
 
 
 

Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, 
konaného dňa  16. mája 2011 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 
 
Prítomní:                                                                             Neprítomní:                                                                                  
JUDr. Ján Kanaba                                                                 Ing. Emil Košút, osp. 
Ing. Oto Barborák CSc.  (osp. odišiel skôr)                         Ing. Michal Urbánek, osp. 
PaedDr. Daniel Beníček 
Ing Pavol Kubečka (osp., prišiel neskôr) 

 
Garant: Ing. Marta Koptíková 
   
 
Hostia:      
JUDr. Milan Kováčik, zástupca primátora 
Mgr. Renáta Kaščáková, zástupca primátora                                
Mgr. Daniela Beniačová, ÚMM           
JUDr. Stanislav Bero, náčelník MsP 
Ing. Beáta Tichá, ÚŽPD 
                                                                       
  
   
  
Program: 
 

1. otvorenie 
2. prerokovanie žiadostí 
3. odpovede na požiadavky 
4. požiadavky poslancov a občanov 
5. rôzne 
 

 
 

JUDr. Ján Kanaba, predseda VMČ Stred,  privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ. 
 
 
Vzhľadom k tomu, že na zasadnutí výboru  mestskej časti nebola súčasne prítomná 
nadpolovičná väčšina jeho členov, výbor nemohol prijímať stanoviská v zmysle Rokovacieho 
poriadku výborov mestských častí mesta Trenčín. Z uvedeného dôvodu boli predložené žiadosti 
presunuté na ďalšie zasadnutie. 

 
      

 
 



 
Požiadavky poslancov a občanov: 

 
Ing. Barborák –   už na minulom zasadnutí vzniesol požiadavku na riešenie krátkodobého 
parkovania na Jilemnického ul., žiadal o zistenie, komu patrí parkovisko pred učilišťom, 
nakoľko sa na ňom parkuje zvyčajne iba počas pracovnej doby. 
Podľa vyjadrenia Mgr. Beniačovej pozemok na ktorom je parkovisko vybudované patrí mestu. 
VMČ žiada, aby sa riaditeľ školy vyjadril, na akom základe spravili rampu a uzatvorili objekt 
výhradne pre svojich zamestnancov. 
 
JUDr. Kanaba – obrátil sa naňho predseda Poľovníckeho združenia Ostrý vrch so sídlom 
v Soblahove. V r. 2010 požiadali  o predaj stavby – skladu v k.ú. Soblahov s.č. 634, ktorý majú 
v súčasnosti v prenájme.  Keďže to užívajú dlhé roky odporúča im to predať priamym predajom. 
                                                                           
-    vyjadril nespokojnosť s odpoveďou ÚŽPaD na požiadavku ohľadom premiestnenia smetných 
nádob na ul. Jána Zemana. Nežiada o výstavbu nových prístreškov pre smetné nádoby ani o ich 
rekonštrukciu, ale o ich premiestnenie k bytovému domu, ktorého obyvateľom slúžia. 

 
-    parkovisko na  nám. sv. Anny bolo predané spoločnosti ASTRAI  s.r.o., ktorá mala na 
pozemku postaviť polyfunkčný dom.  Vyjadrenie k tomuto problému, ktoré bolo zaslané od Mgr. 
Aninovej nerieši situáciu ohľadom vlastníctva pozemku na nám. sv. Anny, pretože medzitým sa 
vlastníkmi stali spoločníci firmy ASTRAI s.r.o., ktorej mesto pozemok predalo. V roku 2010 
previedli pozemok  spoločníci   na seba tak,  že Peter Šedivý je majiteľom v polovici a Zlatko 
Zelenák tiež v polovici. Zaujímavé bude sledovať ako  Útvar právny a matriky MsÚ vzniknutú 
situáciu bude riešiť.  

 
- Zasadnutia sa zúčastnila PhDr. A. Hejlová, ktorá požiadala mesto o predaj časti pozemku 
užívaného ako prístup k rodinnému domu na Inoveckej ul.  MsÚ odporúča v súčasnosti prenájom 
pozemku na dobu neurčitú s tým, že k trvalému riešeniu formou odpredaja môže dôjsť až po 
vybudovaní autobusovej niky. JUDr. Kanaba odporúča prehodnotiť situáciu na ďalší výbor 
mestskej časti. 

 
 

  
JUDr. Ján Kanaba, predseda   VMČ STRED poďakoval prítomným za účasť a ukončil 

zasadnutie. 
 
 
 
 
Zapísala: Ing.Koptíková 
v Trenčíne,  18.05.2011 
 

 
 
                                                                                                  
                                                                                               JUDr. Ján Kanaba  v.r. 

                                                                                                            predseda VMČ STRED 
 


