
 
 

Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, 
konaného dňa  16. decembra 2009 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 

Prítomní:                                                                   Neprítomní:                              
Ing. Ján Krátky                                                          PaedDr. Daniel Beníček                                            
JUDr. Ján Kanaba                                                      Ing. Igor Kvasnica, PhD. 
Gabriela Hubinská                                                     PhDr. Marián Kvasnička 
 
 
Garant: Ing. Marta Koptíková 
   
Hostia:                                     
Bc. Daniela Beniačová, ÚMM           
Bc. Zdeno Marousek, 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: 
 
p. Beniačová predložila nasledovné žiadosti: 
 
1.        Ide o žiadosť  o prerokovanie  a vyjadrenie sa k žiadosti spoločnosti CHORVÁT, s.r.o. 
Trenčianska Turná, ktorá požiadala o prenájom plochy o výmere cca 28 m2, nachádzajúcej sa 
v areáli MHSL, m.r.o. Trenčín, za účelom  parkovania 1 ks autobusu v čase od 19:00 hod. do 
04:30 hod.  
     Útvar životného prostredia a dopravy a útvar architektúry a územného plánovania dňa 
03.12.2009 predmetný prenájom odporučil.  

 
     Výbor mestskej časti Stred  hlasovaním 3 za z troch prítomných odporučil vyhovieť 
žiadosti o prenájom plochy. 
 

 
2.        Ide o žiadosť   o vyjadrenie sa k žiadosti spoločnosti HAUERLAND, spol. s r.o. 
Bratislava, ktorá požiadala o predĺženie doby nájmu Nájomnej zmluvy č. 21/07, uzatvorenej 
medzi Mestom Trenčín a uvedenou spoločnosťou na prenájom  pozemku – časť parc.č. 3483/4, 
zast. plocha o výmere 1 m2. Na uvedenom pozemku je umiestnený navádzací panel. 



     Útvar životného prostredia a dopravy a útvar architektúry a územného plánovania dňa 
03.12.2009 odporučil predĺženie nájomnej zmluvy na dobu 2 rokov. 
 
Výbor mestskej časti Stred  hlasovaním 3 za z troch prítomných odporučil vyhovieť 
žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy. 
 

3.      Ide o žiadosť  o vyjadrenie k predĺženiu nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom 
Trenčín a Katarínou Mikuličkovou, ktorej predmetom je prenájom pozemku časť parc.č. 697/1 
o výmere 10 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod 
novinovým stánkom v križovatke ulíc Legionárskej a K dolnej stanici. Vzhľadom k tomu, že 
k 31.12.2009 bude končiť platnosť nájomnej zmluvy, menovaná požiadala o jej predĺženie. 

 
    Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ 
v Trenčíne dňa 3.12.2009 odporučil predĺženie doby nájmu na dobu 3 rokov. 

 
Výbor mestskej časti Stred  hlasovaním 3 za z troch prítomných odporučil vyhovieť 
žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy. 
 
 
2. Požiadavky poslancov a občanov 

 
 
-   Členovia VMČ Stred žiadajú  na budúce zasadnutie prizvať vedúcich útvarov životného 

prostredia a dopravy a interných služieb, ohľadom vybavenia požiadaviek, ktoré boli 
vznesené na útvary na minulých zasadnutiach. 

 
-   Zasadnutia sa zúčastnili občania bývajúci na ul.  Pod Komárky.  Informovali členov výboru 

o problémoch v súvislosti s nerealizovaním výstavby cesty a požiadali o pomoc a podporu, 
ktorá sa týka realizácie výstavby cesty v novozriaďovanej časti Pod Komárky. Pokiaľ by 
nebola možná v súčasnej dobe výstavba cesty, občania žiadajú do doby výstavby urobiť aspoň 
údržbu cesty. V prípade, že mesto Trenčín nebude riešiť tento  problém, budú nútení, aj keď 
sa cítia byť trenčanmi, rokovať aj o prípadnom pričlenení tejto mestskej časti k obci Trenč. 
Turná. 

 
p. Egg –  

     chodník pre peších na Soblahovskej ul. (nad lavičkovým potokom, pri Villa parku) je 
poškodený, je potrebné ho opraviť 

 
vyjadril opätovne požiadavku, aby sa občania mohli zúčastňovať zasadnutia VMČ od 
začiatku rokovania.      

 
 

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

Zapísala: Ing.Koptíková 
v Trenčíne, 17.12.2009 
 

                                                                                                   Ing. Ján Krátky, v.r. 
                                                                                                              predseda VMČ STRED 
 


