Zápisnica
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED,
konaného dňa 21. júla 2010 na Mestskom úrade v Trenčíne
Prítomní:
Ing. Ján Krátky
JUDr. Ján Kanaba
Gabriela Hubinská
Ing. Igor Kvasnica, PhD.

Neprítomný:
PhDr. Marián Kvasnička
PaedDr. Daniel Beníček

Garant: Ing. Marta Koptíková
Hostia:
Mgr. Daniela Beniačová, ÚMM
Mgr. Peter Vojtěch, 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 k žiadosti o prenájom časti pozemku v k.ú.
Trenčín, parc.č. 3279/1 o výmere 15 m2 pre Radovana Holúbka za účelom zriadenia letnej
terasy k prevádzke Caffe U Jána na Farskej ulici na obdobie od 21.06.2010 do 30.09.2010.
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ dňa
22.06.2010 odporučili prenájom pozemku v zmysle žiadosti za účelom prevádzky letnej terasy.

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za zo štyroch prítomných odporučil vyhovieť
žiadosti o prenájom časti pozemku.

2.
Ide o žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti Slavka Štifila, bytom J. Zemana 97, Trenčín,
ktorý požiadal o prenájom pozemku – časť parc.č. 1127/1, k.ú. Trenčianske Biskupice, za
účelom zriadenia záhradky. V súčasnosti je záhradka nevyužívaná a zanedbaná.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za zo štyroch prítomných odporučil vyhovieť
žiadosti o prenájom pozemku.
3.
Ide o žiadosť
spoločnosti del mar s.r.o., Dolný Šianec 2, Trenčín, ktorá požiadala
o povolenie prevádzkového času po-ne od 12.00 hod. do 06.00 hod. v prevádzke Poker del Mar
klub na ul. Dolný Šianec 2, Trenčín. Žiadosť bola predložená na rokovanie VMČ v zmysle VZN
č. 3/2004 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta
Trenčín.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za zo štyroch prítomných odporučil vyhovieť
žiadosti o povolenie prevádzkového času na skúšobnú dobu dva mesiace.

4.
Ide o žiadosť
spoločnosti KOREND s.r.o., Dulov 176, ktorá požiadala o povolenie
prevádzkového času letnej terasy piatok a sobotu do 24.00 hod. v prevádzke Pohostinstvo na
Inoveckej ul. 1133 v Trenčíne. Žiadosť bola predložená na rokovanie VMČ v zmysle VZN č.
3/2004 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za zo štyroch prítomných odporučil vyhovieť
žiadosti o povolenie prevádzkového času letnej terasy na skúšobnú dobu dva mesiace.

5.
Ide o žiadosť
Michala Hájskeho, Púchov, ktorý požiadal o povolenie predĺženia
prevádzkového času do 05.00 hod. dňa 13.08.2010 z dôvodu konania hudobnej akcie v prevádzke
Cocktail bar Amante, Farská 4, Trenčín. Žiadosť bola predložená na rokovanie VMČ v zmysle
VZN č. 3/2004 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta
Trenčín.
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za zo štyroch prítomných odporučil vyhovieť
žiadosti o povolenie predĺženia prevádzkového času.

3. Požiadavky poslancov a občanov

Ing. Kanaba –
- Aká je situácia s výstavbou na pozemku terajšieho parkoviska na Nám. sv. Anny?
Pozemok bol predaný pred dvomi rokmi a nič sa tam nedeje.

p. Hubinská –
- Požiadala o posunutie konania kultúrnych programov v nedeľu doobeda na
Mierovom nám. z 10.00 hod. na 11.00 hod. z dôvodu konania sv. omše
v Piaristickom kostole
- Urguje opravu schodov pri vstupe do malej bránky na hlavný cintorín na
Soblahovskej ul.
p. Balaj –
- Je potrebné vyčistiť vývesné skrinky VMČ.
Ing. Kvasnica –
- Požiadal o opravu verejného osvetlenia pri parkovisku za budovou štátnej správy na
Hviezdoslavovej ul.
VMČ –
-

Na nám. sv. Anny medzi kostolom sv. Anny a Slov. sporiteľňou je betónový plot,
v ktorom rastie burina. Je potrebné ho vyčistiť a vysadiť zeleň.
Podobná situácia je pri parkovisku pri Synagóge, kde v betónových kvetináčoch
rastie iba burina. Je potrebné vysadiť zeleň a starať sa o ňu.

Ing. Krátky –
- Občania sa sťažujú na rušenie nočného kľudu (čo potvrdzuje aj mestská polícia)
a na nevhodné produkcie pri poriadaní tzv. Bengálskych nocí, ktoré sú poriadané na
letnej plavárni. Žiada, aby polícia dohliadla a mesto zvážilo, či v našom objekte, aj
keď je v prenájme, máme podporovať takýto druh zábavy. V prípade zistenia, že sa
tam prevádzkuje nevhodná produkcia navrhuje vypovedať zmluvu z dôvodu
nevhodného prevádzkovania objektu.

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

Zapísala: Ing.Koptíková
v Trenčíne, 26.07.2010

Ing. Ján Krátky v.r.
predseda VMČ STRED

