Zápisnica
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED,
konaného dňa 09. novembra 2006 na Mestskom úrade v Trenčíne
________________________________________________________________
Prítomní:
Ing. Ján Krátky
Mgr. Anna Plánková
MUDr. Eugen Szép

Neprítomní:
p. Gabriela Hubinská
Dipl. Ing. Július Homola
PhDr. Marián Kvasnička

garant: Ing. Marta Koptíková
zapisovateľka: Dana Viskupičová

Hostia:
Bc. Marousek, MsP

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

Ing. Ján Krátky, člen VMČ STRED, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ.
1. Prerokovanie žiadostí
a)

Ide o petíciu – prevádzka baru a reštaurácie na Farskej ulici 5.
Listom zo dňa 9.10.2006 zaslali obyvatelia domu na Farskej ulici č. 5 v Trenčíne
petíciu, v ktorej žiadajú stanoviť zatváraciu dobu prevádzok baru a reštaurácie v bytovom
dome na Farskej ulici v Trenčíne na 22.00 h.
Žiadam Vás o predloženie tejto petície na prerokovanie a vyjadrenie Výboru mestskej
časti Stred spolu s Vašim stanoviskom a stanoviskom Mestskej polície v Trenčíne, ktorá mala
viackrát riešiť tento problém.
Vaše stanovisko a stanovisko Mestskej polície v Trenčíne zašlite na vedomie
i kancelárii prednostu. Stanovisko VMČ Stred žiadame uviesť v zápisnici z jeho zasadnutia.
Výbor mestskej časti Stred neodporučil stanoviť prevádzkovú dobu do 22.00 h
z dôvodu, že ide o centrum mesta, kde kaviarenské zariadenia majú dlhšiu prevádzkovú
dobu. Mestská polícia bude situáciu monitorovať.

b)

Ide o sťažnosť na hluk šíriaci sa z pohostinstva Smažienka.
Listom zo dňa 10.10.2006 zaslala p. Monika Turanová sťažnosť týkajúcu sa hluku
šíriaceho sa z pohostinstva Smažienka.
Žiadam Vás o predloženie tejto sťažnosti na prerokovanie a vyjadrenie Výboru
mestskej časti Stred spolu s Vašim stanoviskom Mestskej polície v Trenčíne.
Vaše stanovisko a stanovisko Mestskej polície v Trenčíne zašlite na vedomie
i kancelárii prednostu. Stanovisko VMČ Stred žiadame uviesť v zápisnici z jeho zasadnutia.
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Výbor mestskej časti Stred zaujal nasledovne stanovisko: Na predmetnú
prevádzku nie sú evidované ďalšie sťažnosti, mestská polícia vykonáva pravidelné
kontroly čo sa týka hluku a dodržiavania prevádzkových hodín a situáciu bude naďalej
monitorovať. Objekt určený na prevádzku bol takto skolaudovaný, neruší sa nočný
kľud keďže prevádzkový čas je: pondelok – nedeľa od 08.00 do 22.00 h.

c) Ide o žiadosť o povolenie času predaja a času prevádzky služieb v prevádzkarni CRAPES
– Francúzske palacinky, Vajanského 6, Trenčín
prevádzkovateľ:
LEMI – Lenka Majzlánová
prevádzkový čas:
pondelok – štvrtok 10.00 – 19.00 h
piatok
10.00 – 03.00 h
sobota
10.00 – 14.00 h prest. 21.00 – 03.00
nedeľa
zatvorené
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za odporučil povoliť čas predaja
a prevádzky v prevádzkarni CRAPES – Francúzske palacinky v zmysle predloženého
návrhu s tým, že v piatok a sobotu bude prevádzková doba do 02.00 h.

d) Ide o žiadosť o povolenie času predaja a času prevádzky služieb v prevádzkarni Športový
biliardový klub, Hviezdoslavova 5, Trenčín
prevádzkovateľ:
Športový biliardový klub
prevádzkový čas:
pondelok – štvrtok 13.00 – 22.30 h
piatok
13.00 – 02.00 h
sobota
10.00 – 02.00 h
nedeľa
15.00 – 22.00 h
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za odporučil povoliť čas predaja
a prevádzky v prevádzkarni Športový biliardový klub v zmysle predloženého návrhu.

e) Ide o žiadosť o povolenie času predaja a času prevádzky služieb v prevádzkarni HARY
s.r.o., Železničná 3193, Trenčín
prevádzkovateľ:
Herňa VIX
prevádzkový čas:
pondelok – nedeľa nonstop
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za odporučil povoliť čas predaja
a prevádzky v prevádzkarni Herňa Vix nasledovne: pondelok – nedeľa 06.00 do 02.00 h.

2. Požiadavky poslancov a občanov
Bc. Marousek informoval o vyčistení podchodu pri hoteli Tatra od rôznych plagátov.
Prišlo rozhodnutie v záležitosti Olbrachtovej a Partizánskej ulice – na Partizánskej
ulici je už vodorovné dopravné značenie a na Olbrachtovej ulici pribudne značka ,,zákaz
zastavenia“ z obidvoch strán, pričom termín osadenia je rok 2007. Čo sa týka
zjednosmernenia Olbrachtovej ulice – počká sa na situáciu ako sa vyvinie ohľadom
Masarykových kasární a až potom sa bude riešiť.
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Mgr. Plánková upozornila na bezdomovcov, ktorí sa neustále zdržiavajú pri Družbe – už 2x
rozbili okno na kultúrnom stredisku – požiadala mestskú políciu o dohliadnutie.
Požiadala o častejšiu kontrolu pochôdzkárov mestskej polície na Soblahovskej ulici
a v bočných uličkách.
Podotkla, že autobusová zastávka na Soblahovskej ul. č. 49 ako jediná nebola
opravená – je pokazená, má vybité sklá.
Poukázala na neprimerane rýchlo premávajúce autá na Soblahovskej ulici.
Upozornila, že Petícia občanov zo Soblahovskej ulice č. 19 – 21 ohľadne
výmenníkovej stanice tepla, nebola dobre napísaná. Občania ju oslovili, aby vysvetlila, že
žiadajú, aby sa tam nestavalo.
Ing. Krátky ohľadne petície reagoval, že mesto pozemok predalo za účelom budovania
podnikateľského objektu a má záujem, aby sa toto prostredie skrášlilo.
Mgr. Plánková doplnila, že v prípade doručenia petície, aby sa tam nestavalo do výšky.
Výbor mestskej časti Stred odporučil preventívne meranie rýchlosti mestskou
políciou na Soblahovskej ulici.
Ing. Krátky opätovne požiadal o osadenie lampy na rohu ulice Javorinská a Nové Prúdy.
Na Beckovskej ulici za červeným panelovým domom je potrebné vyčistiť kanál – nie
je napojený na kanalizáciu.
MUDr. Szép poukázal na uvoľnenú dlažbu v okolí dostavby nových WC, ktorá má už
v súčasnosti prepad cca 20 cm. Je potrebné dohliadnuť, aby oprava nebola na úkor kvality.
Požiadal o častejšie pochôdzky mestských policajtov v nočných hodinách počas piatku
a soboty.
-----------------------------------Výbor mestskej časti Stred odporučil predložiť Mestskému zastupiteľstvu v
Trenčíne na prerokovanie Návrh Programového rozpočtu mesta Trenčín na roky 2007 –
2009.
Ing. Ján Krátky, člen VMČ STRED poďakoval všetkým prítomným za prácu
vykonanú počas volebného obdobia a ukončil zasadnutie.

Zapísala: Dana Viskupičová
V Trenčíne, 13.11.2006
p. Gabriela H U B I N S K Á
predseda VMČ STRED
Dňa:
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