Zápisnica
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED,
konaného dňa 20. januára 2014 na Mestskom úrade v Trenčíne

Prítomní:
PaedDr. Daniel Beníček
Ing. Oto Barborák CSc.
JUDr. Ján Kanaba
Ing. Emil Košút
Ing. Pavol Kubečka

Neprítomný:
Ing. Michal Urbánek

Garant: Ing. Marta Koptíková

Hostia:
Ing. Gabriela Vanková, ÚMM
JUDr. Stanislav Bero, MsP
Ing. Benjamín Lisáček, ÚIS

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

otvorenie
prerokovanie žiadostí
odpovede na požiadavky
požiadavky poslancov a občanov
rôzne

PaedDr. Daniel Beníček, predseda VMČ Stred, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ.

Prerokovanie žiadostí:
1.
Ide o žiadosť spoločnosti GRAND HOTEL s.r.o. o zriadenie vecného bremena na časti pozemku
vo vlastníctve Mesta Trenčín, C-KN parc.č. 3242 v k.ú. Trenčín, nachádzajúceho sa pod časťou
rekonštruovaného výkladu na Ul. Palackého 10 v Trenčíne, za odplatu určenú znaleckým posudkom.
Predmetom vecného bremena bude povinnosť Mesta Trenčín strpieť na predmetnom pozemku stavbu
výkladu, ktorý je súčasťou objektu Palackého 10. Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým
plánom.
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného architekta
Mesta Trenčín dňa 10.12.2013 odporučil zriadenie vecného bremena v zmysle žiadosti.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti o zriadenie vecného
bremena na časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín.

2.
Ide o žiadosť Ľubomíra Masaryka, prevádzkovateľa pizzerie VENEZIA, Hviezdoslavova 4, ktorý
žiada o zmenu VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta
Trenčín a to článku 5 Umiestnenie terás trvalého charakteru, presne grafickej prílohy č. 3, v zmysle ktorej
je určené umiestňovanie terás trvalého charakteru na Hviezdoslavovej ulici.
Žiada, aby mali možnosť umiestniť terasu k prevádzke tak ako to bolo doteraz, tj. tesne pred prevádzkou,
a to i z dôvodu bezpečnosti chodcov, návštevníkov prevádzky a zamestnancov.
V prílohe zasiela stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR, Okresného dopravného
inšpektorátu Trenčín k umiestneniu terasy pred prevádzkou VENEZIA, v ktorom sa uvádza: „ Pri
rešpektovaní zásad bezpečnej a plynulej premávky v pešej zóne možno považovať odsunutie terás od
prevádzok v prípade usporiadania miestnej komunikácie ul. Hviezdoslavovej v jednej úrovni spevnenej
plochy bez stavebne oddeleného chodníka ako nevhodné najmä z hľadiska predpokladaného výskytu
kolíznych situácií v miestach medzi prevádzkou a terasou pri križovaní pohybu obsluhujúceho personálu
s ostatnými účastníkmi pohybujúcimi sa v pešej zóne“.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil novelizáciu VZN č. 12/2013 s tým, aby terasy
trvalého charakteru na Hviezdoslavovej ul. boli umiestnené tak ako doteraz.
3.
Na primátora mesta Trenčín sa obrátila predsedníčka Okresného súdu v Trenčíne so žiadosťou
o zvolenie 38 prísediacich Okresného súdu za mesto Trenčín. Podľa § 139 – 141 zákona č. 385/2000 Z. z.
o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov prísediacich volí obecné
zastupiteľstvo v obvode príslušného súdu z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú
v obvode súdu. Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý: v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30
rokov, je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho, je bezúhonný a
jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať, má trvalý pobyt
na území Slovenskej republiky a súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu. Prísediaci sú volení na
obdobie štyroch rokov. Funkcia prísediaceho trvá aj po uplynutí tohto obdobia do právoplatnosti
rozhodnutia vo veci, ak je to potrebné na dokončenie veci, v ktorej je prísediacim. Prísediaci sa ujíma
funkcie dňom zloženia sľubu.
Doplnenie žiadosti o navrhnutie prísediacich Okresného súdu v Trenčíne.
Za mestskú časť STRED funkciu prísediacich vykonávali v predchádzajúcom volebnom období nasledovní
občania:
- Marián Čák
- Helena Hederová
- Heide Jačková
- PhDr. Silvia Kozinková
- Ing. Anna Merdaa
- PhDr. Edita Ondrišková
- Božena Podmanická
- Ing. Karol Špaček
Súhlas (je nevyhnutným predpokladom na vykonávanie funkcie) s vykonávaním tejto funkcie aj
v nasledujúcom volebnom období dali títo kandidáti:
- Marián Čák
- Helena Hederová
- Heide Jačková
- Ing. Anna Merdaa
- Božena Podmanická
- Ing. Karol Špaček
V priebehu mesiacov december 2013 a január 2014 prejavili zájem o vykonávanie funkcie prísediaceho
ďalší občania za VMČ STRED, konkrétne:
- Ing. Ján Margetín
- Juraj Vrba

VMČ STRED navrhuje na vykonávanie funkcie prísediaceho týchto občanov:
- Ing. Martin Krasňan
- RSDr. Jozef Hrubo
- Ing. Nadežda Puzderová
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil prísediacich z predchádzajúceho volebného
obdobia, ktorí prejavili záujem o vykonávanie funkcie aj v nasledujúcom volebnom období a
zároveň odporúča všetkých piatich občanov, ktorí prejavili záujem o vykonávanie funkcie
prísediaceho Okresného súdu v Trenčíne.

Požiadavky poslancov a občanov:

-

PaedDr. Beníček - na Javorinskej ul. smerom od Biskupíc za odbočkou na J.Zemana je veľký výtlk
v strede cesty, opätovne žiada o opravu
na parkovisku pred NS na Novinách je pri kontajneri na sklo opätovne neporiadok

-

Ing. Košút – pri Novej poliklinike sú na komunikácii veľké jamy
na Inoveckej ul. pri Kauflande, oproti garážam, je tiež veľká jama

-

JUDr. Kanaba – informoval o stretnutí ohľadom smetných nádob na ul. J. Zemana, ktoré patria domu
oproti. Obyvatelia a vlastníci bytov na ul. J.Zemana 101 sa však pýtajú, kto dal súhlas na to, aby boli
smetné nádoby ktoré patria protiľahlému bytovému domu umiestnené tam kde sú teraz, keď podľa
projektu aj kolaudácie, bolo priestranstvo, kde sú teraz smetné nádoby vyhradené na parkovisko.
Treba smetné nádoby premiestniť tam, kde boli pôvodne.

-

PaedDr. Daniel Beníček, predseda VMČ STRED, na záver poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie.

PaedDr. Daniel Beníček, v.r.
predseda VMČ STRED
Zapísala: Ing. Marta Koptíková
v Trenčíne, 22.01.2014

Odpovede na požiadavky zo zasadnutia VMČ Stred dňa 16.12.2013
JUDr. Kanaba – na ul. J. Zemana, kde sa dve ul. napájajú na Karpatskú ul. na tenisové kurty sú
dve dopravné značky, z jednej ul. stop, z druhej daj prednosť v jazde, keďže sa jedná o rovnaké cesty na
rovnakej úrovni s dobrou viditeľnosťou, pýta sa prečo je tam rôzne dopravné značenie.
Odpoveď ÚSŽPDI:
Obidve dopravné značky boli odsúhlasené Okresným dopravným inšpektorátom a povolené cestným
správnym orgánom. Dopravné značenie Stoj, daj prednosť vjazde! na ul. J. Zemana je osadené z dôvodu
zlej viditeľnosti pri výjazde z križovatky, nakoľko sa na ľavej strane komunikácie nachádza oplotené
parkovisko.

