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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti STRED, 
konaného d�a 17. septembra 2003 na Mestskom úrade v Tren�íne 

________________________________________________________________                                                                                                                                         
 
 

Prítomní:      Neprítomní:     
P. Gabriela Hubinská     PhDr. Marián Kvasni�ka 
Dipl. Ing. Július Homola    Ing. Ján Krátky 
MUDr. Eugen Szép     Mgr. Anna Plánková 
 
 
 
garant: Ing. Marta Koptíková    Hostia: 
zapisovate�ka: Dana Viskupi�ová   p. Hudecová, MsÚ 
       P. Marousek, MsP 

Ing. Kleman, MHT, m.p.o. 
       Ing. Petrtýl, MsÚ 
       Ing. arch. Ležatková 
 
 
 
Program: 
1) Prerokovanie žiadostí o vyjadrenie 
2) Rôzne 
 
 
 Pani Gabriela Hubinská, predsední�ka VM� STRED, privítala prítomných a otvorila 
zasadnutie VM�. 
 
 
 
1) Prerokovanie žiadostí o vyjadrenie 
 
 
a)   Ide o žiados� Domovej správy Záhumenská 49/1990, Tren�ín o odpredaj nehnute�ností – 
pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Tren�ianske Biskupice, parc.�. 321/14 a 321/15, za 
ú�elom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou a pri�ahlého pozemku, 
pod�a § 18a ods. 3 zákona �. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF �. 465/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov. 
      Ide o pozemok nachádzajúci sa pod bytovkou na ul. Záhumenskej �. 1990 a pri�ahlý 
pozemok.  
 Odbor architektúry a odbor životného prostredia MsÚ v Tren�íne odporu�il d�a 
31.7.2003 odpredaj pozemku v zmysle žiadosti. 
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Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za odporu�il vyhovie� žiadosti Domovej 
správy Záhumenská 49/1990, Tren�ín o odpredaj nehnute�ností – pozemkov 
nachádzajúcich sa v k.ú. Tren�ianske Biskupice, parc.�. 321/14 a 321/15, za ú�elom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod bytovkou a pri�ahlého pozemku, 
pod�a § 18a ods. 3 zákona �. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 3,50 Sk/m2 v zmysle vyhlášky MF �. 
465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
b)   Ide o žiados� Ota Haš�áka a manž. Janky o odkúpenie pozemku �as� parc.�. 1036/3 
o výmere 200 m2, v k.ú. Tren�ín, za ú�elom skompletizovania pozemku a jeho úpravy. 
Ide o pozemok – svah medzi ul. Pod Brezinou a ul. Horný Šianec za rodinným domom p. 
Haš�áka. 
 Odbor architektúry a Odbor životného prostredia d�a 10.7.2003 odporu�il odpredaj 
pozemku v zmysle žiadosti. Presná výmera a nová parcela budú upresnené geometrickým 
plánom pred zasadnutím MsZ. 
 
Ing. Petrtýl informoval, že je tam plánovaná investícia mesta, ktorá obsahuje rekonštrukciu 
resp. opravu oporného múru a zárove� sa navrhuje aj vybudovanie prepojovacieho schodiska 
medzi Ul. Horný Šianec  a sídliskom Nad tehel�ou. Ak sa žiadate�ovi pozemok predá, objekt 
sa z plánovaných investícií bude musie� vypusti�, pretože by sme investíciu plánovali na 
cudzom pozemku. Z vedenia mesta bola žiados�, aby sme zvážili náro�nos� a opodstatnenos� 
investície, pretože schodisko by bolo ve�mi strmé. 
 
Dipl. Ing. Homola poznamenal, že vä�ší záujem zo strany ob�anov je, aby sa dobudovali 
schody vedúce popri evanjelickom cintoríne. Je požiadavka zo strany evanjelickej cirkvi, aby 
sa venovala vä�šia pozornos� cintorínu aj �o sa týka zelene. Do budúcnosti je potrebné spoji� 
námet riešenia prístupu uzavretia režimu cintorína, v spojení s využitím schodov. Odporu�il, 
aby sa predmetný pozemok žiadate�ovi odpredal, plánovaná investícia sa vypustila a namiesto 
nej sa zaradila investícia  - dobudovanie schodov vedúcich popri evanjelickom cintoríne. 
 
 Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za odporu�il vyhovie� žiadosti Ota 
Haš�áka a manž. Janky o odkúpenie pozemku �as�.parc.�. 1036/3 o výmere 200 m2, 
v k.ú. Tren�ín, za ú�elom skompletizovania pozemku a jeho úpravy. Ide o pozemok – 
svah medzi ul. Pod Brezinou a ul. Horný Šianec za rodinným domom p. Haš�áka. 
 
 
 
c)   Ide o žiados� Ing. Michala Mravíka a spol. o odkúpenie nehnute�nosti – �asti pozemku 
parc.�. 678/1 o výmere cca 30 m2, v k.ú. Tren�ín, za ú�elom skompletizovania pozemkov. Ide  
o pozemok v križovatke ulíc Jesenského a k Dolnej stanici, ktorý priamo susedí s pozemkom 
vo vlastníctve žiadate�ov. 
 Odbor životného prostredia a Odbor architektúry MsÚ v Tren�íne odporu�il odpredaj 
pozemku po od�lenení geometrickým plánom tak, aby teleso chodníka zostalo neporušené 
a majetkovo celistvé.  
 
Dipl. Ing. Homola informoval, že centrálna mestská zóna, aj generel dopravy tam po�íta 
s križovatkou – kruhovým objazdom. 
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Ing. Petrtýl vysvetlil, že záležitos� prejednávali v spolupráci s odborom architektúry 
a majetkovým oddelením, preto je tam podmienka, aby to nezasahovalo do majetku mesta 
a do plánovaných investícií. 
 

Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za odporu�il vyhovie� žiadosti Ing. 
Michala Mravíka a spol. o odkúpenie nehnute�nosti – �asti pozemku parc.�. 678/1 
o výmere cca 30 m2, v k.ú. Tren�ín, za ú�elom skompletizovania pozemkov. Ide  
o pozemok v križovatke ulíc Jesenského a k Dolnej stanici, ktorý priamo susedí 
s pozemkom vo vlastníctve žiadate�ov. 

 
 
 
d)   Ide o žiados� Ing. Ji�ího Pokorného a manž., Tren�ín, o pred�ženie nájomnej zmluvy �. 
53/97 uzatvorenej medzi Mestom Tren�ín a menovanými na prenájom pozemku �as� parc.�. 
2108/188 o výmere 391 m2, v k.ú. Tren�ín, za ú�elom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku, ktorý je využívaný ako záhrada, na dobu do 31.12.2002. Vzh�adom k tomu, že 
uplynula doba nájmu, Ing. Pokorný a manž. požiadali o jej pred�ženie. 
 Odbor životného prostredia a Odbor architektúry MsÚ v Tren�íne d�a 3.9.2003 
odporu�il pred�ženie prenájmu pozemku do doby ukon�enia OKO v danej lokalite. 
 
 
 Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za odporu�il vyhovie� žiadosti Ing. 
Ji�ího Pokorného a manž., Tren�ín, o pred�ženie nájomnej zmluvy �. 53/97 uzatvorenej 
medzi Mestom Tren�ín a menovanými na prenájom pozemku �as� parc.�. 2108/188 
o výmere 391 m2, v k.ú. Tren�ín, za ú�elom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku, ktorý je využívaný ako záhrada, na dobu do 31.12.2002. Vzh�adom k tomu, že 
uplynula doba nájmu, Ing. Pokorný a manž. požiadali o jej pred�ženie. 
 
 
 
e)   Ide o žiados� �uboslava Kokavca a manž. O�gy o zmenu nájomcu  v nájomnej zmluve �. 
15/1999 uzatvorenej medzi Mestom Tren�ín a Marošom Plškom – TINA, na prenájom 
pozemku parc.�. 1866/8 o výmere 52 m2, v k.ú. Tren�ín, za ú�elom dostavby arkády 
s vytvorením a prevádzkovaním predajnej jednotky, na dobu do 31.12.2008. 
   Vzh�adom k tomu, že novými vlastníkmi objektu sa stali �uboslav Kokavec a manž. O�ga, 
menovaní požiadali o zmenu nájomcu v nájomnej zmluve. 
 Odbor architektúry a Odbor životného prostredia MsÚ v Tren�íne d�a 3.9.2003 
odporu�il zmenu nájomcu v zmysle žiadosti. 
 
 Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za odporu�il vyhovie� žiadosti 
�uboslava Kokavca a manž. O�gy o zmenu nájomcu  v nájomnej zmluve �. 15/1999 
uzatvorenej medzi Mestom Tren�ín a Marošom Plškom – TINA, na prenájom pozemku 
parc.�. 1866/8 o výmere 52 m2, v k.ú. Tren�ín, za ú�elom dostavby arkády s vytvorením 
a prevádzkovaním predajnej jednotky, na dobu do 31.12.2008. Vzh�adom k tomu, že 
novými vlastníkmi objektu sa stali �uboslav Kokavec a manž. O�ga, menovaní požiadali 
o zmenu nájomcu v nájomnej zmluve. 
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f)   Ide o žiados� Krajského riadite�stva PZ v Tren�íne za d�a 9.9.2003 o kúpu pozemkov 
parc.�. 481 zastavaná plocha s výmerou 532 m2 a parc.�. 482/11 zastavaná plocha s výmerou 
313 m2 v k.ú. Tren�ín – lokalita Súdna ulica v Tren�íne (dvor objektu KR PZ). 
 
 Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za odporu�il vyhovie� žiadosti 
Krajského riadite�stva PZ v Tren�íne za d�a 9.9.2003 o kúpu pozemkov parc.�. 481 
zastavaná plocha s výmerou 532 m2 a parc.�. 482/11 zastavaná plocha s výmerou 313 m2 
v k.ú. Tren�ín – lokalita Súdna ulica v Tren�íne (dvor objektu KR PZ). 
 
 
g)   Ide o stanovisko za VM� Stred k predaju pozemkov v k.ú. Tren�ín na Hasi�skej ulici 
parc.�. 3235/16, zast. pl. vo výmere 18 m2 a parc.�. 3235/17, zast. pl. vo výmere 1 m2 pre 
UNIQA Real Bratislava za ú�elom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod �as�ou 
vybudovaného parkoviska. 
 
 Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za odporu�il vyhovie� predaju predaju 
pozemkov v k.ú. Tren�ín na Hasi�skej ulici parc.�. 3235/16, zast. pl. vo výmere 18 m2 
a parc.�. 3235/17, zast. pl. vo výmere 1 m2 pre UNIQA Real Bratislava za ú�elom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod �as�ou vybudovaného parkoviska. 
 
 
h)   Ide  o zaujatie stanoviska k zmene v užívaní stavby domu na kancelárie a penzión na Ul. 
Piaristická �. 6. Žiadate�om stavby je fi. T + T Slovakia s.r.o., Braneckého 14, Tren�ín. Pod�a 
územného plánu sídelného útvaru Tren�ín je dané územie ur�ené ako obytné územie – 
nadštandardné rodinné domy a rezidencie, kde kancelárske priestory a ubytovacie zariadenia 
sú podmiene�ne vhodné /prípustné/ funkcie. Odstavné miesta na parkovanie musia by� riešené 
ako sú�as� súkromného pozemku. MsÚ – OŽP a OA súhlasí so zmenou v užívaní stavby za 
podmienky doloženia prepo�tu a zakreslenia parkovacích miest potrebných pre danú 
prevádzku. 
 
 Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za odporu�il zmenu v užívaní stavby 
domu na kancelárie a penzión na Ul. Piaristická �. 6. Žiadate�om stavby je fi. T + T 
Slovakia s.r.o., Braneckého 14, Tren�ín, v zmysle predloženej žiadosti. 
 
 
 
i)   Informácia pre VM� Stred k stavbe: Obytný dom, sídlisko Noviny 
      Rekonštrukcia ihriska a sadové úpravy pri objekte, investor stavby: ADOZ s.r.o. 
 
 Mesto Tren�ín pri predaji pozemku pod obytný dom na sídlisku Noviny dalo 
investorovi fi. ADOZ podmienku rekonštrukcie ihriska na pozemku za novorealizovanou 
bytovkou. Predmetné podmienky dalo MsÚ – OŽP v pripomienkach v záväznom stanovisku 
k umiestneniu stavby pre stavebné povolenie. Stavba bola v auguste r.2003 skolaudovaná 
a miestnou obhliadkou sa skontrolovalo plnenie podmienok nasledovne: 

- na existujúcom detskom ihrisku sú opravené drevené hojda�ky, vymenené drevené 
trámy, vymenená plastová šmýka�ka, opravené kovové hojda�ky, zariadenie natreté 
novým náterom, pieskové ihrisko vy�istené 

- na trávnatom futbalovom ihrisku je realizovaná nová povrchová vrstva zeminy so 
zasiatím trávy, bránky sú opravené a natreté novým náterom 

- sú zrealizované sadovnícke úpravy pod�a predloženého projektu 
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Po definitívnom ukon�ení prác je potrebné odovzda� zariadenie ihriska a realizované sadové 
úpravy do správy MHT m.p.o. 
 
Ing. Petrtýl poznamenal, že by sa mal dodiskutova� systém odovzdávania majetku mesta do 
správy MHT, m.p.o..  
 
Dipl. Ing. Homola informoval, že dokon�enie a preberanie investície do správy MHT, m.p.o. 
prebieha nesprávne. Na poslednej kolaudácii sa zú�ast�ujú všetci potenciálny budúci vlastníci 
a mal by tam by� aj budúci správca. 
 
 
3. Rôzne  
 
MUDr. Szép informoval prítomných o zámere, o ktorom sa hovorilo na zasadnutí finan�nej 
a majetkovej komisie – zriadi� na Štúrovom námestí okolo fontány Vodník v zimných 
mesiacoch klzisko tak, aby funk�nos� a živos� námestia pretrvávala aj v zime. Na finan�nej 
a majetkovej komisii uvažovali o tom, ako tento zámer zrealizova� už tento rok. Tohtoro�ná 
sezóna by sa dala zachyti� tak, že by sa mesto dohodlo s firmou, ktorá je schopná klzisko 
nainštalova� a po�as zimných mesiacov ho prevádzkova� na prenájme s tým, že v budúcom 
roku by sa to zarátalo ako investícia a mesto by zariadenie odkúpilo. 
 
Dipl. Ing. Homola poznamenal, že poslanci by mali za�a� dáva� námety na investície. Mali 
by prinies� aj to, �o po�uli od ob�anov a odbor investícií by mal poveda� odborné stanoviská 
aj z h�adiska starých a zanedbaných záležitostí. Zaujímal sa, �o sa stane s �adovou plochou 
pri prudkých zmenách po�asia. Je za to, aby sa to zrealizovalo, ale je potrebné nájs� technické 
riešenie. Podotkol, �i by nebolo vhodné nainštalova� �adovú plochu na Mierovom námestí. 
Poukázal na pódium, s ktorým sa investi�ne, technicky, ani esteticky ni� nespravilo. Je 
nevhodné aj z diváckeho h�adiska, pretože sedenie je nízke a v mnohých prípadoch 
málokapacitné. Ke� sa hovorí o idilickej viano�nej atmosfére, vhodnejšie by bolo urobi� 
štylizovanejšie predajné stánky, s lepšou výbavou a lepšou �istotou. To všetko by malo by� 
zosúladené s pódiom. Odbor architektúry by mal posúdi�, �i nie je v meste vhodnejšie miesto 
na osadenie pódia.  
 Bol požiadaný ob�anmi, aby sa zmodernizovalo verejné osvetlenie v centre mesta. 
Osvetlenie je pripevnené na betónových st�poch inej organizácie. Ke� bude nový vlastník 
verejného osvetlenia, pravdepodobne nebude ma� záujem opravova� osvetlenie na cudzích 
st�poch. 
  Na Ul. Pod Brezinou býva 200 – 300 ob�anov a nie je tam funk�né osvetlenie. V tejto 
�asti nová výstavba domov zahustila premávku nákladných áut, ktoré denne vyvážajú 30 – 40 
nákladov. Chodia v �asti, ktorá sa na základe územného rozhodnutia stavala ako slepá ulica. 
Proti vôli ob�anov sa slepá ulica otvorila a frekvencia je tam ve�mi vysoká. Je to na Ul. Pod 
Brezinou, kde kon�í 60-tka, do�ava smerom nahor – nová výstavba domov, za ktorými je 20 
metrov nezborenej cesty, zámerne prerušenej, aby bola slepá. Týchto 20 metrov posta�í 
dokon�i�, ulice prepoji� a premávka sa tak zníži o polovicu. Takto by sa dala spravi� aj 
paralelná ulica s Elektri�nou. Je potrebné sa tým zaobera�, pretože táto ulica je vo�ná napr. 
pre parkovanie osobných áut aj autobusov. 
 Potrebné je aj skultivovanie evanjelického cintorína a oprava schodov vedúcich popri 
�om. Dôležité je za�a� rieši� dopravu, ktorá je v súlade s generelom dopravy - kroky v súlade 
s prípravou juhovýchodného obchvatu a sú sú�as�ou centrálnej mestskej zóny. Jeden z týchto 
krokov je  napr. prípravné plánovanie kruhového objazdu pri benzínovej pumpe Aral. 
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MUDr. Szép poukázal na to, že stred mesta potrebuje ve�mi ve�a z h�adiska investícií. 
Námety je potrebné zracionalizova�, da� ich do poradia pod�a ur�itých priorít a potom ich 
za�a� realizova�. V budúcom roku budú financie rozde�ované jednotlivým mestským �astiam 
pod�a po�tu obyvate�ov. Predbežne vieme, akú �as� dostaneme, a preto je potrebné uvažova� 
nad tým, �o je uskuto�nite�né, �o sme schopní zrealizova� a �o budú ob�ania pozitívne 
vníma�. Toto vyžaduje samostatné zasadnutie, kde je potrebné skompletizova� námety, 
usporiada� ich a snaži� sa to prakticky zrealizova�. 
 
Ing. Petrtýl poznamenal, že VM� by sa nemal zaobera� strategickými záležitos�ami, ale by 
mal vytipova� – spravi� zoznam investícií ktoré sú dôležité, odsúhlasi� ich na danom VM� 
a presadzova� cez komisiu územného plánovania a investícií, mestskú radu, až do mestského 
zastupite�stva. Finan�né prostriedky by mali by� vymedzené na operatívne záležitosti. 
 
Dipl. Ing. Homola pre�ítal investi�né akcie z Návrhu Východísk na rok 2004. 
 
Ing. Petrtýl doplnil, že je to len sumarizovanie požiadaviek z minulosti, prípadne akcií, na 
ktoré sú už hotové projekty. Túto sumarizáciu odbor investícií považoval za povinnos� 
pripravi�. Teraz by mala by� doplnená o �alšie pripomienky VM�. 
 
MUDr. Szép sa vrátil k záležitosti klziska – �ad je tam udržate�ný až do teploty +10ºC. 
Vysvetlil, že je to konkrétna vec, ktorú ak chceme, musíme operatívne a rýchlo rieši�. 
Požiadal �lenov VM� o zaujatie konkrétneho stanoviska.  
 
 Výbor mestskej �asti Stred podporil zámer zriadi� �adovú plochu na Štúrovom 
námestí. 
 
Ing. Petrtýl podotkol, že je potrebné poveda�, kto na mestskom úrade bude poverený, aby 
tento zámer zrealizoval. 
 
MUDr. Szép doplnil, že prebieha rokovanie od koho a za akú cenu sa prenajme takéto 
zariadenie. Ke� to bude uzatvorené, mestská rada poverí exekutívu, �o sa �alej bude robi�. 
 
--------------------------------------------------- 
 
P. Hubinská sa zaujímala, pre�o na Námestí sv. Anny už tretiu noc nesvietilo verejné 
osvetlenie. 
 
Ing. Kleman odpovedal, že tam bola porucha, už je odstránená. 
 
MUDr. Szép požiadal o vysvetlenie, pre�o sa spoplat�oval vstup na jarmok - vyvolalo to 
nevô�u ob�anov.  
 
Ing. Homola  reagoval, že v minulosti sa vždy vyberalo vstupné. Náklady na jarmok boli 
v minulosti 350.000,-Sk, tento rok komisia na akciu znížila náklady o 100.000,-Sk. Do 
budúcnosti odporu�il, aby sa vstupné nevyberalo, pretože je to neetické. 
 
Ing. Koptíková vysvetlila, že jarmok organizovalo ob�ianske združenie Klu�ento, ktoré 
z viacerých uchádza�ov vybrala komisia kultúry, cestovného ruchu, športu a cirkví. Správcom 
jarmoku bolo MHT, m.p.o.. Jarmok ako samotná akcia bol urobený dobre. Remeselníkom, 
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ktorí predvádzajú remeslá sa musí plati� aby prišli. Viacerí tren�ianski remeselníci išli na 
jarmok do Trnavy, pretože tá im zaplatila 3.000,-Sk. 
 
Ing. Kleman upozornil, že MHT, m.p.o. nedostalo informáciu, že na jarmoku sa bude 
vybera� vstupné. 
 
Dipl. Ing. Homola poukázal na zle umiestnené nádoby na odpadky pred kostolom.  
 
MUDr. Szép poznamenal, že fontána Vodník je plná odpadkov - bude nutné ju vy�isti� 
 
Ing. Kleman navrhol, aby sa 20 cm pod hladinu nainštalovala sie�, �o bude zrealizované 
v krátkom �ase, ktorá sa pod�a potreby vytiahne a vy�istí. Požiadal o bližšiu informáciu 
oh�adom parkovacích miest v centrálnej mestskej zóne. 
 
MUDr. Szép reagoval, že pohyb áut v centre mesta bude �oraz vä�ší a spejeme k tomu, že 
parkovacie miesta sa prenajmú súkromným subjektom s podmienkou, aby bol limitovaný 
po�et parkovacích miest, ale v nadväznosti na to, aby daný subjekt zabezpe�il aj ur�itý režim 
pohybu áut. To znamená, že bude ozna�ené svetelnými zna�eniami na cestných privádza�och, 
ktoré parkovisko je vo�né a ko�ko má vo�ných miest. V centre mesta sa ráta s vybudovaním 
asi štyroch podzemných garáží tak, ako je to už bežne zavedené vo vä�ších mestách. Sú to 
však dlhodobé projekty. 
 
---------------------------------------------------------- 
  
Ing. Kleman predložil návrh na odsúhlasenie zmlúv o nájme nebytových priestorov. 
 
A) Farská �. 1 
 
1. NÁJOMCA:  Mesto Tren�ín  - spolo�ný obecný úrad 
                   Mierové nám. �. 2, Tren�ín 
    Ú�EL NÁJMU:  kancelárie 
    NÁJOM:    doba neur�itá, plocha 189,10 m2 
          cena nájmu: 250,-Sk/m2 ro�ne 
 
B) Štúrovo námestie �. 10 
 
1. NÁJOMCA:  Mesto Tren�ín – Mestská polícia 
                                               Štúrovo nám. �. 10, Tren�ín 
    Ú�EL NÁJMU:  kancelárie – prevádzka Mestskej polície 
    NÁJOM:    doba neur�itá, plocha 240,30 m2 
              kancelárske a ostatné priestory 250,- Sk/m2 ro�ne 
 
C) Legionárska �. 5 
 
1. NÁJOMCA:  Marcela Žiaková MATEX 
    Legionárska �. 5, Tren�ín 
    Ú�EL NÁJMU:  predaj�a textilu 
    NÁJOM:   doba neur�itá, plocha 29,40 m2 
    cena nájmu: 1.780,- Sk/m2 ro�ne 
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2. NÁJOMCA:  �udmila Pavlovi�ová 
    Jána Zemana 51, Tren�ín 
    Ú�EL NÁJMU:  predaj�a kusového textilu 
    NÁJOM:   doba neur�itá, plocha 24,50 m2 
    cena nájmu: 1.500,-Sk /m2 ro�ne 
 
3. NÁJOMCA:  Mário Švec – STAVOSERVIS  
    Kuku�ínova �.13, Tren�ín 
    Ú�EL NÁJMU:  prevádzka športovo telovýchovného klubu na výcvik bojových  
    umení MUAY - THAI 
    NÁJOM:   doba neur�itá, plocha 76,90 m2 
    cena nájmu: 400,-Sk /m2 ro�ne 
 
4. NÁJOMCA:  Dana Petrovi�ová 
    Halalovka 17, Tren�ín 
    Ú�EL NÁJMU:  kancelária 
    NÁJOM:   doba neur�itá, plocha 24,10 m2 
    cena nájmu: 1.500,- Sk/m2 ro�ne 
 
5. NÁJOMCA:  HAM - servis 
    Kubrická 70/90, Tren�ín 
    Ú�EL NÁJMU:  kancelária  
    NÁJOM:   doba neur�itá, plocha 19,50 m2 ro�ne 
    cena nájmu: 1.500,- Sk/ m2 ro�ne 
 
6. NÁJOMCA:  Mária Gregorová 
    Pádivého �. 9, Tren�ín 
    Ú�EL NÁJMU:  kraj�írska diel�a 
    NÁJOM:   doba neur�itá, plocha 39,50 m2 
    cena nájmu: 500,-Sk/ m2 ro�ne 
 
7. NÁJOMCA:  PIPO, s.r.o. 
    Hrebí�kova 17/A, 940 50 Nové Zámky 
    Ú�EL NÁJMU:  servis �erpadiel - zber�a 
    NÁJOM:   doba neur�itá, plocha 23,20 m2 
    cena nájmu: 500,- Sk/ m2 ro�ne 
 
 Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za odporu�il uzavretie zmlúv o nájme 
nebytových priestorov, v zmysle predloženého návrhu. 
 
Ing. Kleman informoval, že sa nedarí prenajíma� všetky priestory. Konkurencia postupuje 
iným spôsobom a MHT, m.p.o. zväzuje nepružné VZN. Náklady na služby (kúrenie, 
elektrika) v priestoroch, ktoré nie sú prenajaté predstavujú pre MHT, m.p.o. a v kone�nom 
dôsledku aj pre mesto �isté straty. Kým návrh zmluvy prejde všetkými orgánmi mesta, trvá to 
aj tri mesiace a žiados� v mnohých prípadoch sa žiados� nakoniec neodsúhlasí. S každým 
nájomcom sa musí rokova� zvláš�.  
 
Ing. Koptíková súhlasila s tým, aby sa prenájmy schva�ovali iba na výboroch mestských 
�astí s tým, že výbor by si vybral akú prevádzku v danej lokalite chce. 
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MUDr. Szép navrhol, aby informácia bola predložená na zasadnutí finan�nej a majetkovej 
komisie, ktorá sa k nej vyjadrí. 
 
 

Pani Hubinská, predseda  VM� STRED, po�akovala prítomným za ú�as� a ukon�ila 
zasadnutie. 
 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupi�ová 
V Tren�íne, 26.9.2003 
 
 
        p. Gabriela H U B I N S K Á 
              predseda VM� STRED 
 
 
        D�a:  
 
 
 
 


