
Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, 
konaného dňa 02. apríla 2007 na Mestskom úrade v Trenčíne 

________________________________________________________________                     
 

Prítomní:      Neprítomní:     
PaedDr. Daniel Beníček    Ing. Igor Kvasnica 
p. Gabriela Hubinská 
JUDr. Ján Kanaba 
Ing. Ján Krátky 
PhDr. Marián Kvasnička 
 
 
garant: Ing. Marta Koptíková    Hostia: 
zapisovateľka: Dana Viskupičová   p. Vaňo, zástupca primátora 

Ing. Vanková, ÚMM MsÚ 
       Ing. arch. Mlynčeková, ÚAS MsÚ 
       Ing. Vravková, MHSL, m.r.o. Trenčín 
    
Program: 

1) Otvorenie 
2) Voľba predsedu VMČ Stred 
3) Rôzne 

 
 

P. Tomáš Vaňo, zástupca primátora privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ. 
 
 
2. Voľba predsedu VMČ Stred 
 

Výbor mestskej časti Stred jednomyseľne zvolil za predsedu VMČ Stred Ing. 
Jána Krátkeho. 
 
 
 
3. Rôzne 
 
Ing. Vanková, vedúca útvaru majetku mesta, predložila nasledovné žiadosti: 
 
1)     Ide o žiadosť Miroslava Katrinca o prenájom pozemku časť parc.č. 3274 o výmere 40 
m2 v k.ú. Trenčín, za účelom zriadenia letnej terasy pre prevádzku Venuša bar, na dobu od 
1.5.2007 do 30.9.2007. 
 Ide o pozemok pred prevádzkou Venuša bar na Štúrovom námestí. 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 2.4.2007 odporučil prenájom pozemku v zmysle žiadosti. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti 
Miroslava Katrinca o prenájom pozemku v zmysle predloženého návrhu. 
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2)     Ide o žiadosť o prenájom pozemku parc.č. 3280 o výmere 108 m2 v k.ú. Trenčín, pre 
Igora Stašáka, za účelom zriadenia letnej terasy pre prevádzku kaviareň Alžbetka, na dobu od 
1.5.2007 do 30.9.2007. 

Útvar životného prostredia a dopravy  a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 2.4.2007 odporučil prenájom v zmysle žiadosti. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti Igora 
Stašáka o prenájom pozemku v zmysle predloženého návrhu. 

 
 
 

3)     Ide o žiadosť Marcela Nezníka o prenájom pozemku – časť parc.č. 3269 o výmere 15 
m2, v k.ú. Trenčín, za účelom zriadenia kvetinovej terasy pre prevádzku kvetinárstvo Naomi, 
na dobu 1.4.2007 do 31.10.2007.  
 Ide o pozemok na Ul. Vajanského. 

Útvar životného prostredia a dopravy  a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 2.4.2007 odporučil prenájom pozemku v zmysle žiadosti. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti Marcela 
Nezníka o prenájom pozemku v zmysle predloženého návrhu. 

 
 
 
4)     Ide o žiadosť Ľubomíra Masaryka o prenájom pozemku časť parc.č. 3271/1 o výmere 40 
m2, v k.ú. Trenčín, za účelom zriadenia letnej terasy pre prevádzku kaviareň Speranza, na 
dobu od 1.4.2007 – 31.10.2007. 
 Ide o pozemok na Hviezdoslavovej ulici. 

Útvar životného prostredia a dopravy  a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 2.4.2007 odporučil prenájom pozemku v zmysle žiadosti. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti 
Ľubomíra Masaryka o prenájom pozemku v zmysle predloženého návrhu. 

 
 
 
5)    Ide o žiadosť reklamnej spoločnosti RABAKA s.r.o., o prenájom nehnuteľnosti – 
pozemku, časť parc.č. 756/1 o výmere 6 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom umiestnenia 3 ks 
billboardov. 
 Ide o pozemok na parkovisku pri OD Družba. 

Útvar životného prostredia a dopravy  a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 31.1.2007 odporučil prenájom pozemku  na dobu 2 rokov.  

 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti 

reklamnej spoločnosti RABAKA s.r.o. o prenájom pozemku v zmysle predloženého 
návrhu. 
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6)     Ide o žiadosť ARTUR s.r.o., o prenájom pozemku časť parc.č. 3238 o výmere 21 m2 
v k.ú. Trenčín, za účelom umiestnenia letnej terasy pre prevádzku Penzión Artur, 
nachádzajúcu sa na Palackého ulici, na dobu od 1.4.2007 do 30.9.2007. 

Útvar životného prostredia a dopravy  a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 27.3.2007 odporučil prenájom pozemku v zmysle žiadosti. 

 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti ARTUR 

s.r.o. o prenájom pozemku v zmysle predloženého návrhu. 
 

 
7)     Ide o žiadosť Vodníček s.r.o. o prenájom pozemku časť parc.č. 3274 o výmere 33,25 m2, 
v k.ú. Trenčín, za účelom zriadenia letnej terasy pre prevádzku Vodníček nachádzajúcu sa na 
Štúrovom námestí, na dobu od 1.4.2007 do 30.9.2007. 

Útvar životného prostredia a dopravy  a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 27.3.2007 odporučil prenájom pozemku v zmysle žiadosti. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti Vodníček 
s.r.o. o prenájom pozemku v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
8)     Ide o žiadosť Da Vinci art s.r.o. o prenájom pozemku časť parc.č. 326 o výmere 9 m2, 
v k.ú. Trenčín, za účelom zriadenia letnej terasy pre prevádzku Da Vinci cafe, nachádzajúcu 
sa na Vajanského ulici, na dobu od 1.4.2007 do 30.9.2007 

Útvar životného prostredia a dopravy  a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 27.3.2007 odporučil prenájom pozemku v zmysle žiadosti. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti Da Vinci 
art s.r.o. o prenájom pozemku v zmysle predloženého návrhu. 

 
 
9)   Ide o žiadosť spoločnosti Aceptar, s.r.o., o prenájom pozemku časť parc.č. 3280 
zastavaná plocha o výmere 12 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom zriadenia letnej terasy, na dobu 
od 1.4.2007 do 31.10.2007. 
 Ide o pozemok na Mierovom námestí pred prevádzkou Astor cafe. 

Útvar životného prostredia a dopravy  a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 27.3.2007 odporučil prenájom pozemku v zmysle žiadosti. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti Aceptar, 
s.r.o. o prenájom pozemku v zmysle predloženého návrhu. 

 
 
10)     Ide o žiadosť LIFE club s.r.o., o prenájom pozemku, časť parc.č. 3270 o výmere 52 m2 
v k.ú. Trenčín, za účelom zriadenia letnej terasy pre prevádzku Life club, nachádzajúcu sa na 
Ul. Vajanského, na dobu od 1.4.2007 do 30.9.2007. 

Útvar životného prostredia a dopravy  a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 27.3.2007 odporučil prenájom pozemku v zmysle žiadosti. 

 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti LIFE 

club s.r.o. o prenájom pozemku v zmysle predloženého návrhu. 
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11)     Ide o žiadosť Mgr. Stuchlíkovej o prenájom pozemku časť parc.č. 3280 o výmere 112 
m2, v k.ú. Trenčín, za účelom zriadenia letnej terasy pre prevádzku Caffe, nachádzajúcu sa na 
Mierovom námestí č. 6, na dobu od 1.5.2007 do 30.9.2007. 

Útvar životného prostredia a dopravy  a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 27.3.2007 odporučil prenájom pozemku v zmysle žiadosti. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti Mgr. 
Stuchlíkovej o prenájom pozemku v zmysle predloženého návrhu. 

 
 
12)   Ide o žiadosť Milana Ataloviča o prenájom pozemku časť parc.č. 3279 o výmere 32 m2, 
v k.ú. Trenčín, za účelom zriadenia letnej terasy pre prevádzku Pizzéria Castello, 
nachádzajúcu sa na Farskej ul., na dobu od 15.4.2007 do 15.9.2007. 

Útvar životného prostredia a dopravy  a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 27.3.2007 odporučil prenájom pozemku v zmysle žiadosti. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti Milana 
Ataloviča o prenájom pozemku v zmysle predloženého návrhu. 

 
 
13)     Ide o žiadosť Drahoša Slezáka – DISK o predĺženie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi 
Mestom Trenčín a menovaným na prenájom pozemku časť parc.č. 1115/1 o výmere 7,5 m2,  v 
k.ú. Trenčín, za účelom prevádzkovania novinového stánku, na dobu do 31.12.2006. 
 Ide o pozemok pod novinovým stánkom pri zastávke MHD na Ul. Braneckého. 

Útvar životného prostredia a dopravy  a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 25.1.2007 odporučil predĺženie prenájmu pozemku na dobu 3 rokov. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti Drahoša 
Slezáka - DISK o predĺženie nájomnej zmluvy v zmysle predloženého návrhu. 

 
 
14)   Ide o žiadosť reklamnej spoločnosti ALFA Reklama s.r.o., Považská Bystrica o prenájom 
nehnuteľnosti – pozemku, za účelom umiestnenia 2 ks smerových tabuliek nasledovne: 

- pozemok parc.č. 3483/4 v k.ú. Trenčín –Električná ulica – 2 ks 
Útvar životného prostredia a dopravy  a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 

dňa 15.12.2006  odporučil prenájom pozemku. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti ALFA 
Reklama s.r.o. o prenájom pozemku v zmysle predloženého návrhu. 

 
 
15)     Ide o žiadosť spoločnosti ISPA s.r.o. Bratislava o prenájom pozemku v k.ú. Trenčín, 
časť parc.č. 756/1 o výmere 4 m2, za účelom umiestnenia 2 ks billboardov. 
 Ide  o pozemok – parkovisko pri OD Družba. 

Útvar životného prostredia a dopravy  a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 13.2.2007 odporučil prenájom pozemku na dobu 2 rokov. 

 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti 

spoločnosti ISPA s.r.o. Bratislava o prenájom pozemku v zmysle predloženého návrhu. 
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16)     Ide o žiadosť spoločnosti REACTIVE LAB, s.r.o., týkajúcej sa predĺženia nájomnej 
zmluvy č. 79/08/06, ktorej predmetom je prenechanie časti objektu Kina Hviezda na Ul. 
Kniežaťa Pribinu č. 3 v Trenčíne – bočnej a zadnej steny na dočasné užívanie nájomcovi za 
účelom umiestnenia 2 ks reklamného a propagačného zariadenia. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti 
REACTIVE LAB, s.r.o. o predĺženie nájomnej zmluvy v zmysle predloženého návrhu. 

 
 
17)   Ide o žiadosť Tomáša Galloviča ohľadne prenájmu nebytového priestoru 
nachádzajúceho sa v objekte KS Dlhé Hony na Ul. 28. októbra č. 2 v Trenčíne, za účelom 
skúšobne hudobnej skupiny. 
 Zároveň uvádzame, že v predmetnom objekte sa nachádzajú 3 skúšobne hudobných 
skupín. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti Tomáša 
Galloviča o prenájom nebytového priestoru v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
18)    Ide o žiadosť združenia pre súčasné umenie KOLOMAŽ, M. Turkovej 30, Trenčín, ktoré 
požiadalo MsÚ v Trenčíne o prenájom nebytového priestoru – miestnosť oproti Klubu Lúč, 
nachádzajúceho sa v objekte kina Hviezda na Ul. Kniežaťa Pribinu v Trenčín, za účelom 
administratívno-kultúrnej činnosti združenia. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti 
Združenia pre súčasné umenie KOLOMAŽ o prenájom nebytového priestoru v zmysle 
predloženého návrhu. 

 
 
19)     Ide o žiadosť Nataši Ďurechovej, ktorá si požiadala o prenájom nebytového priestoru 
nachádzajúceho sa v objekte KS Dlhé Hony na Ul. 28. októbra č. 2 v Trenčíne, za účelom 
prevádzkovania ,,Pánskeho  a detského holičstva NATÁLIA“. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti Nataši 
Ďurechovej o prenájom nebytového priestoru v zmysle predloženého návrhu. 

 
 
 

20)     Ide o žiadosť Ľudmily Školudovej o predĺženie prenájmu pozemkov v k.ú. Trenčín, časť 
parc.č. 3229/2 o výmere 121 m2 (11 parkovacích miest) a časť parc.č. 3238 o výmere 60 m2, 
na ktorých je zriadené stavenisko potrebné k výstavbe polyfunkčného objektu, na dobu od 
1.1.2007 do 30.4.2007. 
 Ide o chodník a parkovisko  na Ul. Palackého. 

Útvar životného prostredia a dopravy  a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 15.12.2006 odporučil predĺženie prenájmu pozemkov v zmysle žiadosti. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti Ľudmily 
Školudovej o predĺženie prenájmu pozemkov v zmysle predloženého návrhu. 
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21)    Ide o žiadosť spoločnosti PAPE s.r.o., o prenájom nehnuteľnosti – pozemku časť parc.č. 
3242 v k.ú. Trenčín, o výmere 0,74 m2, za účelom zvýraznenia vstupného portálu Grand 
hotela na Ul. Palackého v Trenčíne. 
 Ide o pozemok pred objektom grand hotel na Ul. Palackého (bývalé telekomunikácie). 

Útvar životného prostredia a dopravy  a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 14.11.2006 odporučil prenájom pozemku na dobu 5 rokov.  
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, 1 sa zdržal hlasovania, odporučil 
vyhovieť žiadosti spoločnosti PAPE s.r.o. o prenájom pozemku v zmysle predloženého 
návrhu. 

 
 
 
22)     Ide o uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou SPOTLIGHT 
s.r.o., Bratislava, ktorej predmetom bude prenájom pozemku parc.č. 3483/4 o výmere 2 m2, 
v k.ú. Trenčín, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod navádzacími 
panelmi. 
 Na uvedený pozemok bola uzatvorená nájomná zmluva so spoločnosťou ITA s.r.o., 
ktorá predmetné panely k 1.1.2007 predala spoločnosti SPOTLIGHT s.r.o., Bratislava. 
 Ide o pozemok – zeleň na Ul. Električnej. 

Útvar životného prostredia a dopravy  a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 30.1.2007 odporučil uzatvorenie nájomnej zmluvy s novým nájomcom a predĺženie nájmu 
do 31.12.2008. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil uzatvorenie nájomnej 
zmluvy a predĺženie nájmu v zmysle predloženého návrhu. 

 
 
 
23)     Ide o žiadosť spoločnosti KERAMING a.s. o predĺženie nájomnej zmluvy uzatvorenej 
na prenájom pozemku časť parc.č. 3264 o výmere 312,5 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom 
zriadenia staveniska pre polyfunkčný objekt ,,Centrum Masaryčky“. 
 Ide o pozemok – časť chodníka na Ul. Legionárskej. 

Útvar životného prostredia a dopravy  a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 13.2.2007 odporučil predĺženie prenájmu na dobu 1 rok, t.j. do 31.12.2007.  
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti 
spoločnosti KERAMING a.s. o predĺženie nájomnej zmluvy v zmysle predloženého 
návrhu. 

 
 
24)     Ide o žiadosť Rozálie Čepickej o predĺženie nájomnej zmluvy uzatvorenej na prenájom 
pozemku časť parc.č. 3375/1 o výmere 30 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako záhrada. 
 Ide  o pozemok – záhradku na Ul. Osloboditeľov. 

Útvar životného prostredia a dopravy  a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 13.2.2006 odporučil predĺženie nájomnej zmluvy na dobu 3 rokov, t.j. do 31.12.2009.  
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti Rozálie 
Čepickej o predĺženie nájomnej zmluvy v zmysle predloženého návrhu. 
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25)     V zmysle rokovania medzi Mestom Trenčín a Rehoľou piaristov na Slovensku, ide 
o vyjadrenie k  prevzatiu nehnuteľnosti do nájmu, a to pozemku parc.č. 20/3 o výmere 1159 
m2, v k.ú. Trenčín, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný 
ako chodník, cesta a parkovisko. 
 Ide o pozemok na Ul. Palackého, ktorý je vo vlastníctve Rehole piaristov na Slovensku. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za, 1 sa zdržal hlasovania, odporučil 
vyhovieť žiadosti Reholy piaristov o prevzatie nehnuteľnosti do nájmu v zmysle 
predloženého návrhu. 

 
 

 
26)      Ide o žiadosť spoločnosti Every Tel. s.r.o., o prenájom pozemku časť parc.č. 1825/2 
o výmere 80 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom zriadenia k prístupu do obchodnej prevádzky. 
 Ide o pozemok za prevádzkou obuv na Ul. Legionárskej (SEKO DAPA).  

Útvar životného prostredia a dopravy  a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 27.3.2007 odporučil prenájom pozemku na dobu 5 rokov. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti 
spoločnosti Every tel. s.r.o. o prenájom pozemku v zmysle predloženého návrhu. 

 
 
 
27)     Ide o žiadosť Jána Oravca, Trenčín, v zast. JUDr. Helena Bognerová – advokátka, 
o kúpu pozemku v k.ú. Trenčín – parc.č. 3483/79 s výmerou 202 m2 do vlastníctva mesta, za 
účelom majetkového vysporiadania pozemku pod telesom cestného podchodu Noviny a pod 
chodníkom do tohto podchodu. 
 Ide o podchod pre peších v susedstve objektu PAMAS a zdravot. strediska na 
Električnej ul. Podchod v minulosti spravovali TSMT. Pozemky pod podchodom a v jeho okolí 
prešli po zápise ROEP do katastra oprávnene na žiadateľa Jána Oravca, ktorý si ich dal 
geometricky zamerať. Novým GP vznikla dotknutá parc.č. 3483/79, ktorú už má žiadateľ 
zapísanú na svojom LV č. 8264 v celosti. 
 ÚŽPD a ÚAS MsÚ kúpu pozemku pre mesto odporučili dňa 14.11.2006. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti Jána 
Oravca o kúpu pozemku v zmysle predloženého návrhu. 

 
 

 
28)     Ide o žiadosť Ing. Daniely Heglasovej – SEKO+DAPA, Zelená 2, Trenčín, o predaj 
pozemkov v k.ú. Trenčín – parc.č. 696/19 s výmerou 5 m2 a novovytvor. parc.č. 696/20 
s výmerou 92 m2, za účelom scelenia pozemkov v okolí objektu SEKO na Legionárskej ul. 
vedľa lekárne AVE MARIA. Pozemok pod objektom SEKO – parc.č. 696/18 s výmerou 989 m2 
už žiadateľka od mesta odkúpila. 
 Na predmetných pozemkoch sa nachádza zeleň (stromčeky a kríky) v okolí objektu, 
resp. malá asfaltová plocha vedľa zásobovacej rampy v zadnej časti objektu, mimo chodníkov. 
 ÚŽPD a ÚAS MsÚ predaj pozemkov pre mesto odporučili dňa 15.12.2006. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti Ing. 
Daniely Heglasovej – SEKO+DAPA o predaj pozemku v zmysle predloženého návrhu. 
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29)     Ide o rozšírenie predmetu Zmluvy o výpožičke, uzatvorenej medzi Mestom Trenčín 
a Kultúrnym centrom Dlhé Hony Trenčín, o.z.. Rozloha priestorov využívaná kultúrnym 
centrom je v súčasnosti 712 m2. Rozšírila by sa o nebytový priestor o celkovej výmere 144 
m2. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil rozšíriť predmet Zmluvy 
o výpožičke uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a Kultúrnym centrom Dlhé Hony 
Trenčín, o. z. v zmysle predloženého návrhu. 

 
 
 
30)     Ide o zámenu pozemkov mesta na Partizánskej ulici v k.ú. Trenčín parc.č. 2119/10, tr. 
tr. plocha vo výmere 67 m2, parc.č. 2119/11, tr. tr. plocha vo výmere 101 m2 a parc.č. 
3395/22, zast. plocha vo výmere 305 m2, spolu vo výmere 473 m2, za pozemok parc.č. 
2117/10, orná pôda vo výmere 139 m2 vo vlastníctve Teramex, s.r.o. Trenčín. Zámenou chce 
fi. Teramex, s.r.o. Trenčín sceliť pozemky so svojimi, za účelom výstavby mestských víl. 
Rozdielna výmera bude riešená finančným vyrovnaním. 

Útvar životného prostredia a dopravy  a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčíne 
zámenu nehnuteľností odporúčajú. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil zámenu pozemkov medzi 
Mestom Trenčín a spoločnosťou Teramex, s.r.o., Trenčín v zmysle predloženého návrhu. 

 
 

 
31)     Ide o kúpu pozemkov na Električnej v k.ú. Trenčín vedených v evidencii ,,C“ časť 
parc.č. 623/1, záhrada v pribl. výmere 140 m2, vedených v evidencii ,,E“ časť parc.č. 625, 
zast. plocha v pribl. výmere 320 m2, časť parc.č. 623, záhrada v pribl. výmere 130 m2, od 
Emílie Vondrovej za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod chodníkom 
a schodmi zabezpečujúce prístup k a od autobusovej zastávky na Jilemnického ulicu. 

Útvar životného prostredia a dopravy  a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčíne 
kúpu nehnuteľností odporúčajú. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti o kúpu 
pozemkov do vlastníctva Mesta Trenčín od Emílie Vondrovej v zmysle predloženého 
návrhu. 

 
 
 
32)     Ide o predaj pozemku na Legionárskej ulici v k.ú. Trenčín 726/12, zast. plocha vo 
výmere 5 m2 pre Servislog DV, s.r.o. Bratislava za účelom scelenia pozemku pri 
rekonštruovanom objekte. 

Útvar životného prostredia a dopravy  a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčíne 
predaj  nehnuteľnosti odporúčajú. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti Servislog 
DV, s.r.o. Bratislava o predaj pozemku v zmysle predloženého návrhu. 
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33)     Ide o žiadosť ,,Vlastníkov bytov na Bezručovej ul. č. 64 C a 64 D“, o odkúpenie 
pozemku v k.ú. Trenčín – časť parc.č. 1902/1 s výmerou 1.412 m2, za účelom parkovania 
vozidiel vlastníkov bytov okolitých byt. domov. 
 ÚŽPD a ÚAS MsÚ predaj predmetného pozemku za týmto účelom odporučil dňa 
9.5.2006. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti 
,,Vlastníkov bytov na Bezručovej ul. č. 64 C a 64 D“ o odkúpenie pozemku v zmysle 
predloženého návrhu. 

 
 
 
34)     Ide o žiadosť Ing. Milana Vanka o scelenie pozemkov pri rodinnom dome na Ul. J. 
Zemana č. 27 na sídlisku Noviny v Trenčíne. Žiadateľ má rodinný dom na parc.č. 1740/8 
v k.ú. Trenčín. 
 Na pozemkoch vo vlastníctve mesta – parc.č. 1725/217, 1725/218 (celková výmera 260 
m2) má v súčasnosti vybudovanú záhradu za domom a skleník. 
 ÚŽPD a ÚAS MsÚ žiadosť odporučili dňa 01.03.2007 a 27.03.2007 s tým, že 
pozemkami nie sú vedené žiadne inžinierske siete. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti Ing. 
Milana Vanka o scelenie pozemkov pri rodinnom dome v zmysle predloženého návrhu. 

 
 
 
35)     Ide o žiadosť Anny Predanocyovej o scelenie pozemkov pri rodinnom dome na 
Cintorínskej ul. č. 11 v Trenčíne. Žiadateľka má rodinný dom a dvor na parc.č. 2147/1 
a 2147/4, k.ú. Trenčín. 

Pri celoobecnom mapovaní (OKO). v danej lokalite sa zistilo, že časť pozemku 
žiadateľky vo dvore je na pozemku mesta. OKO tejto parcele pridelilo parc.č. 3396/26 
s výmerou 18 m2 a zapísalo ju na LV 1 – vlastník Mesto Trenčín v celosti. 

ÚŽPD a ÚAS MsÚ žiadosť odporučili dňa 27.03.2007. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti Anny 
Predanocyovej o scelenie pozemkov pri rodinnom dome v zmysle predloženého návrhu. 

 
 
 
36)     Ide o zámenu nehnuteľností v areáli Kanoistickej lodenice v k.ú. Trenčín: vo vlastníctve 
mesta – pozemok parc.č. 101/3, zast. plocha vo výmere 704 m2, za budovu – hangár lodí súp. 
č. 6777 vo vlastníctve Kanoistického klubu TTS Trenčín za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pod budovou Kanoistickej lodenice a prípravy zóny nového nábrežia. 

Útvar životného prostredia a dopravy  a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčíne 
zámenu nehnuteľností odporúčajú. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti o zámenu 
nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a Kanoistickým klubom TTS Trenčín v zmysle 
predloženého návrhu. 
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Ing. Koptíková, útvar ekonomický, predložila nasledovné žiadosti: 
 
a)     Ide o žiadosť o povolenie času predaja a času prevádzky služieb 
názov prevádzkarne:  JAMA – CLUB 
adresa prevádzkarne:  Legionárska 85, Trenčín 
čas predaja, prevádzky služieb: 
 pondelok až nedeľa  16.00 h – 04.00 h 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti 
o povolenie času predaja a času prevádzky služieb v prevádzke JAMA – CLUB na 
skúšobnú dobu 2 mesiace.  
 
 
 
b)     Ide o žiadosť o zmenu času predaja a času prevádzky služieb v prevádzkarni Fun caffé, 
Vajanského 4, Trenčín. 
 pondelok až štvrtok  7.00 h – 24.00 h 
 piatok, sobota   7.00 h – 02.00 h 
 nedeľ               14.30 h – 24.00 h 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti o zmenu 
času predaja a času prevádzky v prevádzke Fun caffé v zmysle predloženého návrhu. 
 
--------------------------------------------- 
 
Ing. Krátky vzniesol nasledovné požiadavky: 

- osadiť svetlo verejného osvetlenia na rohu Ul. Nové prúdy a Javorinská, 
- ako investičná akcia - kanalizačné pripojenie na Beckovskej ulici z popred dlhého 

murovaného obytného domu, pri druhom červenom obytnom dome 
 
PaedDr. Beníček  

- Upozornil, že v mieste ako sa ide z Biskupíc od trafiky rovno a zatáča sa pred 
Hostincom Irena,  je v zákrute jama. 

- Požiadal mestský úrad o informáciu, príp. harmonogram, akým spôsobom bude 
prebiehať zber papiera v meste a zvlášť v lokalite na Novinách. 

- Za záhradou Gen. Tvarožku na Novinách je v trávnatej ploche už rok smetisko – kopa 
ihličia, orezaný smrek, ľudia tam vozia odrezky zo stromov, je potrebné to riešiť.  
Navrhol, aby mestský úrad pripravil riešenie v jarných a jesenných mesiacoch, aby 
týždňovo organizoval zber a vývoz konárov a odrezkov stromov. 

- Ďalšie smetisko je v zákrute smerom ako sa ide do Trenčianskej Turnej. 
Takéto záležitosti by si mala všímať a monitorovať aj mestská polícia. 

- Informoval, že mu nebýva doručované Info. 
 
Ing. Krátky reagoval, že v minulosti navrhoval rajonizáciu pre mestských policajtov, čo je 
v súčasnosti realizované.  
 

Výbor mestskej časti Stred požiadal mestskú políciu o zoznam rajónov 
a príslušných rajonistov.  
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PhDr. Kvasnička opakovane požiadal, aby sa mesto intenzívne venovalo Ul. Olbrachtova, 
ktorá je v dezolátnom stave – chodníky, cesta. Navyše po firme ktorá robila na jeseň 
rozkopávku ostali neoznačené rigoly po pravej strane, na ktorých sa dajú dolámať nápravy na 
vozidlách. Keď autá premávajú, chodci nemajú kadiaľ chodiť. Ulicu je nutné systémovo riešiť 
možno v náväznosti na Partizánsku ulicu.  
 Podotkol, že dlhodobo upozorňuje na hygienický stav zelene v záhrade p. Lifku - 
hlodavce, hmyz, alergici majú problémy. 
 
JUDr. Kanaba poznamenal, že na Ul. J. Zemana je taktiež vyhodená celá sedacia súprava, 
drevotrieskové steny, chladničky a iné.  

Zaujímal sa, či je možné zmeniť doručovanie pošty od 12.00 do 13.00. 
 
Ing. Krátky na doručovanie pošty odpovedal, že to nie je možné, nie je to v našej 
kompetencii.  
 
 

Ing. Ján Krátky, predseda VMČ STRED poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie. 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová, ml. 
V Trenčíne, 10.04.2007 
        Ing. Ján K R Á T K Y  
                                                   predseda VMČ STRED 
            
        Dňa: 
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