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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti STRED, 
konaného d�a 3. februára 2005 na Mestskom úrade v Tren�íne 

________________________________________________________________                                                                      
 
 

Prítomní:      Neprítomní:     
P. Gabriela Hubinská     Dipl. Ing. Július Homola 
Ing. Ján Krátky     PhDr. Marián Kvasni�ka 
MUDr. Eugen Szép     Mgr. Anna Plánková 
 
        
garant: Ing. Marta Koptíková    Hostia: 
zapisovate�ka: Dana Viskupi�ová   Ing. Vanková, MsÚ 
       JUDr. Miroslav Holba 
 
Program: 

1) Prerokovanie žiadostí 
 
 
 Pani Gabriela Hubinská, predsední�ka VM� STRED, privítala prítomných a otvorila 
zasadnutie VM�. 
 
 
 
 
1. Prerokovanie žiadostí 
 
JUDr. Holba, vedúci oddelenia legislatívy a evidencie obyvate�stva, predložil žiados� 
o návrh pomenovania novej ulice. 
 
 V zmysle §2b zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, §1-3 vyhlášky MV �. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ozna�ovaní 
ulíc a iných verejných priestranstiev a o �íslovaní stavieb a Rokovacieho poriadku výborov 
mestských �astí mesta Tren�ín Vás týmto žiadame o návrh na pomenovanie novovytvorenej 
ulice v mestskej �asti STRED (vi� prílohy) na zasadnutí výboru, ktoré sa uskuto�ní d�a 
03.02.2005. 
 Pri pomenovaní novej ulice je v súlade so zákonom o obecnom zriadení prihliada� na 
históriu mesta, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod.. Neprípustné sú názvy po 
žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnos�, náboženské alebo národnostné 
cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzh�adom na históriu mesta.  
 Potreba pomenovania ulice vyplýva z výstavby nových obytných domov v tejto lokalite 
(pracovný názov – IBV Pod Komrky), ako aj z dôvodu vybavenia trvalého pobytu a s tým 
súvisiacich právnych úkonov pre vlastníkov nehnute�ností.  
 
 Výbor mestskej �asti Stred sa po rozsiahlej diskusii uzhodol, že o pomenovaní 
predmetnej ulice sa rozhodne na zasadnutí Mestskej rady v Tren�íne, ktoré sa uskuto�ní 
d�a 10.02.2005 na MsÚ v Tren�íne.  
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Ing. Vanková, vedúca majetkového oddelenia, predložila nasledovné žiadosti: 
 
a)   Ide o žiados� Milana Meda a spol. na pred�ženie prenájmu pozemkov, v k.ú. Tren�ín, 
ktoré sú využívané na záhradkárske ú�ely nasledovne: 
- Milan Medo, parc.�. 2108/430 o výmere 210 m2, celková suma prenájmu 735,-Sk ro�ne 
- Dana Majzelová, parc.�. 2108/430 o výmere 225 m2, celková suma prenájmu 788,-Sk ro�ne 
- Milan Štifil, parc.�. 2108/430 o výmere 180 m2, celková suma prenájmu 630,-Sk ro�ne 
- Viliam Štefánik, parc.�. 2108/430 o výmere 408 m2, celková suma prenájmu 1.428,-Sk ro�ne 
- Eva Škopíková, parc.�. 2108/430 o výmere 210 m2, celková suma prenájmu 735,-Sk ro�ne 

OŽPaI MsÚ a ÚHA Mesta Tren�ín d�a 25.01.2005 odporu�il pred�ženie nájomných 
zmlúv na dobu 3 rokov. 
 
 Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 2 za z 2 prítomných, odporu�il vyhovie� 
žiadosti Milana Meda a spol. na pred�ženie prenájmu pozemkov, v k.ú. Tren�ín, ktoré sú 
využívané na záhradkárske ú�ely, v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
 
b)   Ide o žiados� Drahoša Slezáka o pred�ženie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi 
menovaným a Mestom Tren�ín na prenájom pozemku �as� parc.�. 1115/1 o výmere 7,5 m2 
v k.ú. Tren�ín, za ú�elom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod novinovým stánkom 
nachádzajúcim sa na Ul. Braneckého pri zastávke MHD. 
 Vzh�adom k tomu, že k 1.1.2005 skon�ila platnos� nájomnej zmluvy, pán Slezák 
požiadal o jej pred�ženie. 
 OŽPaI MsÚ a ÚHA Mesta Tren�ín d�a 25.1.2005 odporu�il pred�ženie nájomnej 
zmluvy na dobu 2 rokov. 
 
 Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 2 za z 2 prítomných, odporu�il vyhovie� 
žiadosti Drahoša Slezáka o pred�ženie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi menovaným 
a Mestom Tren�ín na prenájom pozemku �as� parc.�. 1115/1 o výmere 7,5 m2 v k.ú. 
Tren�ín, za ú�elom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod novinovým 
stánkom nachádzajúcim sa na Ul. Braneckého pri zastávke MHD, na dobu 2 rokov. 
 
 
 
c)   Ide o žiados� Milana Gurá�a o pred�ženie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom 
Tren�ín a menovaným na prenájom pozemku �as� parc.�. 2108/213 (pôvodná 2108/216) 
o výmere 298 m2, v k.ú. Tren�ín, za ú�elom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý 
je využívaný ako záhrada, na dobu do 31.12.2004. 
 Vzh�adom k tomu, že uplynula doba nájmu, pán Gurá� požiadal o jej pred�ženie. 
 OŽPaI MsÚ a ÚHA Mesta Tren�ín d�a 25.1.2005 odporu�il pred�ženie prenájmu 
pozemku na dobu 5 rokov. 
 

Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za z 3 prítomných, odporu�il vyhovie� 
žiadosti Milana Gurá�a o pred�ženie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom 
Tren�ín a menovaným na prenájom pozemku �as� parc.�. 2108/213 (pôvodná 2108/216) 
o výmere 298 m2, v k.ú. Tren�ín, za ú�elom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku, ktorý je využívaný ako záhrada, na dobu 5 rokov. 
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d)   Ide o žiados� Drahoša Slezáka o odpredaj pozemku parc.�. 76/3 zastavaná plocha 
o výmere 8 m2, v k.ú. Tren�ín, za ú�elom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod 
�as�ou predajného objektu na Ul. Hasi�skej. Z dôvodu, že vä�šia �as� vybavenosti 
autobusových zastávok sa nachádzala na pozemku Železníc SR a tieto prešli na základe 
kúpnej zmluvy do vlastníctva Drahoša Slezáka, menovaný požiadal Mesto Tren�ín 
o odkúpenie zostávajúcej �asti o výmere 8 m2, ktorá je vo vlastníctve Mesta Tren�ín. 
 OŽPaI MsÚ a ÚHA Mesta Tren�ín d�a 25.1.2005 odporu�il odpredaj pozemku. 
 

Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za z 3 prítomných, odporu�il vyhovie� 
žiadosti Drahoša Slezáka o odpredaj pozemku parc.�. 76/3 zastavaná plocha o výmere 8 
m2, v k.ú. Tren�ín, za ú�elom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod �as�ou 
predajného objektu na Ul. Hasi�skej. 
 
 
 
e)   Ide o žiados� Emila Drápala a manželky, Tren�ín, o kúpu pozemkov – �as� parc.�. 3375/2 
a 3485/7 s výmerou cca 280 m2 v k.ú. Tren�ín, ktorá bude upresnená geometrickým plánom 
za ú�elom usporiadania jestvujúcej záhrady. 
 Útvar hlavného architekta Mesta Tren�ín a Odbor životného prostredia a investícií 
Mestského úradu v Tren�íne, žiados� odporu�ili d�a 25.1.2005. 
 

Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za z 3 prítomných, odporu�il vyhovie� 
žiadosti Emila Drápala a manželky, Tren�ín, o kúpu pozemkov – �as� parc.�. 3375/2 
a 3485/7 s výmerou cca 280 m2 v k.ú. Tren�ín, ktorá bude upresnená geometrickým 
plánom za ú�elom usporiadania jestvujúcej záhrady. 
 
 
 
f)   Ide o žiados� Konzorcia Z.A.I.C., Jesenského 6431, Tren�ín, o zámenu nehnute�ností  
v k.ú. Tren�ín – lokalita bývalé Masarykove kasárne pozemok parc.�. 823/44 zastavaná 
plocha s výmerou 295 m2 a parc.�. 823/46 zastavaná plocha s výmerou 27 m2, ktorých 
vlastníkom je Mesto Tren�ín, za pozemok parc.�. 823/46 zastavaná plocha s výmerou 319 m2, 
ktorého vlastníkom je Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 6, 
Bratislava. 
 Útvar hlavného architekta Mesta Tren�ín a Odbor životného prostredia a investícií 
Mestského úradu v Tren�íne, žiados� odporu�ili d�a 1.2.2005. 
 

Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za z 3 prítomných, odporu�il vyhovie� 
žiadosti Konzorcia Z.A.I.C., Jesenského 6431, Tren�ín, o zámenu nehnute�ností  v k.ú. 
Tren�ín – lokalita bývalé Masarykove kasárne pozemok parc.�. 823/44 zastavaná plocha 
s výmerou 295 m2 a parc.�. 823/46 zastavaná plocha s výmerou 27 m2, ktorých 
vlastníkom je Mesto Tren�ín, za pozemok parc.�. 823/46 zastavaná plocha s výmerou 
319 m2, ktorého vlastníkom je Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR, 
Kutuzovova 6, Bratislava. 
 
 
 
 
 



 4 

g)   Ide o stanovisko VM� Stred k prenájmu pozemku v k.ú. Tren�ín na Mierovom námestí 
�as� parc.�. 3280 vo výmere 65 m2 pre CLAY, s.r.o. Tren�ín za ú�elom zriadenia letnej terasy 
od 1.4.2005 do 30.9.2005. 
 

Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za z 3 prítomných, odporu�il vyhovie� 
žiadosti o prenájom pozemku v k.ú. Tren�ín na Mierovom námestí �as� parc.�. 3280 vo 
výmere 65 m2 pre CLAY, s.r.o. Tren�ín za ú�elom zriadenia letnej terasy od 1.4.2005 do 
30.9.2005. 

 
 

h)   Ide o stanovisko VM� Stred k prenájmu pozemku v k.ú. Tren�ín na Nám. �. Štúra �as� 
parc.�. 3274 vo výmere 48 m2 pre F a D Service Mikušovce za ú�elom zriadenia letnej terasy. 
 

Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za z 3 prítomných, odporu�il vyhovie� 
žiadosti o prenájom pozemku v k.ú. Tren�ín na Nám. �. Štúra �as� parc.�. 3274 vo 
výmere 48 m2 pre F a D Service Mikušovce za ú�elom zriadenia letnej terasy. 
 
 
------------------------------------------------- 
 
 
Ing. Kotpíková, vedúca oddelenia obchodu a služieb, predložila a bližšie oboznámila 
prítomných so žiados�ou prevádzkovate�a ,,Kaviarne U DRAKA“ o pred�ženie 
prevádzkového �asu do 02.00 h. 
 
 Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za z 3, odporu�il pred�ženie 
prevádzkového �asu v prevádzke ,,Kaviare� U DRAKA“ do 24.00 h na dobu 3 mesiace.  
 
 

 
 
  Pani Hubinská, predsední�ka VM� STRED, po�akovala prítomným za ú�as� a 
ukon�ila zasadnutie. 
 
 
Zapísala: Dana Viskupi�ová 
V Tren�íne, 07.02.2005  
 
       p. Gabriela H U B I N S K Á,  
             predseda VM� STRED 
        
        D�a: 
 
 


