
 
Z á p i s n i c a 

 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, 

konaného dňa  18. februára 2009 na Mestskom úrade v Trenčíne 
 
 

Prítomní:                                                                  Neprítomní:                              
Ing. Ján Krátky                                                          PhDr. Marián Kvasnička                                                                                          
Ing. Igor Kvasnica, PhD                                           Gabriela Hubinská                                                                                 
PaedDr. Daniel Beníček 
JUDr. Ján Kanaba 
 
garant: Ing. Marta Koptíková                                  Hostia: 
                                                                                    D. Beniačová, ÚMM 
                                                                                    JUDr. Stanislav Bero, MsP                                                          

                                                                       Bc. Z. Marousek, MsP 
                                                                                    Štefan Balaj, Rada starších 
                                                                                     

 
 
Program: 
 
1. prerokovanie žiadostí 
2. požiadavky poslancov a občanov 
3.          rôzne. 
 

 
Ing. Ján Krátky, predseda VMČ Stred privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ. 

 
Prerokovanie žiadostí 
 
p. Beniačová predložila nasledovné žiadosti: 

    
1. Ide o žiadosť   spoločnosti Q-EX, a.s. Trenčín o odpredaj pozemku v k.ú. Trenčín, 
parc.č. 1158/8 o výmere 147 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod 
jestvujúcou stavbou. Ide o pozemok pod objektom obchodného centra T-Mobile Slovensko, a.s. 
na ul. Sládkovičovej. 
     Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánu dňa 3.2.2009 
odporučil odpredaj pozemku. 

 
   

     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 proti neodporučil vyhovieť žiadosti 
o odpredaj pozemku. 

 
 
 



2.     Ide o žiadosť o vyjadrenie k predĺženiu nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom 
Trenčín a Q-EX, a.s. Trenčín, na prenájom pozemku v k.ú. Trenčín parc.č. 3235/27 o výmere 2 
m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod 2 ks reklamných stĺpov. 
Ide o pozemok – chodník na Námestí SNP. 
    Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania dňa 
12.2.2009 odporučil predĺženie nájomnej zmluvy na dobu 3 rokov, t.j. do 31.12.2011. 

 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za  odporučil   vyhovieť žiadosti o predĺženie 
nájomnej zmluvy.    
 
3.   Ide o žiadosť  o vyjadrenie  k predĺženiu nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom 
Trenčín a Rabaka reklamné panely, na prenájom pozemkov, za účelom umiestnenia billboardov. 
Ide o nasledovné lokality : 

 
- 2 ks billboardov na parc.č. 756/1 v k.ú. Trenčín, pri parkovisku OD Družba 

 
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánu  dňa 3.2.2009 
odporučil predĺženie nájomnej zmluvy na dobu 1 roka, t.j. do 28.2.2010. 

 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za  odporučil   vyhovieť žiadosti o predĺženie 
nájomnej zmluvy.    

 
4.    Ide o žiadosť o  prerokovanie a stanovisko za VMČ Stred k predaju pozemku v k. ú. 
Trenčín na Farskej ulici parc. č. 3279/2, zast. pl. vo výmere 87 m2 pre Pavla Vozárika s 
manželkou Katarínou za účelom údržby tohto pozemku a scelenia pozemkov.  

 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ v 
Trenčíne predaj nehnuteľnosti odporúčajú. 

 
Výbor mestskej časti Stred stiahol predloženú žiadosť z rokovania a po jej  doplnení bude 
prerokovaná  na budúcom zasadnutí.    
 
5.     Ide o žiadosť o prerokovanie a stanovisko k zámene nehnuteľností – pozemkov na 
Nám. sv. Anny v k.ú. Trenčín: pozemok TEES parc. č. 1042/2, zast. pl. o výmere 107 m2 za 
pozemky mesta parc. č. 1042/4, zast. pl. o výmere 164 m2 a parc. č. 1042/6, zast. plocha 
o výmere 81 m2 s finančným vyrovaním s TEES Trenčín, a.s. Trenčín za účelom TEES – 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod garážami a mesto – scelenia pozemkov. 
 
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne zámenu 
nehnuteľností odporúčajú. 
 
Výbor mestskej časti Stred stiahol predloženú žiadosť z rokovania a po jej  doplnení bude 
prerokovaná  na budúcom zasadnutí.    

 
 
 
 
 
 

     



 
2. Požiadavky poslancov a občanov 
 
 
Ing. Krátky -  obrátil sa naňho opätovne so žiadosťou o riešenie  Ing. Peter Mikuš, ktorý býva 
na Partizánskej ul. v dome, ktorý bezprostredne susedí s pozemkami bývalého záhradníctva 
Lifka. Tieto priestory sú dlhodobo neudržiavané. Rastie tam burina, ktorá sa rozmnožuje na ich 
trávnik, je tam plno rôzneho hmyzu, hlodavcov, vyskytujú sa tam kuny a potkany. Znášajú to už 
8 rokov a žiadajú o riešenie tohto problému. 
  
-  navrhuje dať do plánu opráv ul. J. Zemana 
 
- dosadiť stromy, ktoré chýbajú na ul. K dolnej stanici a Biskupická ul. 
 
- doriešiť napojenie domu na Beckovskej 7 na kanalizáciu 

 
-  žiada predložiť informáciu ohľadom aktuálnej situácie vo výstavbe polyfunkčného domu na 
parkovisku na Nám. sv. Anny. 

 
JUDr. Kanaba – opätovne poukázal na problém so smetnými nádobami pri bytovom dome na 
ul. J. Zemana. Smetné nádoby blokujú 6 parkovacích miest, pričom jedna smetná nádoba vždy 
zasahuje do komunikácie, čo môže spôsobiť dopravnú nehodu.  JUDr. Kanaba žiada, aby sa 
vyriešila otázka umiestnenia smetných nádob k domu, ktorému tieto nádoby patria.                 
 
 
 
3. Rôzne 
 
Rokovania VMČ sa zúčastnil nový náčelník Mestskej polície JUDr. Stanislav Bero. Predniesol 
poslancom svoje predstavy o činnosti mestskej polície. 
 
Poslanci výboru mestskej časti sa zaoberali organizačným zabezpečením zasadnutí. Predseda 
výboru  navrhuje pokračovať v súčasnom oranizovaní zasadnutí a to časť zasadnutí neverejná 
a časť verejná. 
 
Ing. Ján Krátky, predseda VMČ STRED poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 

 
Zapísala: Ing. Marta Koptíková 
v Trenčíne, 20.02.2009 
 
 
 
 
                                                                                                   Ing. Ján  K r á t k y 
                                                                                                   predseda VMČ STRED 


