili jej obyvatelia (bolo to dňa 17.5. 2020). Chcel by 
som poprosiť o navrátenie tejto lavičky. V prípade potreby viem poskytnúť kontakt na danú osobu. 

 ODPOVEĎ: Riešenie úprav mobiliáru v tomto vnútrobloku je dohodnuté s MHSL (p. Cvečka). MHSL 
komunikuje s obyvateľmi tak, aby boli ich požiadavky splnené. Termín a spôsob realizácie určí MHSL 
spolu s obyvateľmi. (ÚI, MHSL) 
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56. Ing. Ščepko -  Na pozemku 402/85 v k. ú. Trenčianske Biskupice, Legionárska ulica. Na fotografii nižšie 
je možné vidieť hromadenie bio odpadu (konáre, pokosená tráva, haluziny a pod.) v areáli súkromného 
pozemku. Chcem sa spýtať, či na takéto skladovanie je možné, alebo podlieha určitým pravidlám o 
skladovaní odpadu. Prípadne, či takéto zavážanie bio odpadom umožňuje legislatíva. 

 ODPOVEĎ: Uvedené rieši Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Pôvodcovi týchto 
zatiaľ nelegálne uložených bioodpadov bol uložený termín do 30.6.2020, aby všetko odstránil , alebo 
aby si dal do súladu s legislatívou povolenie pre kompostáreň. (ÚSaŽP) 

57. Ing. Ščepko, p. Mazánik - Vodiči nezachádzajú do obratiska a zastavujú na ul. Biskupická – mimo 
zastávky. Na rovnakú požiadavku zo začiatku marca sme dostali od ÚM odpoveď, kde bolo, okrem 
iného, uvedené: „Vodičov upozorníme znovu...“ Napriek upozorneniu vodiči naďalej (t. j. jún 2020) na 
spojoch liniek 2 (smer Nozdrkovce) a 7 (smer Priemyselný park) do obratiska nezachádzajú. 
Je možné zabezpečiť náhodné kontroly zo strany dopravcu priamo v teréne? Vodiči MHD nemôžu 
bezdôvodne premiestňovať nástupišťa zastávok, obzvlášť, pokiaľ im v obslúžení riadneho nástupišťa 
nič nebráni. Žiadame o razantné poučenie vodičov o obsluhe zastávky Biskupice, cintorín. 
Pripomíname, že rôzne zastavovanie vodičov na uvedenej zastávke dezorientuje cestujúcich, ktorí 
následne zmätene prebiehajú cez Biskupickú ul." 

 ODPOVEĎ: Vodičov opäť upozorníme a vykonáme aj náhodnú kontrolu (ÚM) 
58. Ing. Ščepko, p. Mazánik - Dopravca po našom upozornení v marcových požiadavkách VMČ pristúpil k 

výmene niektorých dočasných označníkov MHD za riadne – farebné. Za tento krok dopravcovi 
ďakujeme, avšak zastávky Záblatie, pošta (smer Záblatie, Rybáre) a Priemyselný park (v areáli AUO) sú 
naďalej vybavené nevhodnými označníkmi, dočasného rsp. prímestského charakteru. Nakoľko od 
nahlásenia podnetu uplynuli už 3 mesiace, prosíme o informáciu, kedy budú doplnené aj zvyšné dva 
označníky? 

 ODPOVEĎ: Areál AUO je v súkromnom vlastníctve spoločnosti nie vo vlastníctve Mesta Trenčín. Čo sa 
týka označníka Záblatská pošta, zastávka bude mať nové pomenovanie. Z technického pohľadu 
umiestenie označníka na vozovku pre trvalý charakter nie je vhodný. Komunikácia je vo vlastníctve 
správy ciest, ideálne vhodné umiestnenie navrhujeme na fasádu budovy. Poprípade navrhovateľ nech 
zvolí miesto kde by ho bolo vhodné umiestniť. (ÚM) 

59. Ing. Ščepko, p. Mazánik - V marcových požiadavkách VMČ sme požiadali o presun smetnej nádoby na 
Autobusovej stanici, ktorá je umiestnená tak, že ak vozidlo MHD zastaví pri označníku (nástupište 2 
smer Juh), nádoba je uprostred tretích dverí vozidla. Nádoba tak výrazne komplikuje nástup a výstup. 
Napriek odpovedi v zmysle: „Požiadavka bola zadaná na Marius Pedersen 25.3.2020,“ presun za 3 
mesiace nebol vykonaný. Prosíme o urgenciu požiadavky." 

 ODPOVEĎ: Požiadavku sme dňa 01.07.2020 písomne pourgovali. (ÚSaŽP) 
60. Ing. Ščepko, p. Mazánik  - Prosíme o opravu/výmenu ohnutej značky na prechode pre chodcov na 

Legionárskej ul., pri križovatke s ul. Súdna, v smere na Braneckého. Značka je v súčasnosti pre vodičov 
zle viditeľná. 

 ODPOVEĎ: Pracovníci MHSL sa snažili značku opraviť, ale došlo k jej zlomeniu. Objednali preto 
osadenie novej. (ÚM) 

61. Ing. Ščepko, p. Mazánik - Zbytočné množstvo smetných nádob – Autobusová stanica 
Navrhujeme prehodnotiť počet smetných nádob na zastávke MHD Autobusová stanica (nástupište 1 
smer Sihoť). Na jednom mieste sú vedľa seba 3 smetné nádoby. Takéto riešenie je jednak neestetické a 
zároveň zbytočné, pretože v blízkom okolí sa nachádza dostatok smetných nádob. Navrhujeme 
ponechať iba jednu nádobu – ktorá je súčasťou označníka. Zvyšné dve nádoby je možné presunúť na 
iné zastávky MHD (napríklad J. Zemana či Akebono), alebo na iné miesto v areáli autobusovej stanice." 

 ODPOVEĎ: Na autobusovej stanici boli sústavne nádoby preplňované, preto tam v minulosti boli 
pridané. Požiadavku posúdime, ak nádoby nie sú pri vývoze efektívne naplnené, budú stiahnuté. 
(ÚSaŽP) 

62. Ing. Ščepko, p. Mazánik  - Na Električnej ul., pred odbočením na ul. Rozmarínová sa nachádza 
dopravná značka „hlavná cesta“ na torze stožiara verejného osvetlenia, čo nepôsobí práve estetickým 
dojnom. Na portáli „Odkaz pre starostu“ mesto uviedlo, že riešenie je v kompetencií TSK. Ten prisľúbil 
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riešenie ešte začiatkom roka, no doteraz k zmene neprišlo. Prosíme o urgenciu požiadavky u TSK. 
https://www.odkazprestarostu.sk/trencin/podnety/83104/rozmarinova-dopravne-znacenie-ine 

 ODPOVEĎ: Mestský úrad nie je poštová služba na preposielanie odkazov medzi obyvateľmi a štátnymi 
prípadne regionálnymi úradmi. Obyvatelia sú snáď svojprávni a pokiaľ vedia napísať na mestský úrad, 
vedia napísať aj na samosprávny kraj. Napriek tomu podnet prepošleme. (ÚM) 

63. Ing. Ščepko, p. Mazánik  - Prosíme prehodnotiť premiestnenie značky na križovatke Rozmarínová x 
Palackého, smerom od Rozmarínovej na Električnú na samostatný stĺpik, určený pre dopravné značky. 
Značka je umiestnená na pozostatku cestnej svetelnej signalizácie. Dôvody sú obdobné ako pri 
predchádzajúcom podnete. 

 ODPOVEĎ: Objednáme. (ÚM) 
64. Ing. Ščepko, p. Mazánik -V marcových požiadavkách VMČ sme navrhli presun označníka zastávky 

Trenčín, Biskupice, námestie smer Trenčianska Turná tak, aby pri ňom autobusy mohli zastaviť 
prednými dverami (dnes pri ňom musia zastavovať zadným čelom). Napriek odpovedi od ÚM: 
„Vyzveme dopravcu na presun označníka. Predpokladáme, že takto umiestnený označník požadovali 
obyvatelia, aby bol bližšie k prístrešku,“ dopravca označník nepresunul. Prosíme o informáciu, kedy sa 
tak stane? Označník bude aj po presune dostupný z prístrešku po cca 10 sekundách chôdze." 

 ODPOVEĎ: Na základe požiadaviek občanov blízkej nehnuteľnosti sa označník presunul tam kde má 
aktuálnu polohou. Označník prímestskej autobusovej dopravy nebude presunutý. 

65. Ing. Ščepko, p. Mazánik - Označník zastávky MHD Ku štvrtiam vykazuje známky zanedbávanej údržby. 
Samolepka „Zastávka na znamenie“ je vyblednutá a z väčšej diaľky nečitateľná. Okrem toho na 
označníku doteraz presvitá slovo „BAUMAX,“ ktoré bolo z názvu zastávky odstránené ešte v roku 2016. 
Fólia na označníku vtedy nebola vymenená, iba bolo uvedené slovo amatérsky prelepené kúskom fólie. 
Prosíme o uvedenie označníka do adekvátneho stavu (t. j. výmena fólie s názvom a nové samolepky 
„Zastávka na znamenie“)." 

 ODPOVEĎ: Vyzveme dopravcu o nápravu. (ÚM)    
66. Ing. Ščepko, p. Mazánik - Nefungujúca nová informačná tabula na zastávke Hasičská (smer Juh, 

Zámostie) 
Uvedená informačná tabula, pochádzajúca z roku 2018, už niekoľko týždňov nefunguje. Poruchu 
pozorujeme približne od apríla t. r., pričom tabula začala fungovať až koncom mája a po pár dňoch 
opätovne fungovať prestala. Prosíme o informáciu, kedy je možné očakávať finálnu opravu 
informačnej tabule?" 

 ODPOVEĎ: Informačná tabula je už v prevádzke. Bol vyskratovaný modul. Obojstranná led informačná 
tabula je opäť v prevádzke. (ÚM) 

67. Ing. Ščepko, p. Mazánik - Je možné zabezpečiť orezanie drevín na zastávke Biskupice, LOT smer 
centrum mesta? Jeden z kríkov už takmer pohltil označník regionálnej dopravy, pričom cestujúci, ktorí 
si budú chcieť prečítať odchody autobusov, budú zrejme čoskoro potrebovať krovinorez, aby sa k 
označníku dostali." 

 ODPOVEĎ: Orez krov na zástavke Biskupice LOT  je zaradený v zásobníku orezov. (MHSL) 
68. Ing. Ščepko, p. Mazánik - Prosíme o aktualizáciu označníka zastávky MHD Biskupice, LOT. Uvedený je 

na ňom dokonca názov zastávky Legionárska, LOT; ktorý bol v roku 2016 zmenený na Biskupice, LOT. 
Dopravca za bezmála 4 roky neuviedol označník do aktuálneho stavu. Takisto prosíme o úpravu tabule 
s číslom linky tak, aby boli využité prvé dva riadky (L2 výstup a nástup) a prebytočná plocha bola 
odstránená. Pri lepení čísel sa zrejme nad dizajnom nezamyslel nikto. Zároveň by sme radi upozornili 
na zvláštne umiestnenú vitrínu s cestovným poriadkami, ktorá je nainštalovaná na opačnej strane, ako 
je pripravený jej držiak. Je možné vitrínu buď premiestniť na správnu stranu, alebo držiak odstrániť?" 

 ODPOVEĎ: Vyzveme dopravcu o nápravu. (ÚM) 
69. MUDr. Žďársky - Na základe podnetu občanov žiadam o výmenu vysokých kvetov na Holubyho 

námestí. Vysoké kvety sa lámu ako je na obrázku vidieť a navyše sú na okraji čím prekrývajú nižšie 
kvety v strede. 

 ODPOVEĎ: Po zasadnutí odbornej komisie sme sa zhodli že Vašej žiadosti nevyhovieme. V budúcnosti 
tam nebudú sadené vysoké kvety. (MHSL) 

 

https://www.odkazprestarostu.sk/trencin/podnety/83104/rozmarinova-dopravne-znacenie-ine
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4. NOVÉ POŽIADAVKY OBČANOV A POSLANCOV 
70. MUDr. Žďársky - Do akého dátumu má pán Svetlík postaviť a skolaudovať Ihrisko Nad Tehelňou?  Aké 

sankcie mu vyplývajú, ak to nedodrží? 
 Vie mesto aký bude harmonogram prác tejto stavby? Ak nie, kedy ho bude vedieť?" 
71. Mgr. Medal - k požiadavke č. 11 - /ul. K dolnej stanici - v akom štádiu sú prípravy rekonštrukcie 

vozovky a vyvýšeného priechodu pre chodcov pri poliklinike?/ chýba doplnenie, resp. spresnenie 
odpovede č. 11 - stav prípravy rekonštrukcie ulice K dolnej stanici a výsledok rokovaní ohľadom 
vyvýšeného priechodu pre chodcov pri poliklinike 

72. Mgr. Medal - k požiadavke č. 13 - problematika terasy Speranza: citujem z odpovede a dokladám 
fotografiu skutočného stavu, ktorý je s citovanou odpoveďou v zjavnom rozpore - jednak v bode 
napojenia terasy na fasádu a jednak v bode iba formálneho splnenia požiadavky umiestnenia rampy 
pre vozičkárov: citujem z odpovede ÚP - "Zároveň si dovoľujeme uviesť, že stavebným úradom nebolo 
povolené priame napojenie terasy na priľahlú fasádu objektu - prevádzky SPERANZA (ktorý sa 
nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii) žiadnymi strojnými súčiastkami, t. j. terasa je stavbou bez 
napojenia na priľahlý objekt, z čoho vyplýva, že sa jedná o samostatnú stavbu. Terasa je prispôsobená 
aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., nakoľko 
výškový rozdiel je riešený nábehovou rampou v zmysle predmetnej vyhlášky." FOTO-v prílohe 

73. Mgr. Medal - k požiadavke č. 15 - problematika nastavenia odpovedí MsÚ na podnety a požiadavky 
občanov a poslancov: ďakujem za snahu toto riešiť, ale zvolená forma riešenia je nedostatočná, 
vyplývajúca z rozdielu vnímania úradníkov MsÚ vs. poslancov MsZ, ktoré podnety sú/nie sú vybavené 
či dostatočne zodpovedané; navrhujem teda pri rokovaniach o podnetoch na VMČ (potažmo Komisiách 
MsZ) vždy vyhodnocovať prítomnými občanmi, poslancami - autormi podnetu - dostatočnosť 
odpovede a v prípade nespokojnosti s odpoveďou bude táto požiadavka s prípadným dopresnením 
znovu predložená - osobne som pripravený prípadne o vhodnej forme rokovať s vedením MsÚ; 

74. Mgr. Medal - k požiadavke č. 28 - oprava asfaltového povrchu okolia ihriska na ul. 28. októbra - "pri 
medveďoch” - prosím o dopresnenie odpovede, kto, ako a kedy vykoná túto opravu? 

75. Mgr. Medal - k požiadavke č. 29 - ako pokračujú rokovania s aktuálnym vlastníkom ihriska “Kupas” na 
Beckovskej ulici? 

76. Mgr. Medal - k požiadavke č. - ad 30 a 31 - k riešeniu vnútroblokov Legionárska - Dlhé Hony a 
Legionárska - Beckovská - prosím o predstavenie zmieňovaných štúdií na obi dva vnútrobloky na pôde 
VMČ - navrhujem tento bod do programu niektorého z nasledujúcich VMČ Stred 

77. Mgr. Medal k požiadavke č. 31 - riešenie stojiska kontajnérov pri Legionárskej 660 na tráve prosím o 
konkrétnu odpoveď a návrh aj dočasného riešenia spevnenia stojiska, predpokladám, že odpoveď o 
príprave štúdií na riešenie celého vnútrobloku autorov tohoto konkrétneho podnetu (SVB Legionári) 
neuspokojila 

78. Mgr. Medal k požiadavke č. 43 - umiestnenie uličných odpadových nádob na ul. Jesenského - v 
odpovedi sa píše o umiestnení odpadových nádob na autobusových zastávkach na ul. Jesenského, 
pokiaľ viem, tam ale žiadne autobusové zastávky nie sú… podnet je od občanov, údajne opakovaný - 
dovolíme si teda podľa odpovede priamo navrhnúť presné miesto inštalácie smetných nádob (po 
dohode s občanmi - iniciátormi podnetu) 

79. Mgr. Medal k požiadavke č. 48 a 49 / si pripomenieme 125. výročie narodenia fotografky Márie 
Holoubkovej/ a /osudu pamätnej tabule venovanej hrdinom Kragujevackej vzbury/ nakoľko sa 
odpoveď na tieto podnety odvoláva na ďalšie zisťovania či rokovania v týchto veciach, prosím o 
informáciu, ako tieto zisťovania/rokovania dopadli/ 

80. Mgr. Medal - opakovane žiadam o opravu chodníka na Karpatskej ulici pri vjazde do novopostavenej 
bytovky (poškodenie chodníka malo byť riešené pri kolaudácii tejto stavby, teraz je to už starosť 
mesta…) - z priloženej fotografie vyplýva nielen výrazné poškodenie chodníka, znepríjemňujúce pohyb 
chodcom, ale v prípade dažďa v podstate nepriechodnosť z dôvodu hromadenia vody 

81. Mgr. Medal - opakovane upozorňujem na nebezpečenstvo opadávania omietky z fasády na dome na 
Mierovom nám. č. 35 - prikladám foto, tento týždeň našťastie asi v priebehu noci - spadli na chodník 
ďalšie časti omietky 
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82. Mgr. Medal - prosím o zaradenie opravy chodníkov na ulici Pod Brezinou do zásobníku IA a navrhujem 
túto opravu zohľadniť pri príprave rozpočtu na rok 2021 

83. Mgr. Medal - pri hoteli Elizabeth sa pri značke označujúcej koniec pešej zóny objavila v novej dlažbe 
“depresia” (prikladám foto) - dávam toto do pozornosti, asi by bolo potrebné zistiť príčinu tohoto 
začínajúceho poškodenia a záručnú opravu 

84. Mgr. Medal - prosím o zorganizovanie kontrolného dňa (za účasti kompetentných zástupcov ÚI, resp. 
iných útvarov) na mieste realizácie investícií, prebiehajúcich na území VMČ Stred pre členov VMČ, ktorí 
budú mať záujem - konkrétne na stavbách rekonštrukcie chodníkov a zastávok pri gymnáziu, pri 
nemocnici, rekonštrukcia cesty Pod Brezinou, rekonštrukcia átria; 

85. Mgr. Medal - prosím o informáciu o stave rozhodovania o predložených projektoch využitia stánkov a 
celého priestoru Tatra pasáže 

86. MUDr. Žďárský - žiada opraviť poklopy na ul. Hodžovej, aby boli na úrovni komunikácie 
87. Ing. Ščepko - Priechod pre chodcov na Dlhých Honoch. Prosím o úpravu/orez kríkov pri priechode pre 

chodcov, ktorý zakrýva vodičovi nie len malých chodcov (deti), ktoré prechádzajú denne týmto 
priechodom. Každé ráno na tomto priechode stojí príslušník MsP, no aj napriek tomu si takéto dôležite 
veci evidentne nikto z nich nevšíma. Čo ukazujú aj fotky nižšie, kde takmer nevidieť ani príslušníka MsP 
v reflexnej veste, nieto ešte žiakov základnej školy. 

88. Ing. Ščepko - Biskupická ulica – orez stromov a kríkov na chodníku. Aj tu by som chcel poprosiť o orez 
drevín, keďže výrazne zužujú chodcom priestor na chodníku, čo dakazujú aj fotografie nižšie. Zároveň 
chcem poprosiť o odstránenie z trávnatej plochy betónový podstavec a odasenú tyč po bývalej reklame 
spoločnosti MPL Stavebniny (čo dokazuje aj fotografia z roku 2019). Ideálne však požiadať danú 
spoločnosť o jej odstránenie. 

89. Ing. Ščepko - Ulica 28. Októbra – priechod pre chodcov. Minulý rok som dával podnet ohľadom 
nacenenia projektovej dokumentácie na vyvýšený priechod pre chodcov pri detskom ihrisku. Práve 
takýto priechod by zvýšil bezpečnosť chodcov (a hlavne detí), ktoré navštevujú toto detské ihrisko. 
Výhľadové parametre hlavne z časti od zaparkovaných áut neumožňujú vodičovi rýchlo zareagovať, ak 
aj ide neprimerane rýchlo. Práve takýto typ priechodu by donútil vodičov spomaliť práve pri detskom 
ihrisku. Preto sa chcem spýtať, kto rozhodoval o znížení obrubníkov v mieste priechodu namiesto 
zvýšenia bezpečnosti v podobe vyvýšeného a pre chodcov výrazne komfortnejšieho priechodu. Práve 
pri ihrisku na Karpatskej ulici sa mi po komunikácii s dopravným policajtom podarilo presadiť takýto 
vyvýšený priechod. Zvlášť, ak je situovaný pri detskom ihrisku. Prečo sa v tomto nepokračuje? Útvar 
mobility s takýmto opatrením súhlasil. Namiesto vyvýšeného priechodu ako je 2x na Karpatskej ulici: 

90. Ing. Ščepko - Súdna ulica – viac ako 10 rokov neodtekajúci kanál. Tento podnet dávam opakovane. 
Zároveň prikladám odkaz z môjho blogu, ktorý na tento problém poukazoval ešte v čase, kedy som 
nebol zvolený za poslanca: https://scepko.blog.sme.sk/c/234834/Priklady-preco-Trencin-nie-je-Mesto-
pre-ludi-II.html Chcel by som požiadať, aby bola vsakovacia kanálová vpusť napojená na kanalizáciu 
vedenú v strede vozovky tak, ako sa to udialo asi pred 9 rokmi s kanálom hneď oproti. Tým bol 
problém s obrovskou mlákou definitívne odstránený. Na fotografiách nižšie je vidieť, že vodiči aj dnes 
prechádzajú touto mlákou tak, že striekajúca voda zasahuje nie len chodník (a chodcov), ale aj ploty a 
časť súkromných pozemkov. Je to vidieť na poslednej fotografii, kde je chodník mimo mláky suchší 
(modrá a oranžová šípka)." 

91. Ing. Ščepko - Mestské informačné tabule. Chcel by som sa spýtať na pravidlá pri umiestňovaní 
informačných letákov kultúrnych akcii, ktoré neorganizuje mesto. Ako vidieť na fotografii nižšie, vo 
vitrínach, ktoré slúžia na zverejnenie zápisníc z VMČ pre obyvateľov, sú umiestňované aj kultúrne 
akcie. Leták musel byť umiestnený pracovníkom MsÚ, keďže nikto iný od vitrín kľúče nemá. Ak je 
takéto informovanie možné, bolo by dobré upozorniť na túto možnosť celú kultúrnu obec v Trenčíne. 

92. Ing. Ščepko - Ulica I. Olbrachta – odpad v okolí smetných nádob na triedený zber. Hľadaniu 
vhodnejšieho miesta nádob na triedený odpad som sa venoval v tejto lokalite už niekoľko krát. Tento 
krát by som chcel podporiť kolegyňu Struhárovú, ktorá upozornila na dlhodobé neodnášanie rôzneho 
odpadu, čo dokazuje aj fotografia nižšie. Prosím o vyčistenie priestoru. 
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 Opäť by som sa chcel spýtať, či nie je možné nájsť týmto nádobám vhodnejšie miesto, prípadne 
neuvažovať o zrušení jedného parkovacieho miesta pre potreby stojiska. Umiestnenie na chodníku nie 
je vhodné." 

93. p. Struhárová - na ul Olbrachtovej stojisko kontajnerov oproti ARENA pubu, vyriešiť separovaný odpad, 
býva tam rôzny komunálny a separovaný odpad vyhodený 

94. p. Struhárová - na križovatke Tatranská a Krátka parkujú tam autá, ak tam je zaparkovaná dodávka 
bývajú tam veľké kolízie, nie je tam nič vidieť. Asi bude potrebné zrušiť 1 parkovacie miesto. Zahatáva 
to výhľad doprava. 

95. Ing. Ščepko - Chodník pred školou na Ulici Dlhé Hony. Chcel by som poprosiť o vyčistenie chodníka 
prevažne v časti pred ZŠ na Dlhých Honoch. Viem, že ide o pomerne frekventovaný chodník, kde 
niektorí študenti odhadzujú malý odpad, no zároveň je na chodníku aj lístie nazbierané z niekoľkých 
mesiacov. Čo ukazuje aj fotografia nižšie. 

 
 
5. RÔZNE 

 
MUDr. Žďársky – Navrhuje vyhradiť na začiatku Palackého ulici 3 až 4 parkovacie miesta pre rezidentov, 
držiteľov parkovacej karty pásma A  
Ing. Ščepko – rezidenti pásma A majú vyhradené parkovacie miesta v centre mesta Trenčín, (Palackého ul. pri 
Tatra banke, ODA, Hasičská ul.) 
Ing. Ščepko navrhuje vyhradiť len 2 parkovacie miesta na Palackého ul. pre rezidentov pásma A. 
MUDr. Žďársky – rezidenti pásma A parkujú na Palackého ulici, takže vždy to parkovacie miesto zaberú, len nie 
vždy je ho možné nájsť, veľa krát je to ďaleko od miesta bývania rezidenta. 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 5 ZA odporučil vyhradiť 3 parkovacie miesta v tejto lokalite 
Za: (MUDr. Šimon Žďárský, Mgr. Richard Medal, p. Eva Struhárová, Ing. Richard Ščepko, Mgr. Michal Moško) 
Proti: 0   Zdržal sa: 0  

 
Mgr. Medal – Navrhuje na ul. J zemana zjednosmernenie cesty okolo bytoviek 
Ing. Hartmann podporil tento návrh 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 5 ZA odporučil návrh Mgr. Medala 
Za: (MUDr. Šimon Žďárský, Mgr. Richard Medal, p. Eva Struhárová, Ing. Richard Ščepko, Mgr. Michal Moško) 
Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 
Mgr. Medal – Navrhuje, aby sa v súčinnosti s Útvarom ekonomickým našli financie na realizáciu opravy 
schodov vrátane priľahlých zábradlí na cintoríne pod Juhom z rozpočtu mesta Trenčín na rok 2020 cca 
14 000,- € - /rozpočet na akciu bol vypracovaný a predložený p. Lisáčkom (ÚIS)/ a zároveň by bola zmena 
rozpočtu mesta Trenčín na rok 2020 predložená na najbližšom zastupiteľstve. 
HLASOVANIE : 
VMČ Stred hlasovaním 5 ZA odporučil návrh Mgr. Medala 
Za: (MUDr. Šimon Žďárský, Mgr. Richard Medal, p. Eva Struhárová, Ing. Richard Ščepko, Mgr. Michal Moško) 
Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 
 
     Poslanci VMČ Stred spolu s Ing. Hartmannom diskutovali o veľkých vodných „bazénoch“ pri garážach oproti 
trhovisku pri OC Družba, ktoré vznikajú počas silných dažďov. Požiadali Ing. Richarda Ščepka, aby predložil 
návrh FMK a riešil sa odpredaj pozemkov pred garážami a s tým spojené systémové riešenie prístupových ciest 
ku garážam. 
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     p. Fórová – opätovne predložila poslancom svoju problematiku s ul. Úzkou v Biskupiciach. Po rozsiahlej 
diskusii poslancov, Ing. Hartmanna a p. Fórovej poslanci odporučili pani Fórovej, aby sa obrátila na právnika 
a na súd. Nakoľko v tejto záležitosti už nemôže mesto Trenčín nič spraviť a jedná sa o občiansko-právny spor. 
 
Mgr. Medal sa informoval u Ing. Hartmanna  na reguláciu parkovania na „Novinách“. 
 
6. ZÁVER 
 
MUDr. Žďárský poďakoval všetkým prítomným za účasť na stretnutí a ukončil zasadnutie VMČ Stred. Najbližší 
VMČ Stred sa bude konať dňa 12. 10. 2020 o 16,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ. 
 

Zapísala: Mgr. Ivana Suliková     
v Trenčíne dňa 10.9.2020      
 
 
 

MUDr. Šimon Žďárský   
 Predseda VMČ Stred 

 
Začiatok VMČ: 16.00 hod. 
Ukončenie VMČ: 18.00 hod.   


