Zápisnica
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED,
konaného dňa 20. októbra 2010 na Mestskom úrade v Trenčíne
Prítomní:
Ing. Ján Krátky
JUDr. Ján Kanaba
PaedDr. Daniel Beníček
Ing. Igor Kvasnica, PhD.

Neprítomní:
PhDr. Marián Kvasnička
Gabriela Hubinská

Garant: Ing. Marta Koptíková
Hostia:
Mgr. Daniela Beniačová, ÚMM
JUDr. Stanislav Bero, MsP
Štefan Balaj, RS

Program:
1. prerokovanie žiadostí
2. požiadavky poslancov a občanov
3. rôzne

Ing. Ján Krátky, predseda VMČ Stred, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ.
1. Prerokovanie žiadostí:
Mgr. Beniačová predložila nasledovné žiadosti:
1.
Ide o žiadosť o prerokovanie a vyjadrenie sa k žiadosti spoločnosti K&B Partners,
s.r.o. Trenčín, ktorá požiadala o prenájom pozemku v k.ú. Trenčín – časť parc.č. 3483/36, za
účelom umiestnenia samostatnej navigačnej tabule.
Útvar životného prostredia a dopravy a útvar architektúry a územného plánovania dňa
05.10.2010 odporučili prenájom predmetného pozemku na dobu neurčitú.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za z troch prítomných odporučil vyhovieť
žiadosti o prenájom pozemku.

Požiadavky poslancov a občanov:
PaedDr. Beníček –
- Navrhuje umiestniť smerové dopravné značenie na Legionárskej ul. pred križovatkou
Legionárska - Električná smer Bánovce nad Bebravou a Žilina
- Občania z Partizánskej ul. prišli so sťažnosťou, ktorú VMČ požaduje preveriť, ohľadom
prípravy prístupovej cesty k výstavbe „Welington“ na ul. Nad tehelňou. Poukazujú na to, že im
táto stavba znemožní prístup ku garážam a že nesúhlasili s prístupom a úpravou cesty okolo ich
garáží, aj keď na minulom VMČ bolo prezentované, že súhlasia.
- Zasadnutia sa zúčastnili občania Družstevnej ul., ktorí poukázali na zlý technický stav časti
Družstevnej ul. Keďže Bezručova ul. v časti pri City University bola presmerovaná na
jednosmernú, po Družstevnej ul. – časť rovnobežná s Bezručovou ul. – je podstatne zvýšená
premávka. Povrch ulice má veľa výtlkov resp. jám. V prípade mokrého počasia pri prejazde auta
bývajú chodci ošpliechaní až na chodníkoch. Preto prosia o opravu povrchu ulice.
- Občania bývajúci v bytových domoch na Hornom Šianci sa sťažujú, že im príslušníci
Mestskej polície dali na autá „papuče“. Žiadajú o ohľaduplnosť počas rekonštrukcie križovatky
Horný Šianec.

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

Zapísala: Ing.Koptíková
v Trenčíne, 21.10.2010

Ing. Ján Krátky v.r.
predseda VMČ STRED

