Zápisnica
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED,
konaného dňa 21. apríla 2010 v KS Dlhé Hony v Trenčíne
Prítomní:
Ing. Ján Krátky
Ing. Igor Kvasnica, PhD.
Gabriela Hubinská
JUDr.Ján Kanaba

Neprítomní:
PaedDr.Daniel Beníček
PhDr. Marián Kvasnička

Garant: Ing. Marta Koptíková
Hostia:
Bc. Daniela Beniačová, ÚMM
JUDr.Stanislav Bero, MsP
Ing.Ladislav Petrtýl, ÚŽPaD
Ing.Iveta Marčeková, ÚŽPaD
Štefan Balaj, RS
Program:
1. prerokovanie žiadostí
2. požiadavky poslancov a občanov
3. stretnutie s občanmi

Ing.Ján Krátky, predseda VMČ Stred privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ.
1. Prerokovanie žiadostí:
p. Beniačová predložila nasledovné žiadosti:
1.

Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Biskupice o predaj časti pozemkov v k.ú.
Trenčianske Biskupice,(ul. Biskupická) E-KN parc.č.358/1 za účelom vysporiadania
pozemku pod stavbou Lurdskej jaskyne.
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ
v Trenčíne odporučili predaj predmetných častí pozemkov dňa 23.3.2010.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti.

2.
Žiadosť spoločnosti Duo Creative, s.r.o. Hlohovec, ktorá požiadala o predĺženie doby
nájmu zmluvy č.48/2007 na prenájom pozemkov v k.ú. Trenčín – časť parc.č.3483/3 a časť
parc.č.3483/4( ul. Električná ). Na uvedených pozemkoch sú umiestnené informačné zariadenia.

Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ
v Trenčíne odporučili predĺženie doby nájmu do 31.12.2010.

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti.
3.
Žiadosť Pavla Porubského s manželkou Zdenkou a Martina Plška s manželkou Andreou k
predaju nehnuteľnosti pozemku v k.ú. Trenčín diel 1 pozemku parc.č.3335/3, zast. plocha vo
výmere 15 m2, odčlenený z pozemku parc.č.3335/1 geometrickým plánom č. 17/10 zo dňa
24.3.2010.
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ
v Trenčíne predaj pozemku odporúčajú.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti.

4.
Žiadosť spoločnosti Duo Creative, s.r.o. Hlohovec, ktorá požiadala o predĺženie doby
nájmu zmluvy č.23/2006 na prenájom pozemkov v k.ú. Trenčín – časť parc.č.2509/2,784/14
(ul.Soblahovská) a časť parc.č.3483/4( ul. Električná ). Na uvedených pozemkoch sú umiestnené
informačné zariadenia.
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ
v Trenčíne dňa 22.03.2010 odporučili predĺženie doby nájmu do 31.12.2010.

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti.

Ing.Mária Pauschová predložila sťažnosť JUDr.Stanislava Šimloviča na rušenie nočného
kľudu na Mierovom námestí návštevníkmi Jamesom pubu (Mierové námestie č.13). Členovia
výboru boli oboznámení aj s vyjadrením Mestskej polície.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, odporučil skrátiť prevádzkový čas mimo
piatka a soboty do 24,00 hod.
Mail p.Kováča .... „ chcel by som sa opýtať, mali sme záujem o optickú sieť, z Tcomu ale
povedali nám, že rozkopávky momentálne neplánuju v tejto časti a mám sa obrátiť na
poslancov mestskej časti. Zistil som, že na ulici Jána Zemana sa budú klásť el. káble do zeme.
Nedalo by sa využiť rozkopaný chodník na pokládku optickej siete. Bývam v novej bytovke na
rohu Javorinskej a Jána Zemana.“
Členovia VMČ Stred odporúčajú zaoberať sa uvedeným podnetom.

2. Požiadavky poslancov a občanov

p. Dudák
oboznámil prítomných so situáciou ulice Pod Komárky
členovia VMČ požadujú vysvetlenie
1.akým spôsobom chce mesto riešiť škodu, ktorú vlastníkom nehnuteľností spôsobilo (platba do
pôdneho fondu a protihodnota dotácie)
2.ako vysvetlí, že zmarilo udelenie dotácie v roku 2004
3.prečo nepredložilo dotáciu v roku 2005
Občania navrhujú
- zverejniť všetky zmluvy mesta ohľadne predaja majetku mesta nad 10 000€ na internete
- zriadiť pobočku pošty v časti Dlhé Hony
Občania požadujú
- obnoviť detské ihrisko pri križovatke ulíc Soblahovská a Olbrachtova, ktoré bolo poškodené pri
výstavbe bytového domu FAYN
- prehodnotiť výšku parkovného pri NS Družba
- vyčistiť okolie CO krytu pri KS Dlhé Hony
- umiestniť novú vývesnú tabuľu na parte pri KS Dlhé Hony vedľa vývesky VMČ
- rozšírenie Domu smútku v mestskej časti Biskupice
- zvýšiť počet lavičiek v mestskej časti Stred
- opraviť kanalizáciu na trhovisku pri Družbe – keď prší, voda neodteká a vytvárajú sa tam kaluže
- riešiť problémy s parkovaním na ulici Partizánska pri VšZP a vyznačenie prechodu pre chodcov v
tejto časti
- opraviť lavičky pri zastávke MHD pri Perle
- opraviť chodník na Soblahovskej ulici – pravá strana smerom z mesta k cintorínu
p.Egg
opätovne žiada o odpoveď ohľadne parkovania áut na Hviezdovej ul. pri Mestskej polícii - aké
autá tam parkujú a na základe čoho
- či bola podaná žaloba na spoločnosť ADOZ za škodu, ktorú mestu spôsobila - sťahovanie KS Dlhé
Hony a zaplatenie nájmu v priestoroch NS Družba.
Občianka
- upozornila na neúplnosť cestovných poriadkov na zastávkach MHD, kde nie je uvedená východzia
a konečná stanica
p.Dudíková
- požiadala o prekládku dvojstĺpu energetického vedenia pre príliš úzky chodník - je problém tadiaľ
prejsť s kočíkom a preveriť situáciu so schodmi do kaviarni pri prevádzke PÁVA na Legionárskej
ulici
- upozornila na neporiadok a poškodenú smetnú nádobu na zastávke MHD pri prevádzke Páva

p.Vavrušová
- požiadala o podporu poslancov pri prerokovávaní opravy časti Družstevnej ulice

p.Zemko
- upozornil, že parkovisko pri potravinách BALA je v dezolátnom stave, zistiť vlastníka a zabezpečiť
opravu
p.Ábel
- na spojnici ulíc Olbrachtova a Legionárska pri trhovisku navrhuje vybudovať chodník
- upozornil na posprejovanú vývesnú tabuľu VMČ na Inoveckej ulici
- navrhuje dať pred vývesnú tabuľu VMČ pri KS Dlhé Hony dlažbu
- upozornil, že po zateplení jednotlivých domov majitelia neinštalujú späť tabuľky s názvami ulíc

Ing.Krátky
Kritizoval mestský úrad, resp. zmluvného partnera za nevykonanie výrubu suchej lipy v mestskej časti
Biskupice pri kaplnke na Legionárskej ulici. Hanbí sa ako poslanec za mesto, pretože sľúbené
a potrebné veci sa nevykonávajú

Ing. Ján Krátky, predseda VMČ STRED poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
Zapísala: Ing. Pauschová
v Trenčíne, 29.04.2010

Ing. Ján Krátky v.r.
predseda VMČ STRED

