Zápisnica
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED,
konaného dňa 19. mája 2010 na Mestskom úrade v Trenčíne
Prítomní:
Ing. Ján Krátky
JUDr. Ján Kanaba
Gabriela Hubinská
PaedDr. Daniel Beníček

Neprítomní:
Ing. Igor Kvasnica, PhD.
PhDr. Marián Kvasnička

Garant: Ing. Marta Koptíková
Hostia:
Bc. Daniela Beniačová, ÚMM
Bc. Zdeno Marousek, MsP
Štefan Balaj, RS
MUDr. Judita Biermannová, RS

Program:
1.
2.
3.
4.

prerokovanie žiadostí
požiadavky poslancov a občanov
rôzne
stretnutie s občanmi

Ing. Ján Krátky, predseda VMČ Stred privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ.
1. Prerokovanie žiadostí:
p. Beniačová predložila nasledovné žiadosti:
1.
Ide o žiadosť o prerokovanie a vyjadrenie k žiadostiam o prenájom resp. výpožičku
častí pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín za účelom zriadenia letných terás. Ide o:

1/ prenájom časti pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 3229/2 o výmere 40 m2 pre EVENTY
s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke PANORAMA CLUB na Palackého
ulici na obdobie od 01.05.2010 do 31.10.2010,

2/ prenájom časti pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 3229/2 o výmere 40 m2 pre CBG
s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke CBG na Palackého ulici na obdobie
od 01.05.2010 do 30.09.2010,
3/ prenájom časti pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 3280 o výmere 55,40 m2 pre PARISS
s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke cukráreň Pariss na Mierovom
námestí na obdobie od 01.05.2010 do 30.09.2010,
4/ výpožičku časti pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 3280 o výmere 14 m2 pre Pavlu
Michelovú za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke MIKE STUDIO – vináreň
Michalka na Mierovom námestí na obdobie od 01.05.2010 do 31.10.2010.
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ dňa
27.04.2010 odporučili prenájom resp. výpožičku pozemkov v zmysle žiadostí za účelom
prevádzky letných terás.
Výbor mestskej časti Stred odporučil vyhovieť žiadostiam o prenájom častí pozemkov
za účelom zriadenia letných terás v bode 1 a 2 hlasovaním 3 za 1 proti, v bode 3 a 4
hlasovaním 4 za.

2.
Ide o žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti Welington Real, a.s. o predaj nehnuteľností pozemkov v k.ú. Trenčín (Ul. Partizánska) za účelom vybudovania prístupovej komunikácie. Ide
o nasledovné pozemky v k.ú. Trenčín:
- novovytvorená parc.č. 974/2 ostatné plochy o výmere 712 m2, odčlenená GP č.
36335924-045-10 z pôvodnej parc.č. 974/2 o výmere 790 m2,
- novovytvorená parc.č. 3309/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2,
odčlenená GP č. 36335924-045-10 z pôvodnej parc.č. 3309/2 o výmere 248 m2,
výmera pozemkov spolu 730 m2.
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania predaj
pozemkov odporučili dňa 27.04.2010 s podmienkou zachovania verejného prístupu cez parc.č.
3309/3 v k.ú. Trenčín.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 proti, 1 sa zdržal neodporučil vyhovieť žiadosti
o predaj pozemkov, nakoľko je proti výstavbe bytových domov v tesnej blízkosti
lesoparku Brezina.
3.
Ide o žiadosť o vyjadrenie k žiadosti Marcela Nezníka, týkajúcej sa prenájmu pozemku
časť parc.č. 3269/5 o výmere 15 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom umiestnenia a prezentácie kvetov
pre prevádzku NAOMI.
Ide o pozemok na ul. Vajanského pred kvetinárstvom NAOMI.
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania dňa
5.5.2010 odporučil prenájom pozemku na dobu neurčitú.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za
pozemku.

odporučil vyhovieť žiadosti o prenájom

4.
Ide o žiadosť
o prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti spoločnosti I. STAR, s.r.o.
o prenájom časti pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 3281 o výmere 6 m2 za účelom zlepšenia
prístupu k prevádzke KABAKA na Matúšovej ulici v Trenčíne na obdobie od 15.05.2010 na
dobu neurčitú.
Útvar životného prostredia a dopravy a útvar architektúry a územného plánovania MsÚ
odporučili prenájom pozemku dňa 27.4.2010.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za
pozemku.

odporučil vyhovieť žiadosti o prenájom

3. Požiadavky poslancov a občanov

p. Hubinská –
- Je potrebné urýchliť obnovenie vyznačenia vodorovných prechodov na cestách.
Ing. Krátky –
- Žiada o prešetrenie sťažnosti obyvateľov Bezručovej ul. ohľadom opravy chodníkov
a cesty.
Ing. Kanaba –
- Bol schválený predaj tenisového areálu na Novinách pre firmu Hossa a spol., areál zarastá
burinou. Keďže sa tam nič nerobí, navrhuje vrátiť pozemok späť mestu.
- Na ul. medzi Poľnou a J. Zemana v trojuholníku je veľká burina, treba ju pokosiť.
- V súvislosti s umiestnením smetných nádob na ul. J. Zemana bolo sľúbené, že v r. 2010,
budú vybetónované plochy na ich umiestnenie. Kedy to bude zrealizované?
p. Balaj –
- Urguje riešenie problémov, ktoré vyplynuli z obhliadky Piaristickej a Súdnej ul. dňa
9.4.2010 a sú uvedené v zázname z obhliadky, ktorá bola vykonaná za účasti zamestnancov
MsÚ, Ing. Ivanka, Ing. Marečkovej a Ing. Tichej.

Požiadavky občanov z mestskej časti Belá –
- Belanský potok ohrozuje obyvateľov tejto časti, zanáša sa sedimentami, situácia je
katastrofálna, je potrebné urgovať Povodie Váhu, aby potok čím skôr vyčistil. Je potrebné
riešiť protizáplavové opatrenia. Problémy robí aj cestný most, ktorý vedie do fy Kodretes.
-

Je potrebné zrekonštruovať prístupovú cestu k Belej.
Občania žiadajú o zavedenie vodovodu do tejto časti mesta.
Je potrebné dať do poriadku autobusovú zastávku a vyčistiť ju.
Vyzvať vlastníka, aby vykosil burinu okolo plota z vonkajšej strany cintorína.

Občan z Beckovskej ul. –
- Žiada umiestniť značku zákaz vjazdu motorových vozidiel pred bytový dom č. 1186, dať
chodník pred domom do poriadku a vyčistiť rigol.
- Vpusť na Beckovskej 15 napojiť na kanalizáciu (toho času funguje ako trativod).

-

Opakovaná požiadavka na opravu parkoviska, preveriť možnosť napojenia parkoviska na
Legionársku ul.

p. Egg –
- Urguje odstránenie dopravnej značky – prechod pre chodcov na chodníku pri prevádzke
Pava, ktorá tam zavadzia chodcom.
- Navrhuje prehodnotiť uzn. 397/2008, ktorým sa prideľujú odmeny poslancom MsZ, napr.
podľa mesta Lipt. Mikuláš.
občianka –
- Zastávka MHD pred Perlou je v zlom stave, dolámaná lavička a špina, je potrebné ju dať
do poriadku.
- Pred nemocnicou oproti materskej škole na Legionárskej ul. je na chodníku jama.

Ing. Ján Krátky, predseda VMČ STRED poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapísala: Ing.Koptíková
v Trenčíne, 20.05.2010

Ing. Ján Krátky, v.r.
predseda VMČ STRED

