
 1 

Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, 
konaného dňa 24.októbra 2005 na Mestskom úrade v Trenčíne 

________________________________________________________________                                                                       
 
 

Prítomní:      Neprítomní:     
Gabriela Hubinská     PhDr. Marián Kvasnička   
Dipl. Ing. Július Homola    MUDr. Eugen Szép 
Ing. Ján Krátky 
Mgr. Anna Plánková  
 
 
garant: Ing. Marta Koptíková    Hostia: 
zapisovateľka: Dana Viskupičová   Ing. Vanková, MsÚ 
       Bc. Marousek, MsP 
       Ing. Vravková, MHSL, m.r.o. 
       p. Kužela, INFO 
 
Program: 

1) Prerokovanie žiadostí 
2) Požiadavky poslancov a občanov 
3) Rôzne 

 
 

Pani Gabriela Hubinská, predsedníčka VMČ STRED, privítala prítomných a otvorila 
zasadnutie VMČ. 
 
 
 
1. Prerokovanie žiadostí 
 
Ing. Vanková, vedúca útvaru majetku mesta, predložila nasledovnú žiadosť. 
 
a)   Ide o žiadosť o odpredaj pozemkov – záhradiek nachádzajúcich sa na Ul. Osloboditeľov 
v Trenčíne nasledovne: 

- Štefan Pitľanič, pozemok parc.č. 3375/4 o výmere 154 m2 a parc.č. 3588 o výmere 
142 m2 

- Ing. Milan Michalák, pozemok parc.č. 3375/5 o výmere 141 m2 a parc.č. 3589 
o výmere 155 m2 

- Ing. Ladislava Sopku, pozemok parc.č. 3375/7 o výmere 80 m2 a parc.č. 3592 
o výmere 139 m2 

- Ing. Peter Tkáč, pozemok parc.č. 3375/3 o výmere 161 m2 a parc.č. 3587 o výmere 
135 m2 

 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za z troch prítomných, odporučil 

vyhovieť žiadosti o odpredaj pozemkov – záhradiek nachádzajúcich sa na Ul. 
Osloboditeľov v Trenčíne, v zmysle predloženého návrhu.   
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Ing. Vanková poznamenala, že ohľadom Masarykových kasární požiadala investorov – 
budúcich kupujúcich o písomnú informáciu v akom je to štádiu, ktorú predloží na budúcom 
zasadnutí výboru mestskej časti. 
 
 
2.   Požiadavky poslancov a občanov 
 
P. Hubinská vzniesla nasledovné požiadavky: 

- Bola upozornená, že v podchode popod Električnú ulicu, ako bolo ,,malé nádražie“ sa 
nachádzajú injekčné striekačky. 

- Ul. 1. mája nemohla byť riadne pozametaná, pretože tam parkovalo veľké množstvo 
áut.  

- Dnes (24.10.2006) parkovali dve autá na chodníku ako sú mestské WC a veľký obytný 
dom oproti ,,Urbánka“. Taktiež autá parkujú na chodníku na Ul. Horný Šianec a ľudia 
chodia po ceste.  

- Na Námestí sv. Anny smerom od prevádzky ,,Fotolab“ po ,,Zelovoc“ sú na chodníku 
veľké výtlky, následkom čoho sa bude v zime zle udržiavať. 

- Na strane ako sa nachádza Kostolík sv. Anny je veľmi zle ukončený asfalt ako sa ide 
po schodoch smerom ku kostolu, do areálu na chodník. Oproti sú 3 – 4 schody, kde 
boli provizórne osadené tehly, inak tam stojí voda. Požiadala o nápravu. 

 
Ing. Krátky opätovne požiadal o urgentné osadenie jednej lampy verejného osvetlenia 
v rohu, ako sa ide smerom od Ul. Javorinská na Nové prúdy, kde je tma a ľudia sa tadiaľ boja 
chodiť. Lampu je nutné osadiť v súčasnosti, pretože v zimných mesiacoch sa tento stav ešte 
zhorší. 
 Obyvatelia by mali byť vyzvaní, aby tí, ktorí nemusia, počas sneženia neparkovali na 
ulici, pretože potom nie je možné dostatočne odhrnúť komunikáciu. Požiadal o uverejnenie 
výzvy zo strany mesta v INFO.  
 
P. Hubinská navrhla vypracovať harmonogram a osadiť tabuľku s označením, kedy a na 
ktorej ulici nemajú parkovať autá, aby sa mohli ulice pravidelne zametať. Porušenie zákazu 
parkovania v určenom čase by sa sankcionovalo.  
 
Ing. Krátky podotkol, že chýba koordinácia medzi mestom a správcom štátnych ciest na 
území mesta. Je to najmä pri čistení ciest. Ul. Biskupická je štátna cesta, ktorá bola po zime 
čistená až v júli. Je potrebné vyvolať rokovanie so Slovenskou správou ciest o čistote 
komunikácií na území mesta, aj za účasti MHSL, m.r.o. Trenčín. 
 
Mgr. Plánková poukázala na nepriechodnosť Partizánskej ulice v mieste ako sa odbočuje 
z Legionárskej ulice. Takýto stav tam pretrváva denne, parkuje tam veľké množstvo áut. 
Požiadala mestskú políciu o vykonávanie kontroly v tejto lokalite. 
 
Bc. Marousek reagoval, že nepriechodnosť Partizánskej ulice je do určitej miery spôsobená 
výstavbou kruhového objazdu. Na Partizánskej ulici zhruba 20 – 30 metrov pred colnicou, 
ako sa ide smerom do mesta na pravej strane, je osadená dopravná značka ,,zákaz zastavenia“. 
Autá z hľadiska zákona nič neporušujú. Bolo by vhodné posunúť predmetnú značku. 
 
Mgr. Plánková následne požiadala o vyriešenie situácie z dopravného hľadiska. 
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Dipl. Ing. Homola poznamenal, že na veci je potrebné sa pozerať ,,ulične“ a systémovo ich 
riešiť. Pre rok 2006 je pre mestskú časť Stred potrebné požadovať nasledovné investície: 

- Každý rok by sme mali ukázať nejaký pokrok v doprave. Bolo by vhodné vybudovať 
kruhový objazd pri čerpacej stanici ,,ESSO“ 

- Je nevyhnutné zokruhovať sídlisko Nad tehelňou a riešiť zakomponovanie cesty do 
centrálnej mestskej zóny.  

- Verejné osvetlenie nepočítalo s nahradením betónových stĺpov v centrálnej mestskej 
časti za stĺpy s podzemnými rozvodmi. 

- Sídlisko Nad tehelňou nemá definitívne dokončené chodníky, ani verejné osvetlenie. 
Je potrebné počítať s týmito investíciami. 

- Je nutné záväzne riešiť sprístupnenie a prepojenie pre peších chodcov smerom od 
Evanjelického cintorína nahor a taktiež smerom od Penziónu Kristína. Taktiež je 
potrebné riešiť všetky skratky, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve 
mesta.  

- Doplnil, že neriešené je územie Horný Šianec - 2. časť a všetko čo s ním súvisí – 
cintorín, obslužné priestory nemajú kultivovanosť.  
Prebieha tam spor – petícia proti zokruhovaniu bola organizovaná ľuďmi, ktorí bývajú 

v domoch navrchu. Títo zrejme vnímali, že sa im naruší zóna ticha, ale nevnímali, že ostatní 
občania namietali, že sídlisko môže byť len vtedy v súlade s územným plánom, keď bude 
zabezpečené jeho dopravné riešenie. Na toto mesto zabudlo a reagovalo na podnet, ktorý 
chcel zabrániť tomuto riešeniu. Plánuje sa skomercionalizovanie hradu, táto mestská časť sa 
má urobiť krajšou, čím sa predmetná ulica stáva stredom mesta. Preto nie je správne, že 
stolárstvo skladuje a suší drevo na ulici – nepatrí to do centrálnej mestskej zóny. 
 
P. Hubinská pripomenula, že občania na Karpatskej ulici požadovali osvetlenie ako sa 
nachádzajú garáže a pri novom obytnom dome smerom ku tenisovým kurtom.  
 
Ing. Krátky sa stotožnil s Dipl. Ing. Homolom. Kruhový objazd pri čerpacej stanici ESSO 
musí byť riešený až vtedy, keď bude urobené premostenie a spojnica k vodnému zdroju 
budúceho predĺženia privádzača na diaľnicu.  
 K záležitosti verejného osvetlenia sa vyjadril, že sa bude schvaľovať zmluva 
mestským zastupiteľstvom s tým, že v prvom kroku je riešená centrálna mestská zóna. Potom 
by sa malo pokračovať v rekonštrukcii osvetlenia ďalších častí mesta.  
 
P. Hubinská poznamenala, že už dávnejšie bola vznesená požiadavka vybudovať chodník pri 
tržnici vedľa nákupného strediska Družba, na strane ako sa nachádzajú garáže. Bude 
postačujúci chodník s parametrami pre jedného chodca, aby ľudia nemuseli chodiť po ceste.  
 Taktiež Ul. Panenská je prašná, je tam nespevnený povrch - nutné vykonať nápravu. 
 Požiadala MHSL, m.r.o. Trenčín o pozametanie farských schodov.  
 
Mgr. Plánková poukázala na to, že mesto je pekne vyčistené, ale bolo by potrebné vyčistiť aj 
bočné uličky.  
 Podporila Dipl. Ing. Homolu v návrhu investícií pre rok 2006.  
 
Bc. Marousek sa vyjadril, že jeden z chodníkov v najhoršom stave je na Olbrachtovej ulici 
v zadnej časti - nie je to ani chodník, len hlina.  
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3.   Rôzne 
 
Bc. Marousek informoval, že autobusové zástavky MHD je potrebné rozdeliť do troch častí. 
,,Modré“ aj z Ul. Soblahovská patria bratislavskej firme, v strednej časti (,,hnedé“) sú mestské 
s tým, že jedna pri detských jasliach sa bude ešte v tomto roku vymieňať, bude ,,modrá“ 
a bude ju mať na starosti spomínaná bratislavská firma. Autobusové zástavky kde sú PNS-ky, 
majú na starosť prevádzkovatelia, ktorí už boli oslovení, aby dali zástavky do pôvodného 
stavu. V najlepšom stave sú ,,modré“ autobusové zástavky, ktoré ich prevádzkovatelia 
pravidelne kontrolujú a čistia.  
 V záležitosti podchodu pri Hoteli Tatra na základe zmluvy bolo zistené, že podchod 
a čistenie pripadá firme, ktorá ho má v prenájme.  
 
Ing. Vravková doplnila, že predmetná zmluva o prenájme podchodu pri Hoteli Tatra bola 
uzatvorená v roku 1991 a jej platnosť končí 31.12.2006. Problematika bola otvorená na 
porade primátora - mesto upozorní nájomcu a v prípade, že tento nevykoná nápravu, bude 
sankcionovaný. Na odstránenie grafitov v podchode na Hasičskej ulici momentálne nemá 
MHSL, m.r.o. Trenčín žiadne prípravky, ktoré sú enormne drahé. Tento podchod zatiaľ aspoň 
vyčistia od plagátov.  
 
Bc. Marousek uviedol, že mestská polícia v tomto riešila plagátovanie spomenutých 
podchodov 15x (11x bolo v blokovom konaní - vybralo 4.600,-Sk a 4x pohovorom).  
 
 

Ďalšie zasadnutie VMČ Stred sa uskutoční dňa 21.11.2005 v KS Dlhé 
Hony  

15.00 h prerokovanie žiadostí 
16.00 h –  17.00 h  stretnutie s občanmi 

 
 

Pani Gabriela Hubinská, predsedníčka VMČ STRED poďakovala prítomným za účasť 
a ukončila zasadnutie. 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová 
V Trenčíne, 26.10.2005 
  
        p. Gabriela H U B I N S K Á 
                                  predseda VMČ STRED 
            
        Dňa: 
 
 
 
 


