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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, 
konaného dňa 02. októbra 2006 na Mestskom úrade v Trenčíne 

________________________________________________________________                                                                      
 

Prítomní:      Neprítomní:     
Dipl. Ing. Július Homola    p. Gabriela Hubinská 
PhDr. Marián Kvasnička    Mgr. Anna Plánková 
Ing. Ján Krátky 
MUDr. Eugen Szép 
     
garant: Ing. Marta Koptíková    Hostia: 
zapisovateľka: Dana Viskupičová   Ing. Vanková, UMM MsÚ 
       Bc. Marousek, MsP 
       Ing. Vravková, MHSL m.r.o. 
       Ing. arch. Guga, UAS MsÚ 
        
    
Program: 

1) Prerokovanie žiadostí 
2) Požiadavky poslancov a občanov 
3) Rôzne 

 
 

MUDr. Eugen Szép, člen VMČ STRED, privítal prítomných a otvoril zasadnutie 
VMČ. 
 
 
 
1. Prerokovanie žiadostí 
 
Ing. Vanková, vedúca útvaru majetku mesta, predložila nasledovné žiadosti: 
 
a)     Ide o predaj nehnuteľností a  zriadenie vecného bremena na Jaselskej ulici v k.ú. 
Trenčín na pozemok časti parc.č. 300/3, 3269, 3270 a 3271/1, spolu v približnej výmere 1282 
m2 za účelom výstavby podzemných garáží a k predaju pozemku časť parc.č. 300/3 a 3270 
v približnej výmere 642 m2 za účelom výstavby nadzemného Centrálneho objektu pre TATRA 
REAL, a.s. Bratislava. 

Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne 
predaj nehnuteľností odporúčajú. 
 
Ing. arch. Guga vysvetlil a bližšie oboznámil prítomných s projektom výstavby.  
 
Ing. Krátky  sa zaujímal, aké tam bude množstvo parkovacích miest a aby sa nestalo, že keď 
niečo predáme, alebo ideme niečo prenajímať, potom bude objekt inak použitý. 
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Ing. Vanková reagovala, že to bude robené formou zmluvy o budúcej zmluve, pozemok sa 
predá, až keď to bude zrealizované, pričom sa bude predávať len pozemok pod tou budovou, 
kde ma byť polyfunkčný objekt, kde majú byť reštaurácie. Čo sa týka samotných garáží, 
pozemok pod, sa predávať nebude, bude to len vecné bremeno, čiže pod našim pozemkom 
budú garáže, pozemok ostáva mestský, len tam bude zriadenie odplatného vecného bremena -  
v katastri budú mať zapísané, že pod naším pozemkom je stavba podzemných garáží. 
 
Ing. arch. Guga odpovedal, že tam bude 69 a 72 parkovacích miest v dvoch úrovniach.  
 
Dipl. Ing. Homola sa zaujímal, aká je súčinnosť s ODA. 
 
Ing. arch. Guga reagoval, že súčinnosť s ODA je funkčná, je to doplnková funkcia k centru 
a samozrejme aj k ODA. Už to, že je to verejné parkovisko napovedá, že tam nemusia byť iné 
deklarované väzby. Budú fungovať aj pre ODA, lebo to bude na komerčnej báze a vzhľadom 
na to, že akcie v ODA sú väčšinou večer, kedy sú ostatné funkcie v útlme, tá dopĺňa a vypĺňa 
čas využitia parkoviska takýmto spôsobom. Cez deň, v špičke, bude fungovať pre ostatné 
prevádzky a večer bude fungovať pre osoby.  
 
 Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti o predaj 
nehnuteľností a  zriadenie vecného bremena v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
 
b)          Ide o žiadosť o vyjadrenie sa k zámene nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín 
medzi Mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom nasledovne : 
 
A/ vlastníctvo TSK 

- parc.č. 3484/92 o výmere 4144 m2 
- parc.č. 3484/90 o výmere 1858 m2 
- parc.č. 3484/96 o výmere 3235 m2 
- parc.č. 3484/91 o výmere  196 m2 
- parc.č. 3484/93 o výmere  362 m2 
- parc.č. 3484/94 o výmere    65 m2 
- parc.č. 3484/95 o výmere  540 m2 

 
Ide o ihrisko využívané gymnáziom  pri štatistickom úrade o celkovej výmere 10.400 m2. 
 
B/  vlastníctvo Mesta Trenčín 

- parc.č. 2180/247 o výmere 841 m2 
- parc.č. 2180/248 o výmere 728 m2 
- parc.č. 2180/249 o výmere 339 m2 
- parc.č. 2180/245 o výmere 2600 m2 
- parc.č. 2354/8 o výmere 4043 m2 
- parc.č. 2180/246 o výmere 547 m2 

Pozemky pod penziónom dôchodcov na ul. Liptovskej o výmere  9.098 m2. 
a 

- parc.č. 1145/3 o výmere 1028 m2 
- parc.č. 1144/2 o výmere 36 m2 
- parc.č. 1145/2 o výmere 62 m2 
- parc.č. 1146 o výmere 238 m2 
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Pozemky pod Gastrocentrom  o výmere 1364 m2. 
Celková výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín predstavuje 10.462 m2. 
Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania. 

Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 21.9.2006 odporučil zámenu pozemkov. 
 
 Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti o zámenu 
nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín medzi Mestom Trenčín a Trenčianskym 
samosprávnym krajom v zmysle predloženého návrhu.  
 
 
 
c)     Ide o žiadosť ZO SZZ Trenčín – Noviny o predĺženie nájomnej zmluvy uzatvorenej na 
prenájom pozemku parc.č. 1725/44 o výmere 7749 m2, v k.ú. Trenčín, ktorý je využívaný na 
záhradkárske účely. 
 Ide o pozemky – záhradky pri železničnej trati smer Bánovce. 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 21.9.2006 odpručil predĺženie prenájmu na dobu 3 rokov.  
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti 
o predĺženie nájomnej zmluvy uzatvorenej na prenájom pozemku parc.č. 1725/44 
o výmere 7749 m2, v k.ú. Trenčín, ktorý je využívaný na záhradkárske účely v zmysle 
predloženého návrhu. 

 
 
 

d)     Ide o žiadosť Ing. Mariána Korsáka a manž. Ing. Adriany o prenájom pozemku časť 
parc.č. 843/2 o výmere 100 m2 v k.ú. Trenčín, za účelom zriadenia staveniska pre skládku 
stavebného materiálu potrebného pri výstavbe rodinného domu. 
 Ide o pozemok na Ul. Partizánskej v Trenčíne. 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ dňa 
21.09.2006 odporučil prenájom pozemku v zmysle žiadosti. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti Ing. 
Mariána Korsáka a manž. Ing. Adriany o prenájom pozemku časť parc.č. 843/2 
o výmere 100 m2 v k.ú. Trenčín, za účelom zriadenia staveniska pre skládku stavebného 
materiálu potrebného pri výstavbe rodinného domu v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
 
e)     Ide o žiadosť Štefana Sekaninu o odkúpenie pozemku parc.č. 1694/127 o výmere 93 m2 
a časť parc.č. 1694/114 o výmere cca 93 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom skompletizovania 
pozemku. 
 Ide o pozemky pri rodinnom dome na Ul. Karpatskej v Trenčíne. 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ dňa 
21.09.2006 odporučil odpredaj pozemku.  
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Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti Štefana 
Sekaninu o odkúpenie pozemku parc.č. 1694/127 o výmere 93 m2 a časť parc.č. 1694/114 
o výmere cca 93 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom skompletizovania pozemku v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
 
 
f)     Ide o  stanovisko VMČ  Stred  k zámene nehnuteľností – pozemkov Mesta Trenčín:  
- k. ú. Trenčín parc. č.:  
k. ú. Trenčín parc. č.: - 1181/4,     ost. plocha   vo výmere   49 m2 – za centrom, 
   - 1260/10,   zast. plocha vo výmere   39 m2 – park,  
   - 1522/16,   zast. plocha vo výmere   56 m2 – Hodžova,  
   - 1531/249, zast. plocha vo výmere   50 m2 – M. Turkovej, 
   - 1706/10,   zast. plocha vo výmere   63 m2 – J. Zemana, 
   - 2175/14,   zast. plocha vo výmere   70 m2 – J. Halašu, 
   - 2175/27,   zast. plocha vo výmere   70 m2 – J. Halašu, 
   - 2180/30,   zast. plocha vo výmere   69 m2 – Šafárikova, 
   - 2189/10,   zast. plocha vo výmere   69 m2 – J. Halašu, 
   - 2237/32,   zast. plocha vo výmere   75 m2 – M. Bela, 
   - 2237/250, zast. plocha vo výmere 109 m2 – Saratovská, 
   - 2315/20,   zast. plocha vo výmere   76 m2 – Halalovka, 
   - 2315/32,   zast. plocha vo výmere   46 m2 – Halalovka, 
   - 2315/50,   zast. plocha vo výmere   72 m2 – Halalovka, 
   - 2315/80,   zast. plocha vo výmere   45 m2 – Halalovka, 
   - 2315/81,   zast. plocha vo výmere   48 m2 – Východná, 
   - 2337/22,   zast. plocha vo výmere   76 m2 – Lavičková, 
   - 2337/28,   zast. plocha vo výmere   76 m2 – Gen. Svobodu, 
   - 2337/46,   zast. plocha vo výmere   74 m2 – M. Bela, 

- 1553/107, zast. plocha vo výmere 107 m2 – zimný štadión, 
   - 3256/1,     zast. plocha vo výmere 304 m2 – pri ZSE, 
- k. ú. Zlatovce parc. č. 727,          zast. plocha vo výmere   52 m2 - Svätoplukova, 
- k. ú. Kubra parc. č.: - 228,          zast. plocha vo výmere   39 m2 - Hodžova, 
   - 641,          zast. plocha vo výmere   52 m2 - Pádivého, 
   - 644/2,       zast. plocha vo výmere   52 m2 - Pádivého, 
   - 645/2,       zast. plocha vo výmere   54 m2 - Kraskova, 
   - 772,          zast. plocha vo výmere   89 m2 - Žilinská, 
spolu výmera pozemkov 1998 m2 
   za pozemky 
 Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava  
- k. ú. Trenčín parc. č. : - 1627/184, zast. plocha vo výmere 2376 m2 – pri plavárni, 
    - 1627/378, zast. plocha vo výmere   124 m2 – pri plavárni, 
- k. ú. Zamarovce parc. č.     1078/3,   zast. plocha vo výmere      75 m2 – na ostrove, 
spolu výmera pozemkov 2575 m2. 

Zámena sa uskutočňuje za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod 
objektmi trafostaníc ZSE, a. s. a scelenia pozemkov športovo rekreačného areálu terajšej i 
budúcej letnej plavárne Mesta Trenčín.  

Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne 
zámenu pozemkov odporúčajú.  
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Dipl. Ing. Homola uviedol, že na sídlisku Nad tehelňou – ich veľký pozemok, ktorý bol 
určený pre trafostanicu a potom ho nahradili, je nepísanou komunikáciou pre peších, je to 
pozemok pre nich zbytočný, nestarajú sa ani o zeleň, ani o prechod. So zástupcom primátora 
je dohodnutý projekt pre chodníky a tento pozemok by mal byť súčasťou tohto projektu. 
V rámci týchto procesov požiadal o vrátenie pozemku mestu, aby sa mohol zrealizovať tento 
projekt – dáva to ako podmienku, pre budúce rokovanie. 
 
MUDr. Szép navrhol, aby sa to samostatne prerokovalo s a.s. Západoslovenská energetika. 
 
 Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti o zámenu 
pozemkov medzi Mestom Trenčín a a.s. Západoslovenská energetika Bratislava v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
 
 
g)     Ide o žiadosť o odpredaj pozemkov pre vlastníkov obytného domu na Ul. Nad tehelňou 
47 v Trenčíne. 
Ide o pozemky: 

- parc.č. 2108/199 (pod domom) – odpredaj spoluvlastníckych podielov 
- parc.č. 2108/215 (vstup) – odpredaj spoluvlastníckych podielov 
- parc.č. 2108/198 (vstup) – odpredaj spoluvlastníckych podielov 
- parc.č. 2108/730 o výmere 88 m2Ing. Filin – terasa 
- parc.č. 2108/731 o výmere 52 m2 Ing. Al Jundi – terasa 
- parc.č. 2108/732 o výmere 162 m2 JUDr. Kutiš – terasa 
- parc.č. 2108/733 o výmere 40 m2 Ing. Hejduk – terasa 
- parc.č. 2108/734 o výmere 33 m2 Ing. Mašláni – terasa 
- parc.č. 2108/213 o výmere 315 m2 Ing. Guráň – terasa 
- parc.č. 2108/735 o výmere 188 m2 Ing. arch. Bruch – terasa 
Ide o pozemky pod domom, prístupy a terasy pri dome na Ul. Nad tehelňou 47 v Trenčíne. 

Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
odporučil dňa 21.09.2006 odpredaj pozemkov.   
 
 Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti 
o odpredaj pozemkov pre vlastníkov obytného domu na Ul. Nad tehelňou 47 v Trenčíne 
v zmysle predloženého návrhu.  
 
 
 
h)     Ide o žiadosť o prenájom pozemkov v k.ú. Trenčín, časť parc.č. 677/1, 675, 674/2 a 3252 
o celkovej výmere 750 m2 pre Trenčiansky samosprávny kraj, za účelom zriadenia staveniska 
pre administratívnu budovu TSK, na dobe od 25.09.2006 do 23.03.2007. 
 Ide o pozemky – chodník a časť cesty na Ul. K dolnej stanici. 

Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
odporučil dňa 21.09.2006 prenájom pozemku.  
 
 Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti  
o prenájom pozemkov v k.ú. Trenčín, časť parc.č. 677/1, 675, 674/2 a 3252 o celkovej 
výmere 750 m2 pre Trenčiansky samosprávny kraj, za účelom zriadenia staveniska pre 
administratívnu budovu TSK, na dobe od 25.09.2006 do 23.03.2007 v zmysle 
predloženého návrhu. 
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i)     Ide o žiadosť spoločnosti BASTA REAL, s.r.o. o odkúpenie pozemku časť parc.č. 1825/1 
o výmere cca 100 m2 v k.ú. Trenčín, za účelom riešenia statickej dopravy pre obchodné 
priestory. 
 Ide o pozemok pri obchodných prevádzkach na Ul. Legionárskej (Bývalé SEKO 
DAPA). 

Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 21.09.2006 odporučil odpredaj pozemku.  

 
 Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti  
spoločnosti BASTA REAL, s.r.o. o odkúpenie pozemku časť parc.č. 1825/1 o výmere cca 
100 m2 v k.ú. Trenčín, za účelom riešenia statickej dopravy pre obchodné priestory 
v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
 
j)     Ide o opakovanú  žiadosť Silvie Kováčovej, týkajúcej sa prenájmu časti átria v KS Dlhé 
Hony, za účelom sušenia a vetrania oblečenia určeného na predaj v predajni Second Hand. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za neodporučil vyhovieť žiadosti Silvie 
Kováčovej, týkajúcej sa prenájmu časti átria v KS Dlhé Hony, za účelom sušenia 
a vetrania oblečenia určeného na predaj v predajni Second Hand. 
 
 
 
k)     Ide o žiadosť o predaj pozemku pri farskom kostole v k.ú. Trenčín parc.č. 1192, záhrada 
vo výmere 396 m2 pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Trenčín za účelom užívania na 
pestovateľskú činnosť v pôvodnej cirkevnej záhrade.  
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti o predaj 
pozemku pri farskom kostole v k.ú. Trenčín parc.č. 1192, záhrada vo výmere 396 m2 
pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Trenčín za účelom užívania na pestovateľskú 
činnosť v pôvodnej cirkevnej záhrade v zmysle predloženého návrhu.  
 
 
 
l)     Ide o žiadosť a.s. Slovak Telekom o vyjadrenie k návrhu optimalizácie počtu verejných 
telefónnych automatov. 
 
 Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti a.s. 
Slovak Telekom o optimalizáciu počtu verejných telefónnych automatov v zmysle 
predloženého návrhu.  
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Ing. Koptíková, ekonomický útvar, predložila nasledovné žiadosti: 
 
1.  Ide o povolenie času predaja a času prevádzky služieb v prevádzkarni Rýchle 
občerstvenie ,,AĎUŠ“, Mierové námestie 19, Trenčín 
prevádzkovateľ:  Bulejková Adriana 
prevádzkový čas: pondelok – štvrtok  09.00 – 22.00 h 
   piatok, sobota   09.00 – 04.00 h 
   nedeľa   11.00 – 22.00 h 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti 
o povolenie času predaja a času prevádzky služieb v zmysle predloženého návrhu. 

 
 

2.  Ide o povolenie času predaja a času prevádzky služieb v prevádzkarni CINEMA 
MOVIES CLUB, Palackého 33, Trenčín 
prevádzkovateľ:  CINEMA III s.r.o. 
prevádzkový čas: pondelok – štvrtok  09.00 – 01.00 h 
   piatok    09.00 – 06.00 h 
   sobota   11.00 – 06.00 h  
   nedeľa   11.00 – 01.00 h 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti 
o povolenie času predaja a času prevádzky služieb v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
 

3. Rôzne 
 
PhDr. Kvasnička opätovne poukázal na viacero domov a dvorov na Olbrachtovej ulici, 
o ktoré sa nikto nestará. Zaujímal sa, aké sú možnosti zakročenia mesta proti takýmto 
znečisťovateľom prostredia.  
 
Ing. Krátky  navrhol v tejto záležitosti sa obrátiť na Obvodný pozemkový úrad. 
 
MUDr. Szép doplnil, že sa to týka viacerých lokalít mesta.  
 
Dipl. Ing. Homola podotkol, že je potrebné nielen udržiavanie zelene, ale aj obydlia 
a stavebného pozemku. Treba všetkých majiteľov takýchto nehnuteľností najprv písomne 
a slovne upozorniť a v prípade nevykonania nápravy sankcionovať. Je to degradovanie 
centrálnej mestskej zóny – ulice, ktorá okrem toho nemá chodníky, ani primerané verejné 
osvetlenie.  Je potrebné to riešiť plošne a systémovo.  
  
Ing. Vravková doplnila, že MHSL, m.r.o. v rámci jarného upratovania kompletne vyčistila 
okolie obchodných reťazcov od mikroténových sáčkov a napr. Kauflandu, kde odstránili aj 
čiernu skládku a za dva týždne to vyzeralo rovnako. Vtedy urgovala útvar životného 
prostredia a dopravy, aby upozornil všetky veľké obchodné reťazce v Trenčíne.  
 

Výbor mestskej časti Stred trvá na striktnom dodržiavaní VZN o udržiavaní 
čistoty a zelene.  
--------------------------------------- 
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PhDr. Kvasnička opakovane poukázal na parkovanie v kopci, v križovatke pri ,,Kristíne“.  
 
Bc. Marousek reagoval, že malo byť posunuté dopravné značenie ,,zákaz zastavenia“ tak, že 
nebude môcť parkovať hneď na rohu.  
 
PhDr. Kvasnička poukázal na množstvo áut (minimálne 15) parkujúcich pri p. Roderovej, 
ktoré blokujú cestu a dochádza tam aj ku kolízii s chodcami.  
 
Bc. Marousek uviedol, že mestská polícia už dávala podnet, značka bola posunutá 
z Legionárskej ulice o 20 – 30m, teraz sa bude znovu posúvať značenie ,,zákaz zastavenia“ až 
ku ,,studničke“. 
 
Dipl. Ing. Homola požiadal na mestskej rade 2x Ing. Boca v diskusii o rozpočte, 
o realizovanie opráv chodníkov v tomto roku, kedy sa projekt chodníkov nedokončil, ani 
investičná akcia chodníkov sa nedokončila. V nej je aj toto územie. Osobne pochodil po 
všetkých miestach, ktorých sa to týka. V rámci toho hovoril aj o predmetnej križovatke a tom, 
že je potrebné riešiť príčinu. Je potrebné pripraviť systémové kroky, ktoré by pomohli 
riešeniu dopravy – je nevhodne umiestnená poisťovňa, aj dielčie kroky, pretože keď sme 
dávali súhlas majiteľovi ,,Kristíny“, dali sme aj podmienku, že o parkovisko pre svojich hostí 
sa bude starať tak, aby nebránilo plynulej doprave, čo samozrejme nerobí. Jeho hostia tak isto 
ako klienti poisťovne parkujú v križovatke a vyrábajú stav, ktorý tam je. Partizánska ulica je 
dosť široká na pozdĺžne parkovanie, len tam nikto na nikoho nenalieha, nie je tam osadená 
tabuľa a vyznačené parkovacie miesta. Je potrebné, aby mestský úrad toto vyriešil.  
 
Ing. Krátky sa stotožnil s Dipl. Ing. Homolom a skonštatoval, že tento príklad je ukážkový – 
úrad rozhoduje bez toho, aby bral do úvahy poslancov. Namiesto parkoviska pri ,,Kristíne“ 
bude z časti rozostavaná bytovka. Položil otázku, že keď sme to predali na parkovisko, ako je 
možné, že tam bude bytovka? My sme to predali, ale nikto sa nepýta, či tam chceme mať 
miesto parkoviska bytovku, pretože o tomto už rozhodujú odborné útvary MsÚ spoločne so 
Spoločným stavebným úradom so sídlom v Trenčíne. Poslancov sa už na toto nikto nepýtal.  
 Podotkol, že za celé volebné obdobie napriek jeho opakovaným požiadavkám nebol 
osvetlený roh ulíc Javorinská a Nové Prúdy, bolo by vhodné aspoň na konci toto zrealizovať.  
 Zaujímal sa, či na Beckovskej ulici vyčistia kanalizáciu. 
 
Ing. Vravková odpovedala, že v záležitosti vyčistenia kanalizácie na Beckovskej ulici, ktorá 
je úplne nefunkčná je potrebné obrátiť sa na firmu Strabag.  
 
Bc. Marousek k Olbrachtovej ulici podotkol, že jediné riešenie vidí v jej zjednosmernení 
a v sprístupnení jednej strany pre parkovacie miesta.  
 
 Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za trvá na zjednosmernení Olbrachtovej 
ulice a na sprístupnení jednej strany pre parkovacie miesta.  
 
Bc. Marousek informoval, že na základe úlohy z minulého VMČ, mestská polícia zmapovala 
výtlky v strede mesta – bolo to zmapované v troch úradných záznamoch a postúpené na útvar 
životného prostredia a dopravy začiatkom septembra.  
 Na Štúrovom námestí neporiadok pred bagetárňou – z útvaru životného prostredia 
a dopravy im bolo zaslané písomné upozornenie, aby si pred svojou prevádzkou urobili 
poriadok. Čo sa týka odvážanie odpadu z malých kontajnerov, cez pracovný deň sa vyváža 2x 
denne ráno a poobede, cez víkend v sobotu ráno a poobede a v nedeľu už len ráno. V nočných 
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hodinách sa koše vôbec nevyvážajú, až ráno o 06.00 h – pracovník to nemôže stíhať a ráno 
keď idú ľudia do kostola, mesto je značne znečistené. Možno by bolo vhodné doplniť zmluvu 
s POS, a.s., aby odpad z malých kontajnerov vyvážala v letnom období o 04.00 h ráno.  
 
MUDr. Szép doplnil, že ide aj o to, aby v dňoch ako je piatok a sobota, hliadka mestskej 
polície častejšie prešla okolo a tých, ktorí papiere zjavne hádžu po zemi a sankcionovala. 
 
 
 
 

MUDr. Eugen Szép, člen VMČ STRED poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie. 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová 
V Trenčíne, 09.10.2006 
  
 
 
        p. Gabriela H U B I N S K Á 
                                  predseda VMČ STRED 
            
        Dňa: 
 


