ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej asti STRED, konaného d a 11. júna 2003 na Mestskom úrade v Tren íne
Prítomní:
P. Gabriela Hubinská
PhDr. Marián Kvasni ka
Ing. Ján Krátky
Mgr. Anna Plánková

Neprítomný :
Dipl. Ing. Július Homola
MUDr. Eugen Szép

garant:
Ing. Marta Koptíková
zapisovate ka:
Dana Viskupi ová
Hostia:
Ing. Vanková, MsÚ
P. Marousek, MsP
Ing. Kalafút, MHT, m.p.o.
Pani Gabriela Hubinská, predsední ka VM
P r o g r a m:
1) Prerokovanie žiadostí o vyjadrenie
2) Rôzne

STRED, privítala prítomných a otvorila zasadnutie VM .

1) Prerokovanie žiadostí o vyjadrenie
a) Ide o žiados Anny Paulínyovej – SAPOB o pred ženie prenájmu pozemkov v k.ú. Tren ín a to:
- Hviezdoslavova ul., as parc. . 3271/1 o výmere 7 m2
- Námestie sv. Anny, as parc. . 3262 o výmere 1 m2
- Palackého ulica, as parc. . 3316/9 o výmere 1 m2
Na prenájom uvedených pozemkov bola uzatvorená nájomná zmluva medzi Mestom Tren ín a menovanou, za
ú elom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod jestvujúcimi reklamnými zariadeniami, na dobu do
1.7.2003. Vzh adom k tomu, že bude kon i platnos nájomnej zmluvy, pani Paulínyová požiadala o jej
pred ženie.
Odbor životného prostredia a Odbor architektúry MsÚ v Tren ín d a 19.5.2003 odporu il pred ženie prenájmu na
dobu 2 rokov.
Výbor mestskej asti Stred hlasovaním 3 za z po tu prítomných 3, odporu il vyhovie žiadosti Anny Paulínyovej –
SAPOB o pred ženie prenájmu pozemkov v k.ú. Tren ín a to:
- Hviezdoslavova ul., as parc. . 3271/1 o výmere 7 m2
- Námestie sv. Anny, as parc. . 3262 o výmere 1 m2
- Palackého ulica, as parc. . 3316/9 o výmere 1 m2
Na prenájom uvedených pozemkov bola uzatvorená nájomná zmluva medzi Mestom Tren ín a menovanou, za
ú elom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod jestvujúcimi reklamnými zariadeniami, na dobu do
1.7.2003.
Odbor životného prostredia a Odbor architektúry MsÚ v Tren ín d a 19.5.2003 odporu il pred ženie prenájmu na
dobu 2 rokov.
b) Ide o žiados Spolo enstva vlastníkov bytov domu súp. . 319, Súdna ulica . 26, 28, 30, Tren ín o kúpu
pozemku as parc. . 482/5 zastavaná plocha s výmerou cca 46 m2, ktorá bude upresnená geometrickým
plánom, v k.ú. Tren ín – lokalita Súdna ulica v Tren íne, za ú elom sprístupnenia domu a dvora.
Odbor životného prostredia a Odbor architektúry Mestského úradu v Tren íne žiados odporu ili d a 13.5.2003.
Výbor mestskej asti Stred hlasovaním 3 za z po tu prítomných 3, odporu il vyhovie žiadosti Spolo enstva
vlastníkov bytov domu súp. . 319, Súdna ulica . 26, 28, 30, Tren ín o kúpu pozemku as parc. . 482/5
zastavaná plocha s výmerou cca 46 m2, ktorá bude upresnená geometrickým plánom, v k.ú. Tren ín – lokalita
Súdna ulica v Tren íne, za ú elom sprístupnenia domu a dvora.
c) Ide o žiados Ing. Petra Mikuša, Tren ín, o kúpu pozemku as parc. . 928/3 zastavaná plocha s výmerou cca
150 m2, ktorá bude upresnená geometrickým plánom, v k.ú. Tren ín – lokalita Partizánska ulica v Tren íne za
ú elom rozšírenia okrasnej záhrady.
Odbor životného prostredia a Odbor architektúry Mestského úradu v Tren íne žiados odporu ili d a 13.5.2003.

Výbor mestskej asti Stred hlasovaním 3 za z po tu prítomných 3 Ing. Petra Mikuša, Tren ín o kúpu pozemku
as parc. . 928/3 zastavaná plocha s výmerou cca 150 m2, ktorá bude upresnená geometrickým plánom, v k.ú.
Tren ín – lokalita Partizánska ulica v Tren íne za ú elom rozšírenia okrasnej záhrady.
d) Ide o výzvu Majetkového oddelenia Mestského úradu v Tren íne zo d a 12.3.2003 pre Slovenský plynárenský
priemysel, a.s. na usporiadanie pozemkov parc. . 2264/14 zastavaná plocha s výmerou 439 m2, parc. . 2264/15
zastavaná plocha s výmerou 95 m2, a parc. . 2264/1 zastavaná plocha s výmerou 70 m2 v k.ú. Tren ín – lokalita
regula ná stanica plynu pod Juhom v Tren íne – nájom.
Odbor životného prostredia a Odbor architektúry Mestského úradu v Tren íne odporu ili rieši usporiadanie
uvedených pozemkov formou nájmu d a 13.5.2001.
Výbor mestskej asti Stred hlasovaním 3 za z po tu prítomných 3, odporu il vyhovie výzve Majetkového
oddelenia Mestského úradu v Tren íne zo d a 12.3.2003 pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s. na
usporiadanie pozemkov parc. . 2264/14 zastavaná plocha s výmerou 439 m2, parc. . 2264/15 zastavaná plocha
s výmerou 95 m2, a parc. . 2264/1 zastavaná plocha s výmerou 70 m2 v k.ú. Tren ín – lokalita regula ná stanica
plynu pod Juhom v Tren íne – nájom.
e) Ide o žiados Karola Van a,, Tren ín, zo d a 14.5.2003 o kúpu asti pozemku parc. . 2009/1 s výmerou cca
100 m2 v k.ú. Tren ín – lokalita Krátka ulica v Tren íne, ktorá bude upresnená geometrickým plánom za ú elom
skompletizovania pozemkov.
Odbor životného prostredia a Odbor architektúry Mestského úradu v Tren íne žiados odporu ili d a 29.5.2003.
Výbor mestskej asti Stred hlasovaním 3 za z po tu prítomných 3, odporu il vyhovie žiadosti Karola Van a,,
Tren ín, zo d a 14.5.2003 o kúpu asti pozemku parc. . 2009/1 s výmerou cca 100 m2 v k.ú. Tren ín – lokalita
Krátka ulica v Tren íne, ktorá bude upresnená geometrickým plánom za ú elom skompletizovania pozemkov.
Výbor mestskej asti Stred požiadal Odbor životného prostredia MsÚ, aby žiadate a upozornil, že po dokon ení
rekonštrukcie je potrebné uvies okolie do pôvodného stavu.
f) Ide o žiados Róberta Masaryka, Tren ín, o prenájom pozemku as parc. . 3270 zast. plocha o výmere 4 m2,
za ú elom zriadenia zázemia k letnej terase LIFE music clubu, na dobu od 1.5.2003 do 21.10.2003. Ide o
pozemok nachádzajúci sa na ul. Jaselskej pred objektom LIFE music clubu.
Odbor životného prostredia a Odbor architektúry MsÚ v Tren íne d a 29.5.2003 odporu il prenájom uvedeného
pozemku s podmienkou dodržania podmienok stanoviska OŽP.
Výbor mestskej asti Stred hlasovaním 3 za z po tu prítomných 3, odporu il vyhovie žiadosti Róberta Masaryka,
Tren ín, o prenájom pozemku as p arc. . 3270 zast. plocha o výmere 4 m2, za ú elom zriadenia zázemia k
letnej terase LIFE music clubu, na dobu od 1.5.2003 do 21.10.2003. Ide o pozemok nachádzajúci sa na ul.
Jaselskej pred objektom LIFE music clubu.
Výbor mestskej asti Stred požiadal Odbor architektúry MsÚ, aby posúdili v ktorých lokalitách je vhodné umiestni
zázemia k letným terasám.
g) Ide o žiados CLAY s.r.o., Mierové nám. . 13, Tren ín o prenájom pozemku as parc. . 3280 o výmere 3,5
m2, v k.ú. Tren ín, za ú elom zriadenia zázemia k letnej terase prevádzku JAMESON PUB. Ide o pozemok –
as chodníka nachádzajúci sa pred objektom na Mierovom námestí . 13 v Tren íne.
Odbor životného prostredia a Odbor architektúry MsÚ v Tren íne odporu il d a 29.5.2003 prenájom pozemku v
zmysle žiadosti.
Výbor mestskej asti Stred hlasovaním 3 za z po tu prítomných 3, odporu il vyhovie žiadosti CLAY s.r.o.,
Mierové nám. . 13, Tren ín o prenájom pozemku as parc. . 3280 o výmere 3,5 m2, v k.ú. Tren ín, za ú elom
zriadenia zázemia k letnej terase prevádzku JAMESON PUB. Ide o pozemok – as chodníka nachádzajúci sa
pred objektom na Mierovom námestí . 13 v Tren íne.
h) Ide o žiados Q-EX, a.s. Tren ín o prenájom pozemku as parc. . 3483/4 zast. plocha o výmere 1 m2, v k.ú.
Tren ín, za ú elom umiestnenia orienta nej tabule k expozitúre Uni banky. Ide o pozemok – zele nachádzajúcu
sa na ul. Elektri nej – smer centrum.
Odbor životného prostredia a Odbor architektúry MsÚ v Tren íne odporu il d a 29.5.2003 prenájom pozemku na
dobu 1 roka.
Výbor mestskej asti Stred hlasovaním 3 za z po tu prítomných 3, odporu il vyhovie žiadosti Q-EX, a.s. Tren ín
o prenájom pozemku as parc. . 3483/4 zast. plocha o výmere 1 m2, v k.ú. Tren ín, za ú elom umiestnenia
orienta nej tabule k expozitúre Uni banky. Ide o pozemok – zele nachádzajúcu sa na ul. Elektri nej – smer
centrum.

i) Ide o žiados Mgr. Drahomíry Kramplovej, Tren ín o prenájom pozemku, as parc. . 1092/1 o výmere 200 m2,
v k.ú. Tren ín, za ú elom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako záhrada. Ide o
pozemok nachádzajúci sa na ul. Horný Šianec – zele pod lesoparkom Brezina.
Odbor životného prostredia a Odbor architektúry MsÚ v Tren íne d a 29.5.2003 odporu il prenájom pozemku na
dobu 5 rokov.
Výbor mestskej asti Stred hlasovaním 3 za z po tu prítomných 3, odporu il vyhovie žiadosti Mgr. Drahomíry
Kramplovej, Tren ín o prenájom pozemku na dobu 5 rokov, as parc. . 1092/1 o výmere 200 m2, v k.ú. Tren ín,
za ú elom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako záhrada. Ide o pozemok
nachádzajúci sa na ul. Horný Šianec – zele pod lesoparkom Brezina.
j) Ide o žiados Tatra banky a.s., Tren ín o prenájom pozemku as .parc. . 3242 zast. plocha o výmere 1 m2, v
k.ú. Tren ín, za ú elom vybudovania schodíka k bankomatu. Ide o pozemok – chodník nachádzajúci sa na ul.
Palackého pred budovou Tatra banky.
Odbor životného prostredia a Odbor architektúry d a 23.5.2003 odporu il prenájom pozemku na dobu 5 rokov.
Výbor mestskej asti Stred hlasovaním 3 za z po tu prítomných 3, odporu il vyhovie žiadosti Tatra banky a.s.,
Tren ín o prenájom pozemku as .parc. . 3242 zast. plocha o výmere 1 m2, v k.ú. Tren ín, za ú elom
vybudovania schodíka k bankomatu. Ide o pozemok – chodník nachádzajúci sa na ul. Palackého pred budovou
Tatra banky.
k) Ide o zámenu a predaj nehnute ností – pozemkov v k.ú. Tren ín na Partizánskej ulici pre INTACT OK TRANZ
Slovakia s.r.o. Tren ín. Pozemok do zámeny vo vlastníctve fi. INTACT je pod prístupovou komunikáciou k 3
obytným domom nachádzajúcich sa pod Partizánskou ulicou a zamie al by sa pozemok mesta od lenený z
pozemku parc. . 862. Zástupca fi. INTACT zárove požaduje od mesta odkúpenie pozemku od leneného z
pozemkov parc. . 843/1, parc. . 843/3 a parc. . 842 v približnej výmere 200 m2 za ú elom lineárneho
uspôsobenia priestoru okolo sídla firmy c danom teréne. Len na zámenu pozemkov, prípadne na jeho predaj
mestu bez kúpy pozemku od mesta, nechce fi. INTACT pristúpi .
Odbor životného prostredia aj Odbor architektúry MsÚ v Tren íne predaj pozemku neodporú ajú z dôvodu, že:
1. Mesto Tren ín stratí prístup na svoj pozemok vo výmere vä šej ako 4000 m2.
2. doteraz nie je vypracovaná urbanistická štúdia tejto lokality.
Odporú ajú pozemok pod prístupovou komunikáciou odkúpi , alebo rieši len zámenu pozemkov v rovnakej
výmere.
Výbor mestskej asti Stred hlasovaním 3 proti z po tu prítomných 3 neodporu il vyhovie žiadosti o predaj
nehnute ností – pozemkov v k.ú. Tren ín na Partizánskej ulici pre INTACT OK TRANZ Slovakia s.r.o. Tren ín.
Výbor mestskej asti Stred hlasovaním 3 za z po tu prítomných 3, odporu il žiados rieši zámenou s tým, že
ostane zabezpe ená prístupová cesta na pozemky, ktoré sú vlastníctve mesta.
-------------------------------------------------Rokovacie poriadky
Pripomienky:
Ing. Krátky požiadal zapracova do rokovacích poriadkov požiadavku, že ak sa do 30 minút nezíde nadpolovi ná
vä šina lenov komisie, komisia môže zasada a je uznášania schopná.
lenovia VM Stred sa dohodli, že rokovacie poriadky budú prerokované na nasledovnom zasadnutí výboru
mestskej asti.
-------------------------------------------------2. Rôzne
P. Hubinská požiadala o vysvetlenie oh adom parkovania áut v pešej zóne pri OD Prior, kde napo ítala 17
parkujúcich áut.
P. Marousek vysvetlil a ukázal na mapke, ktoré pozemky patria p. Gabrhelovi – ten má podmienku, že na jeho
pozemok sa zmestia iba 3 autá, zatia to nemá ozna ené. Ostatné pozemky, ktoré nie sú mestské patria do

vlastníctva OD Prior ( as ako sa ide na most). Dodal, že MsP môže rieši iba to, o sa nachádza na pozemku
mesta, smerom od letnej terasy a pri kvetinárstve Naomi.
PhDr. Kvasni ka poznamenal, že nespochyb uje, že je to ich majetok, ale vedie tadia verejná komunikácia. Na
súkromné pozemky patriace Rehole piaristov na Palackého ul. nikto neberie oh ad.
P. Marousek reagoval, že k celej záležitosti by sa mal vyjadri právnik. Doplnil, že na Vajanského ul. osadili
dopravnú zna ku na verejné mestské osvetlenie.
Ing. Krátky navrhol preveri možnos zníženia po tu povolení parkovania v danej lokalite s tým, že MsP bude
kontrolova tie vozidlá, ktoré toto povolenie majú.
P. Marousek odpovedal, že takéto opatrenie nepomôže. Je potrebné jasné stanovisko právnika, i tam autá môžu
chodi aj ke je to pešia zóna, alebo nie.
Výbor mestskej asti Stred požiadal Právny odbor MsÚ o stanovisko, i autá môžu, alebo nemôžu chodi do
pešej zóny pri OD Prior.
-------------------------------------------------------Ing. Krátky poznamenal, že je potrebné preveri o sa koná v záležitosti „zberate a šrotu“ na ul. K Dolnej stanici.
Je nutné vyžiada si stanovisko hygienika a následne oznámi jeho bratovi zberate a, že mesto sa bude
záležitos ou ve mi intenzívne zaobera , pokutova a bude požadova vy istenie priestoru.
--------------------------------------------------------P. Hubinská upozornila, že na Palackého ul. je na parkovisku pre telesne postihnutých výmo .
P. Hubinská oznámila, že na komisii kultúry, cestovného ruchu, športu a cirkví bola požiadavka, aby bolo jedno
parkovacie miesto pred Kultúrnym a informa ným centrom (KIC) vyhradené pre zahrani ných turistov.
P. Marousek reagoval, že zahrani ní turisti majú vyhradené dve parkovacie miesta na Palackého ul. smerom k
OD Delvita - Prior. Dostal informáciu, že KIC sa má pres ahova do iných priestorov.
PhDr. Kvasni ka odpovedal, že kým sa KIC nachádza v terajších priestoroch je táto požiadavka aktuálna.
P. Marousek podotkol, že na Palackého ul. je osadená ve ká zna ka „Info“, kde zahrani ný turisti môžu parkova
maximálne po as doby 15 minút a to by im malo sta i .
Ing. Krátky poznamenal, že KIC by sa malo spoji s kanceláriou prvého kontaktu na MsÚ, v presklennom priestore
na prízemí pod sobášnou sie ou. Problém je v tom, že ke sa stretnú 3 svadby, udia sa po as nepraznivého
po asia nemajú kde schova .
PhDr. Kvasni ka odpovedal, že iné priestory MsÚ nemá k dispozícii a navrhol, aby svadob ania chodili cez
budovu VÚC.
Mgr. Plánková upozornila, že to nie je náš majetok, museli by sme sa dohodnú s VÚC.
Ing. Krátky dodal, že je to o ochote rokovania.
PhDr. Kvasni ka doplnil, že kancelária prvého kontaktu aj KIC sú potrebné. Je vhodné sústredi informácie na
jednom mieste, aby ob ania nemuseli chodi po celom meste.
------------------------------------------------------Mgr. Plánková po akovala Ing. Kalafútovi za to, že MHT, m.p.o. vy istilo detské ihriská a pieskoviská a dodala,
že by bolo vhodné zavies to ako pravidlo. Všetky požiadavky VM boli splnené. Problém je ešte v tržnici a v
parkovaní áut pri nákupnom stredisku Družba. Tým, že sa za ala stava budova NBS vznikol problém, pretože
obyvatelia príslušných obytných domov nemajú kde parkova . Ob ania z bytového domu na ul. 28. októbra
požiadali, i by parkovacie miesta nemohli by ozna ené tak, že patria ku konkrétnemu bytovému domu.

PhDr. Kvasni ka poznamenal, že takéto parkovacie miesta by si museli plati .
Mgr. Plánková odpovedala, že majú o to záujem a zaujímala sa, aká je výška poplatku. Navrhla, že na ulici by
mohlo by osadené jednosmerné zna enie a šikmé zna enie parkovania.
Výbor mestskej asti Stred trvá na jednosmernom ozna ení na Ul. 28. októbra.
Doplnila nasledovné požiadavky:
- ihrisko je pekne opravené, ale pri pieskovisku je potrebné osadi na železné skoby dosku na sedenie,
- na ceste smerom od cintorína zmizla jedna lavi ka, treba tam da druhú a udržiava zele ,
- na odbor ŽP žiados ob anov na ul. Soblahovská . 29 - štyri javory, ktoré ve mi clonia, zele je prehustená,
- uverejni informáciu o kame och osadených na skratke na Partizánskej ul. do dvojtýždenníka INFO,
- parkovacie miesta pre telesne postihnutých na Palackého ul., parkujú tam aj zdraví ob ania, požiadala MsP o
astejšiu kontrolu,
- VM Stred žiada vybudova verejné WC, aby fungovali od januára 2004 – zapracova projekt do územného
smerného plánu a do plánu investícií ,
- vy isti 16 bytových jednotiek na Kasárenskej ul.,
- nefunk né hojda ky na ihrisku na Piaristickej ul.
Ing. Kalafút reagoval, že v minulom volebnom období boli ur ené ihriská, ktoré sa budú a ktoré sa nebudú
udržiava . Toto patrí medzi tie, ktoré sa nebudú udržiava , iba sa kosí a dosypáva sa piesok. Na údržbu detských
ihrísk by MHT, m.p.o. ro ne potrebovalo 4 – 5 miliónov Sk.
P. Hubinská upozornila na nasledovné záležitosti a pre ítala s ažnos obyvate ov domu . 1189 na Beckovskej
ulici v Tren íne.
- na ihrisku na Hornom Šianci bol dosypaný piesok, ale je ho málo. Nachádza sa tam železný kotú –
nebezpe né pre deti, ihrisko by bolo potrebné vy isti ,
- požiadala o umiestnenie ešte jednej lavi ky do par íku na Nám. sv. Anny
S ažnos obyvate ov domu . 1189 na Beckovskej ulici v Tren íne
Obyvatelia uvedeného domu žiadajú o riešenie:
- Nadmernej hlu nosti, ktorá je spôsobená zvýšenou premávkou vozidiel cez Beckovskú ulicu. Cez ulicu v
poslednej dobe stále viac prechádzajú ažké nákladné autá prevážajúce materiály zo stavieb a na stavby, bagre,
žeriavy, po nohospodárske stroje, traktory, osobné autá a motocykle, ktoré mnohokrát nedodržujú stanovenú
rýchlos pod a zákona. Ohrozujú chodcov, ale aj deti, ktoré prechádzajú cez cestu na detské ihrisko a do školy na
Bezru ovu ulicu, ako aj študentov na Vysokú školu manažmentu.
- Premávka za ína v skorých ranných hodinách a kon í v neskorých ve erných hodinách, po nohospodárske
stroje využívajú Beckovskú ulicu najmä cez soboty a nedele, kedy pre hluk v bytoch nie je po u zvonenie
telefónov, nie je možné po úva relácie v rádiu a pozera televízne programy. Svojou hlu nos ou rušia k ud a
rodinnú pohodu obyvate ov.
- Na konci Beckovskej ulice je umiestnené detské ihrisko, ktoré navštevujú matky s de mi z nášho i z okolitých
inžiakov, ako aj deti z materskej škôlky z Dlhých Honov. Vchod na detské ihrisko smeruje na cestu, cez ktorú sa
niekedy doslova rútia nákladné autá, osobné autá, ve ké a malé motocykle.
- Na ulici nie sú vyzna ené prechody pre chodcov.

V rámci ochrany obyvate ov uvedeného domu, detí navštevujúcich ihrisko, ale aj ostatných užívate ov ulice
navrhujeme:
- zníži rýchlos dopravy na 40 km/h v obidvoch smeroch vjazdu na Beckovskú ulicu (z Inoveckej ulice ako aj z
Legionárskej),
- posilni dodržiavanie zníženej rýchlosti spoma ova om naprie vozovky v blízkosti detského ihriska,
- zákaz vjazdu nákladných vozidiel a po nohospodárskych strojov z Inoveckej ulice na Beckovskú ulicu,
- opravi oplotenie detského ihriska, pretože ihrisko asto navštevujú bezdomovci, ktorí ni ia sú asti detského
ihriska, v pieskovisku sa po ich návšteve nachádza rozbité sklo z fliaš a prespávajú v opravených dom ekoch pre
deti do neskorých ranných hodín. Doporu ujeme ihrisko vy isti od odpadu, opravi poni ené prelieza ky a
ostatné sú asti ihriska.
Ing. Kalafút informoval, že uvedené detské ihrisko bolo na jar kvalitne opravené.
P. Marousek reagoval, že na Beckovskej ulici sa rýchlejšie ako 40 km/h ani ís nedá.
------------------------------------------------------

PhDr. Kvasni ka poznamenal, že chodník na Olbrachtovej ul. je vo ve mi zlom stave, sú tam domy, ktoré sa
ne istia, celá jedna parcela - dom na spadnutie, zele zasahuje do asfaltu chodníkov. Zaujímal sa aký je tam
majetkovoprávny stav, pretože do súkromných pozemkov zasahujú bazy, z ktorých sa plody zanášajú do domov.
Výbor mestskej asti Stred žiada odbor ŽP, aby vyzval majite a k plneniu § 127 ob ianskeho zákonníka, aby
zele nezasahovala do ved ajších pozemkov.
Ing. Koptíková informovala, že MsÚ chcel, aby bol vyvolaný štátny stavebný doh ad, pretože dom je nebezpe ný.
Obdržali odpove , že celý pozemok vrátane domu je v majetkovoprávnom konaní a je na predaj. Majite žije v
Bratislave.
Výbor mestskej asti Stred žiada o opakovaný štátny stavebný doh ad na nehnute nos – dom na Olbrachtovej
ulici.
-------------------------------------------------------P. Hubinská informovala o s ažnosti z „dolného mesta“, že obchody Jednota nemajú isto pred predaj ami.
Oproti strednej zdravotníckej škole sú nefunk né hodiny.
Ing. Koptíková doplnila, že nefunk né hodiny sú aj v pešej zóne pri ODE.
P. Hubinská reagovala, že ak sú hodiny nefunk né, žiada ich odstránenie.

Pani Hubinská, predseda VM
Zapísala: Dana Viskupi ová
V Tren íne, 26.6.2003

p. Gabriela H U B I N S K Á
predseda VM STRED

STRED, po akovala prítomným za ú as a ukon ila zasadnutie.

