
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, konaného dňa 22.12.2014   

 

Prítomní:      Neprítomní (ospravdedlnení): 

Judr. Ján Kanaba     JuDr. Danica Birošová 

Mgr. Richard Medal    Ing. Richard Ščepko 

Ing. Michal Urbánek 

Eva Struhárová 

Garant VMČ: Mgr. Ivana Suliková 

 

Hostia: 

Mgr. Ján Forgáč – zástupca primátora 
Mgr. Jozef Baláž - Útvar školstva 
 

PROGRAM 

1. Úvod 
2. Voľba predsedu výboru mestskej časti  
3. Oboznámenie sa s rokovacím poriadkom výboru mestskej časti 
4. Rôzne 
5. Záver 
 
 
1. ÚVOD 
Na prvom zasadnutí VMČ STRED, privítal všetkých prítomných Mgr. Ján Forgáč, 
zástupca primátora mesta Trenčín .  
 
2. VOĽBA PREDSEDU VÝBORU MESTSKEJ ČASTI 
Poslanci si spomedzi seba zvolili predsedu výboru, ktorým sa stal JUDr. Ján 
Kanaba. Zároveň sa poslanci dohodli, že VMČ bude zasadať každý druhý pondelok 
v mesiaci o 15.30 hod. v zasadačke Mestského úradu. V prípade mimoriadnych 



situácii sa budú poriadať operatívne stretnutia VMČ, o ktorých čase a mieste 
stretnutia budú všetci náležite informovaní. 
 
3. OBOZNÁMENIE SA S ROKOVACÍM PORIADKOM VÝBORU MESTSKEJ ČASTI 
Predseda VMČ JUDr. Ján Kanaba oboznámil prítomných s rokovacím poriadkom 
výboru mestskej časti, úplné znenie sa nachádza na stránke mesta Trenčín v sekcii 
"Samospráva mesta Trenčín" - "Smernice a dokumenty". 
 
4. RÔZNE 
Mgr. Medal navrhuje viac zviditeľniť "POZVÁNKY" na výbory jednotlivých 
mestských častí, a to tak, aby boli zverejnené na hlavnej webovej stránke mesta 
Trenčín. /Kancelária prednostu/ 
 
JUDR. Ján Kanaba tlmočil žiadosť nasledovne: 
Občania bytových domov na Beckovskej ulici 19,21,23 sa obracajú na poslanca 
s problémom  "parkoviska" za pohostinstvom Perla medzi Legionárskou a 
Beckovskou ulicou. Tento priestor slúžil kedysi ako detské ihrisko, momentálne na 
ňom parkujú osobné autá občanov priľahlých bytových jednotiek. Daná plocha, 
bola násypom upravená na parkovisko. Parkovisko je intenzívne využívané. 
Nachádzajú sa na ňom veľké jamy, ktoré sa počas dažďu naplnia a polovica 
parkoviska je nefunkčná.  
Poslanci žiadajú o stanovisko 
/Útvar hlavného architekta, ÚSŽPDI/ 
Ako je možné v budúcnosti využiť pre mesto tieto plochy? Je možné vybudovať  
na danom mieste parkovisko pre občanov?  
/Útvar majetku mesta/ 
Je možné tieto pozemky odpredať za symbolickú cenu nájomníkom priľahlých 
bytoviek, resp. jednotlivým bytovým spoločenstvám? 
 
JuDr. Kanaba – žiada opätovne o opravu komunikácie na ulici J. Zemana. Pričom 
poukazuje, že túto požiadavku uplatňuje od roku 2006 a keďže výstavba v týchto 
priestoroch je už ukončená, žiada opravu tejto cesty zaradiť do plánu investícii a 
opráv pre rok 2015. /ÚSŽPDI/ 
 
p. Kňazovická - požaduje riešiť otázku autobusovej prímestskej dopravy, ktorá 
parkuje na ul. 28. októbra oproti pohostinstvu "Smažienka". Autobusy tam stoja 
od rána od 5.30 hod. do neskorého večera. Zdržujú dopravu, robia veľkú hlučnosť.  
Občania priľahlých bytoviek požadujú riešiť otázku parkovania so SAD, /ÚSŽPDI/ 



 

5. ZÁVER 

Na záver JUDr. Kanaba poďakoval prítomným za účasť. Zároveň oboznámil 
prítomných s ďalším termínom zasadnutia VMČ Stred, ktoré by sa malo konať dňa 
12.1.2015 vo veľkej zasadačke MsÚ. 

 

        JUDr. Ján Kanaba v.r. 

        Predseda VMČ SRED 

Zapísala: Mgr. Ivana Suliková 

v Trenčíne dňa 30.12.2014 

 

         


