
Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, 
konaného dňa 18. júna 2007 na Mestskom úrade v Trenčíne 

________________________________________________________________                     
 

Prítomní:      Neprítomní:     
PaedDr. Daniel Beníček    Gabriela Hubinská 
Ing. Ján Krátky     JUDr. Ján Kanaba 
Ing. Igor Kvasnica, PhD.    PhDr. Marián Kvasnička 
 
 
garant: Ing. Marta Koptíková    Hostia: 
zapisovateľka: Dana Viskupičová   p. Hudecová, p. Beniačová ÚMM MsÚ 
       Ing. arch. Mlynčeková, ÚAS MsÚ TN 
       Ing. Vravková, MHSL, m.r.o., Trenčín 
       Bc. Marousek, MsP 
       občania 
        
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 
 
a) Ide o žiadosť Ing. Jána Konečného o prenájom pozemku časť parc.č. 2108/288 
o výmere 12,5 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom umiestnenia jednoduchého prístrešku na auto. 
 Ide o pozemok na Ul. Pod Brezinou. 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 22.05.2007 odporučil prenájom pozemku na dobu 5 rokov. 
 
 Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 2 za z dvoch prítomných, odporučil 
vyhovieť žiadosti Ing. Jána Konečného o prenájom pozemku v zmysle predloženého 
návrhu. 
 
 
b)     Ide o žiadosť o opätovné  vyjadrenie fy ADOZ, s.r.o. o odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú. 
Trenčín – pozemku novovytvorená parc.č. 1725/220 za účelom výstavby bytového domu na 
Javorinskej ul. v Trenčíne. 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
žiadosť dňa 24.04.2007 odporučili s tým, že architektonická štúdia bola zo strany žiadateľov 
predložená v súlade s územným plánom sídelného útvaru Trenčín.  
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Ing. arch. Mlynčeková vysvetlila, že z pohľadu územného plánu je to územie 
nešpecifikovanej komerčnej vybavenosti, kde bývanie je ako doplnková funkcia. Výškový 
regulatív je tam možný len do troch nadzemných podlaží. Čo sa týka dopravných riešení, 
križovatka zostáva v takom tvare v akom je, tvar sa nemení. To, čo bolo pôvodne v územnom 
pláne – kruhová križovatka – nebude takto riešené. Skonštatovala, že to nie je v kolízii, 
z hľadiska územného plánu je to v poriadku, maximálna výška je tri nadzemné podlažia.  
 
PaedDr. Beníček poznamenal, že plánovaný podchod pre chodcov by mal byť aj pre osobné 
autá.  
 
Ing. arch. Mlynčeková reagovala, že v rámci Juhovýchodného obchvatu je táto križovatka 
navrhovaná tak, že tam nedochádza k veľkým dopravných zápcham. Pre osobné autá to 
vyžaduje ďaleko väčší záber, aj šírkové parametre.  
 
PaedDr. Beníček sa vyjadril, že aj naďalej je proti odkúpeniu predmetnej nehnuteľnosti za 
účelom výstavby bytového domu, pretože je to park, sú tam záhradky, je tam kúsok zelene. 
V prvom rade by mali byť oslovení obyvatelia, keď budú súhlasiť, ani on nebude mať nič 
proti tomu.  
 
 Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 1 za, 1 proti, z dvoch prítomných, 
neodporučil vyhovieť žiadosti fy ADOZ, s.r.o. o odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Trenčín 
– pozemku novovytvorená parc.č. 1725/220 za účelom výstavby bytového domu na 
Javorinskej ul. v Trenčíne. 
 
 
 
c)     Ide o žiadosť Ing. Juraja Hudého a manž. o zámenu nehnuteľností – pozemkov 
nasledovne : 

-   vo vlastníctve Mesta Trenčín : C-KN parc.č. 1675/101 ostatná plocha o výmere        
652 m2, odčlenená GP č. 36335924-038-07 zo dňa 05.04.2007 z C-KN parc.č. 1675/1 
lesný pozemok, k.ú. Trenčín, LV 1 v celosti,  
- vo vlastníctve manž. Hudých : E-KN parc.č. 321/7 orná pôda o výmere        371 m2, 

k.ú. Trenčianske Biskupice, LV 4826 v celosti, v nadväznosti na zmluvu o budúcej 
zámennej zmluve č. 131/2005 a na zámennú zmluvu          č. 88/2007, na základe 
ktorých dôjde k zámene celkových výmer pozemkov na oboch stranách 1.546 m2, pre 
stavby »Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa – preložka cesty I/61« a 
»Zástavba rodinných domov, Partizánska ul. Trenčín«.  

ÚŽPD a ÚAS MsÚ žiadosť dňa 23.05.2007 odporučili.  
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 2 za z dvoch prítomných, odporučil 
vyhovieť žiadosti Ing. Juraja Hudého a manž. o zámenu nehnuteľností – pozemkov 
v zmysle predloženého návrhu.  

 
 
 

d)     Ide o žiadosť Ing. Milana Pavlíka a manž. o odkúpenie nehnuteľností v k.ú. Trenčín – 
pozemkov parc.č. 3546/23, 3546/26, 3546/44 za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom 
dome (vstup a časť záhradky) na sídlisku Noviny na Riznerovej ul. v Trenčíne. 

 ÚŽPD a ÚAS MsÚ žiadosť odporučili dňa 23.05.2007. 
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Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 2 za z dvoch prítomných, odporučil 
vyhovieť žiadosti Ing. Milana Pavlíka a manž. o odkúpenie nehnuteľností v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
 
 
e)     Žiadosť o vyjadrenie 
 
 Pri obhliadke zamestnanca Mesta Trenčín, Útvaru majetku mesta, dňa 27.04.2007 
bolo zistené neoprávnené užívanie časti pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 1878/17 na Inoveckej 
ulici v Trenčíne. Časť pozemku je využívaná ako prístup k novému rodinnému domu. 
Majiteľka rodinného domu bola vyzvaná na doloženie vzťahu k predmetnému pozemku. 
Menovaná sa dňa 17.05.2007 dostavila na Útvar majetku mesta MsÚ a predložila kópie 
žiadostí, ktoré na MsÚ podala dňa 30.08.2006. Išlo o 2 žiadosti -  žiadosť o povolenie 
trvalého prístup a žiadosť o povolenie dočasného prístupu. Zamestnanci Útvaru majetku 
mesta zistili, že obe žiadosti boli na Útvare majetku mesta prijaté a dňa 21.09.2006 
predložené na Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie na 
vyjadrenie. Odborné útvary mesta však vzhľadom na množstvo agendy tieto žiadosti 
neprerokovali a Útvar majetku mesta nemohol žiadosti  ďalej riešiť. Na základe opakovanej 
žiadosti Útvaru majetku mesta sa odborné útvary MsÚ dňa 22.05.2007 žiadosti prerokovali 
a na základe toho Vám predkladáme na vyjadrenie žiadosť o: 
 
- prenájom časti pozemku parc.č. 1878/17 o výmere 6 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom zriadenia 
prístupu pre peších k novostavbe rodinného domu na Inoveckej ulici v Trenčíne za cenu 50,- 
Sk/m2 ročne, na dobu od 1.10.2006 do 1.10.2011. 
 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 22.05.2007 odporučil prenájom pozemku v šírke 1,5 m od oplotenia rodinného domu po 
komunikáciu (mimo jestv. zastávku MHD). Tento prechod bude slúžiť výhradne na prístup pre 
peších. Zároveň odporučili vyrúbiť nájomné aj za rok 2006. 
 
 Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti 
o prenájom časti pozemku v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
 
f)     Ide o žiadosť Ľudmily Školudovej o predĺženie prenájmu pozemkov v k.ú. Trenčín, časť. 
parc.č. 3238 o výmere 60 m2 a parc.č. 3229/2 o výmere 121 m2, za účelom zriadenia 
staveniska, do termínu 30.09.2007. 
 Ide o časť chodníka a parkoviska na Ul. Palackého. 

Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 12.06.2007 odporučil prenájom pozemku v zmysle žiadosti. 
 
Ing. Krátky sa vyjadril, že bude súhlasiť a na zasadnutí finančnej a majetkovej komisie bude 
určite požadovať zvýšenie ceny nájmu.  
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti Ľudmily 
Školudovej o predĺženie prenájmu pozemkov v zmysle predloženého návrhu. 
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g)     Ide o žiadosť OLD HEROLD, s.r.o. Trenčín o predĺženie nájomnej zmluvy uzatvorenej 
na prenájom pozemku časť parc.č. 3271/1 o výmere 1 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom 
umiestnenia reklamnej tabule STOCKHOLM. 
 Ide o pozemok na Ul. Hviezdoslavovej pri bývalom dome armády. 

Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 12.06.2007 odporučil prenájom pozemku do doby začatia realizácie pešej zóny, 
s podmienkou aktualizácie inštalovaných výlepov. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti OLD 
HEROLD, s.r.o. Trenčín o predĺženie nájomnej zmluvy v zmysle predloženého návrhu. 

 
 
 
h)    Ide o žiadosť spoločnosti ALFA Reklama s.r.o. o prenájom pozemku časť parc.č. 586/6 
o výmere 1 m2 v k.ú. Trenčín, za účelom umiestnenia 1 ks smerovej tabule. 
 Ide o pozemok na chodníku pred budovou polikliniky na Ul. K dolnej stanici. 

Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 12.06.2007 odporučil prenájom pozemku na dobu 3 rokov. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti 
spoločnosti ALFA Reklama s.r.o. o prenájom pozemku v zmysle predloženého návrhu.  
 
 
 
i)     Ide o žiadosť spoločnosti KRONER s.r.o. o prenájom pozemku časť parc.č. 3282 
o výmere 11,25 m2 v k.ú. Trenčín, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod 
jestvujúcou terasou, na dobu od 01.01.2007 do 31.12.2007. 
 Ide o pozemok na Ul. M. Aurélia pred prevádzkou BIO NATUR. 

Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 12.06.2007 odporučil prenájom pozemku.  

 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti 

spoločnosti KRONER s.r.o. o prenájom pozemku v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
 
j)     Ide o žiadosť Adely Maxonovej o prenájom pozemku časť parc.č. 3280 o výmere 29,64 
m2, v k.ú. Trenčín, za účelom zriadenia letnej terasy pre prevádzku PADOCK nachádzajúcu 
sa na Mierovom námestí v Trenčíne. 

Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 12.06.2007 odporučil prenájom pozemku v zmysle žiadosti.  
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti Adely 
Maxonovej o prenájom pozemku v zmysle predloženého návrhu. 
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k)     Ide o žiadosť spoločnosti TEA SHOP s.r.o. Trenčín o prenájom pozemku časť. parc.č. 
3280 o výmere 30 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom zriadenia letnej terasy pre prevádzku Tea 
shop, nachádzajúcu sa na Mierovom námestí v Trenčíne. 

Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 12.06.2007 odporučil prenájom pozemku v zmysle žiadosti.  

 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti 

spoločnosti TEA SHOP s.r.o. Trenčín o prenájom pozemku v zmysle predloženého 
návrhu. 
 
 
l)     Ide o žiadosť spoločnosti CINEMA III, s r.o. Trenčín o predĺženie nájomnej zmluvy 
uzatvorenej na prenájom pozemku časť parc.č. 3235/3 o výmere 17 m2, v k.ú. Trenčín, za 
účelom zriadenia celoročnej terasy pre prevádzku Cinema, na dobu do 01.07.2007. 
 Vzhľadom k tomu, že bude končiť platnosť nájomnej zmluvy, spoločnosť CINEMA III 
s.r.o. požiadala o jej predĺženie. 
 Ide o pozemok na Ul. Hasičskej. 

Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 12.06.2007 odporučil prenájom pozemku na dobu 5 rokov.  
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti 
spoločnosti CINEMA III, s r.o. Trenčín o predĺženie nájomnej zmluvy uzatvorenej na 
prenájom pozemku v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
 
m)     Ide o žiadosť TRI-PO s.r.o., o prenájom pozemku časť parc.č. 3238 o výmere 10 m2, 
v k.ú. Trenčín, za účelom zriadenia letnej terasy, na dobu od 12.06.2007 do 30.09.2007.  
 Ide o pozemok na Ul. Palackého pred prevádzkou Bar OK. 

Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 12.06.2007 odporučil prenájom pozemku v zmysle žiadosti.  
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti TRI-PO 
s.r.o., o prenájom pozemku v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
 
n)     Ide o žiadosť EmDo a com. s.r.o. Trenčín o prenájom pozemku časť parc.č. 3262 
o výmere 17,6 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom umiestnenia letnej terasy pre prevádzku EMDO 
CENTRO, nachádzajúcu sa na Nám. sv. Anny. 

Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 12.06.2007 odporučil prenájom pozemku.  
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti EmDo 
a com. s.r.o. Trenčín o prenájom pozemku v zmysle predloženého návrhu. 
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o)     Ide o žiadosť Zlatice Suchej o odkúpenie nehnuteľností v k.ú. Trenčín – pozemkov parc.č. 
1706/17, 1716/11, 3330/10 za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom dome na Ul. J. 
Zemana č. 44 v Trenčíne (po zápise OKO II. do katastra) 
 ÚŽPD a ÚAS MsÚ žiadosť dňa 12.06.2007 odporučili. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti Zlatice 
Suchej o odkúpenie nehnuteľností v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
 
p)      Ide o opätovné prerokovanie žiadosti Teramex s.r.o. Trenčín o odpredaj pozemkov 
v k.ú. Trenčín parc.č. 3593/2 o výmere 36 m2, 3375/26 o výmere 30 m2 a 3591 o výmere 29 
m2, za účelom rozšírenia pozemkov vo vlastníctve žiadateľa, na ktorých bude realizovaná 
výstavba polyfunkčného objektu.  
 Ide o pozemky na Ul. Osloboditeľov. 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ dňa 
27.03.2007 odporučil odpredaj pozemkov.  
 
Ing. arch. Mlynčeková vysvetlila, že toto je záležitosť, ktorá sa s rôznymi obmenami riešila 
dlhší čas. Podľa územného plánu je celé územie pri Kauflande definované ako 
nešpecifikovaná komerčná vybavenosť, aj záhradky. Navrhovaný objekt je z hľadiska útvaru 
architektúry a stratégie v poriadku. To, čo potrebujú dokúpiť, je len trojuholník, časť 
mestského pozemku. Pôvodne chceli záber väčší, čo útvar architektúry a stratégie nepovolil 
z dôvodu, že je tam prechod pre peších a chceme, aby ostal v našom vlastníctve. Prechod pre 
chodcov ostáva zachovaný, objekt je z hľadiska architektúry slušný a územný plán to 
dovoľuje.  
 
 Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti Teramex 
s.r.o. Trenčín o odpredaj pozemkov v zmysle predloženého návrhu.  

 
 
 
Ing. Koptíková, útvar ekonomický, predložila nasledovné žiadosti: 
 
1.     Ide o žiadosť o povolenie času predaja a času prevádzky služieb 
názov prevádzkarne:  Herňa DOXX 
adresa prevádzkarne:  Braneckého 1, Trenčín 
čas predaja, prevádzky služieb: 
 pondelok až nedeľa  non-stop 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti 
o povolenie času predaja a času prevádzky služieb na skúšobnú dobu 2 mesiace s tým, že 
prevádzka bude povolená na rok. 
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2.      Ide o žiadosť o povolenie času predaja a času prevádzky služieb 
názov prevádzkarne:  Kaviareň Vergnano 
adresa prevádzkarne:  Štúrovo nám. 14, Trenčín 
čas predaja, prevádzky služieb: 
 pondelok až nedeľa  od 08.00 h - do 05.00 h 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti 
o povolenie času predaja a času prevádzky služieb na skúšobnú dobu 2 mesiace. 
 
 
 
3.      Ide o žiadosť o povolenie času predaja a času prevádzky služieb 
názov prevádzkarne:  reštaurácia K2 
adresa prevádzkarne:  Legionárska 7049, Trenčín 
čas predaja, prevádzky služieb: 
 pondelok až štvrtok   od 10.00 h - do 22.00 h 
 piatok, sobota   od 10.00 h - do 24.00 h 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti 
o povolenie času predaja a času prevádzky služieb na skúšobnú dobu 2 mesiace. 
 
 
 
4.      Ide o žiadosť o povolenie času predaja a času prevádzky služieb 
názov prevádzkarne:  U Šaňa 
adresa prevádzkarne:  Olbrachtova 7, Trenčín 
čas predaja, prevádzky služieb: 
 pondelok až štvrtok   od 09.00 h  - do 22.00 h 
 piatok, sobota, nedeľa od 09.00 h - do 24.00 h 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti 
o povolenie času predaja a času prevádzky služieb na skúšobnú dobu 2 mesiace s tým, že 
v nedeľu bude prevádzkový čas povolený do 22.00h. 
 
 
 
5.  Ide o sťažnosť na prevádzku Smažienka. VMČ Stred ju riešil v jeseni roku 2006, 
v súčasnosti ju odstúpil primátor a navrhuje obmedziť prevádzkovú dobu do 18.00 h, čo 
momentálne nemôžeme urobiť, pretože VZN povoľuje prevádzkový čas od 06.00 do 22.00 h 
a stačí keď iba oznámia ako majú otvorené. To znamená, že v prípade keby sme to chceli 
urobiť,  museli by sme novelizovať VZN. Priamo nad prevádzkou je jeden byt, ktorého 
majiteľka sa sťažuje, vadí jej hluk aj do 22.00 h. 
 

Výbor mestskej časti Stred požiadal mestskú políciu o preverenie situácie 
a navrhol obmedzenie prevádzkového času letnej terasy. 
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2. Požiadavky poslancov a občanov 
 
Spoločenstvo vlastníkov bytov Inovecká 1 – 5 – Ing. Kačmarík sa zaujímal, aký je dôvod 
nesúhlasného stanoviska k vybudovaniu parkoviska pri obytnom dome. Pri všetkých 
obytných domoch boli vybudované parkoviská, pri ich obytnom dome nebolo vybudované 
nič. Mesto nechalo vypracovať štúdiu, štúdia nie je aktualizovaná, nie sú tam označené 
výstražné značky. Parkovali na Inoveckej ulici, jedného dňa sa tam objavili zákazové značky 
,,zákaz zastavenia“ v oboch smeroch bez toho, aby to bol s nimi niekto prerokoval. 
V súčasnosti je tam 48 majiteľov, z toho 28 majiteľov áut a nemajú kde parkovať. Keď si 
mesto dalo vypracovať štúdiu, bolo jeho povinnosťou je prerokovať s dotknutými 
obyvateľmi.  
 
Ing. Krátky reagoval, že štúdia ktorá sa spracováva je zverejnená na internete preto, aby bola 
verejne dostupná. Skúsenosť býva taká, že 20 majitelia, ktorí autá nemajú sa môžu sťažovať, 
aby tam bolo parkovanie zrušené, pretože ich to ráno ruší, keď autá štartujú do práce.  
 Požiadal Ing. Kačmaríka, aby mu do priečinka na podateľni doručil to, čo teraz hovorí 
a on zabezpečí, aby útvar životného prostredia a dopravy dal k predmetnej záležitosti 
stanovisko.  
 
Ing. Kačmarík reagoval, že na tento útvar písali už viackrát a vždy dávali jednu kópiu aj 
VMČ Stred.  
 Položil otázku, prečo nemôžu parkovať oproti veľkej výškovej budove na vyhradenom 
parkovisku? Je to pozemok mesta, bolo to vybudované z verejných prostriedkov. 
 

Výbor mestskej časti Stred požiadal mestskú políciu o preverenie, či je dopravná 
značka oficiálna.  
 
Ing. Kačmarík sa vyjadril, že na rohu bol postavený polyfunkčný dom, prečo neboli prizvaní 
na stavebné konanie, tak to hovorí stavebný zákon. V tomto dome je 17 bytov, 11 garáží, 31 
parkovacích miest a keď tam začali chodiť parkovať, lebo na Inoveckej ulici nemali kde, 
hneď sa tam objavila tabuľa ,,súkromný pozemok“ a pod ním značka, že sa tam odťahuje, 
v súčasnosti je tam už osadená rampa.  
 Zaujímal sa, prečo mesto porušilo stavebný zákon a neprizvalo ich na stavebné 
konanie, boli by si dali požiadavku na niekoľko parkovacích miest – je ich tam 31, parkuje 
tam 7 – 8 áut, ostatné parkovacie miesta sú prázdne.  
 Doplnil, že idú zatepľovať dom, autá dovážajúce materiál nemajú kde parkovať, 
taktiež aj sanitky.  
 
Ing. Krátky požiadal Ing. Kačmaríka, aby toto všetko napísal, odovzdal mu to a on bude 
požadovať, aby sa útvar životného prostredia a dopravy do budúceho zasadnutia VMČ Stred 
k celej záležitosti vyjadril.  
 
---------------------------------- 
 
 
Občianka predložila žiadosť aj v písomnej forme. 
 
Vec: Žiadosť o preloženie zastávky autobusu čo je naproti nemocnici, smerom od Biskupíc do 
mesta, na miesto kde bola predtým, ale vzdialená 20m od cesty kruhového objazdu. Tam je 
ešte miesta dosť aj pre autobusy. Argument, že bola presťahovaná kvôli vzdialenosti od 
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kruhového objazdu neobstojí, keďže v blízkosti toho istého kruhového objazdu na 
Soblahovskej ulici je autobusová zastávka 20m od cesty kruhového objazdu. Na mieste tej 
zastávky o ktorej vrátenie žiadame, je teraz tretie parkovisko. V obvode 250 – 300m sú 3 
parkoviská, pri Keramoprojekte, pri Družbe z jednej aj z druhej strany a na celej Ul. 28. 
októbra. 
 Píšem za seniorov  z tejto štvrte za Perlou, Ul. Kalinčiakovej, Lidickej, Družstevnej, 
Beckovskej, ako je známe je to obvod starých a starších ľudí, čo sme chodili k lekárom na 
polikliniku pri Perle na Legionárskej ulici, a teraz všetci lekári sú a zostanú v budove 
Cityfarmy. Teraz je tam 5 ordinácií a 2 ešte budú, lebo druhá polovica domu sa dorába. 2 
ordinácie sú v budove lekárskej pohotovosti a na ulici vedľa Keramoprojektu smerom k pošte, 
až u pošty je diabetická a geriatrická ambulancia. Tak 11 ordinácií lekárov je v blízkosti 
zastávky o ktorú žiadame a ešte ste ju zrušili. Zastávka, ktorá je v súčasnosti smerom od 
Biskupíc pri dome č. 649 35, nám čo chodíme o paliciach a barlách je na nič, lebo je krátka 
a ešte musíme ísť dlhý kus cesty peši, do diabetickej ambulancie až 2x tak ďaleko, ako keby 
sme išli autobusom. Mnohí sme si vymenili aj byty, aby sme mali na starobu blízko k lekárom  
a teraz je to naopak. Pre chorých ľudí aj na srdce je to ďaleko, a ako ešte v zime keď je 
šmykľavo. Boli sme veľmi radi, že máme lekárov blízko, keď boli v poliklinike pri Perle, ale 
keď je ako je teraz, tak lekári už ostanú tam kde sú, tak by sme Vás veľmi prosili, aby ste našu 
žiadosť kladne vybavili. Lebo my od Vás nebudeme nič iné žiadať, len toto. To sa mohlo takto 
zariadiť hneď po dorobení kruhového objazdu, len niekto tam veľmi potreboval parkovisko. 
Čo tu píšem všetko sa dá overiť. V Trenčianskom spravodaji pre voľbami ste písali, že chcete 
vyhovieť aj žiadostiam a pripomienkam starých občanov. Je tam pre zastávku dosť rozšírená 
cesta pri nízkych chalúpkach a obchodíkoch, keď bude zastávka 20m od cesty kruhového 
objazdu, ešte tam bude dosť miesta pre autobusy. K obvodnej lekárke musíme chodiť každý 
mesiac, lebo nám predpíše lieky iba na 1 mesiac dopredu. Aj veľa mladších ľudí nie je 
spokojných s miestom, kde je tá zastávka teraz.  
 Dúfame, že našu žiadosť kladne vybavíte a ďakujeme vopred.  
 

Výbor mestskej časti Stred požiadal útvar životného prostredia a dopravy 
o zaujatie stanoviska k predmetnej žiadosti. 
 
---------------------------------------------- 
 
 
P. Mikuš z Partizánskej ulice poznamenal, že dopravná situácia na Partizánskej ulici na 
pravej strane sa vyriešila osadením dopravnej značky ,,zákaz zastavenia“. Na ľavej strane 
v miestach, kde je priestor, boli vytvorené parkovacie priestory. Množstvo ľudí chodí do 
pobočky zdravotnej poisťovne. Dnes tí, ktorí v minulosti parkovali pred Masarykovými 
kasárňami, na Olbrachtovej a na Partizánskej ulici, parkujú priamo v križovatke Olbrachtova 
– Partizánska, v okolí zdravotnej poisťovne, pretože značka je umiestnená až ďalej. 
V križovatke sa nesmie parkovať, ale keďže značka tam nie je, tak ľudia tam parkujú, je to 
tam neprehľadné a všade sú autá. Požiadal o doriešenie problému dokiaľ nedôjde 
k dopravným nehodám.  
 
Bc. Marousek vysvetlil, že v roku 2006 navrhol zjednosmerniť Olbrachtovu ulicu a vytvoriť 
parkovacie miesta. Odpoveď z referátu dopravy bola, že pokiaľ nebude dokončená výstavba 
objektu na mieste bývalých Masarykových kasární, bude ponechaný stav aký je, s doplnením 
dopravného značenia. Čiže dopravná situácia v danej lokalite bude komplexne riešená až po 
dostavbe objektu.  
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 Taktiež žiadal, aby na predmetnej križovatke bolo vyznačené vodorovné dopravné 
značenie V13. Dopravný inšpektorát to nedoporučil. Mestská polícia z hľadiska zákona 
nemôžeme riešiť parkovanie vozidiel v križovatke, jedine keď vozidlá porušujú dopravné 
značenie ,,zákaz zastavenia“, ,,zákaz státia“ a ,,V13“.  
 
Ing. Krátky vzniesol informáciu ohľadne ,,Lifkových záhrad“, že okrem kún, plazov 
a hlodavcov sa tam zdržiavajú aj bezdomovci.  
 
P. Mikuš doplnil, že okrem toho je pod zeleňou a burinou aj hromada skla a odrezkov.  
 

Výbor mestskej časti Stred požiadal útvar životného prostredia a dopravy 
o zjednanie nápravy v rámci zákonných možností.  
 
P. Mikuš doplnil, že v tejto časti mesta prevažuje výstavba rodinných domov a radová 
zástavba. Podľa informácií zo stavebného úradu majú byť povolené bytovky až do štvrtého 
podlažia. Nemyslí, že je to v tejto lokalite vhodné.  
 
Ing. Krátky odpovedal, že v súčasnosti je v územnom pláne, že nie rodinné domy, ale 
zhustená zástavba – komplexná bytová. On osobne je za to, aby sa tam stavali rodinné domy.   
 
--------------------------------------- 
 
Ing. Krátky predložil list, ktorý mu zaslali Ing. František Matečný s manželkou Věrou, 
Trenčín. 
(list je k dispozícii k nahliadnutiu na útvare právnom a matriky) 
 
 Ide o dobudovanie časti miestnej komunikácie a inžinierskych sietí na Ul. Matice 
Slovenskej v miestnej časti Istebník. V súčasnosti bývame v Biskupiciach. 
 Dobudovanie 212m Ul. M. Slovenskej bolo v mestskom zastupiteľstve na programe už 
v predchádzajúcom období niekoľkokrát. 
 Na dostavbu komunikácie a inžinierskych sietí boli vydané stavebné povolenia, ktoré 
však už stratili platnosť, pretože pri zaradení danej investície do rozpočtu je vždy niečo 
dôležitejšie. 
 Sme si vedomí, že 4 poslanci za miestnu časť Západ, na ktorých sme sa obrátili, ak 
chcú presadiť nejaký zámer, musia spolupracovať s inými, aby dosiahli nejaký pozitívny 
výsledok. 
 Určite nie je jednoduché získať podporu poslancov, preto si Ťa dovoľujeme touto 
cestou poprosiť o pomoc a podporu v mestskom zastupiteľstve pri presadzovaní dobudovania 
aspoň kanalizácie a cesty na Ul. Matice Slovenskej, i keď máš na starosti inú miestnu časť.  
 
 
Ing. Krátky predložil Žiadosť – urgenciu Petície z roku 2005  
(žiadosť je k dispozícii k nahliadnutiu na útvare právnom a matriky) 
 
 My obyvatelia Partizánskej ulice v Trenčíne, žiadame mesto Trenčín o vykonanie 
povrchovej úpravy cestnej komunikácie (viď priložený náčrtok) a opravu žľabu na odvádzanie 
povrchových vôd v poslednej uličke pod Juhom. O túto úpravu sme žiadali petíciou už v roku 
2005 a doteraz to nebolo zrealizované. 
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 Dôvod – v tejto časti ulice bolo ešte v roku 2004 položené nové vodovodné potrubie, 
ale povrchová úprava cesty (je veľmi prašná a na niektorých miestach stoja po daždi veľké 
kaluže vody) nebola doteraz urobená. 
 Za rýchle a pozitívne splnenie našej žiadosti ďakujeme. 
 Za obyvateľov tejto časti Partizánskej ulice RNDr. Anton Mikolášek, Trenčín.  
 
------------------------------------------- 
 
PaedDr. Beníček  vzniesol nasledovné požiadavky. 

- poďakoval za zaasfaltovanie kanálov – výtlkov na Novinách, ale upozornil, že asi tri 
týždne tam boli značky a pri futbalovom ihrisku ich ukradli, 

- zaujímal sa, či je problém pri kosení trávy zosúladiť dokášanie okolo kríkov 
a obrubníkov a následný odvoz pokosenej zelene, 

- smetisko (odrezky, komunálny odpad) za záhradou gen. Tvarožku – osadiť tabuľu, 
mestská polícia dohliadnuť, 

- jamy a výtlky pred tenisovými kurtmi – zjednať nápravu 
 
Ing. Vravková ohľadne dokášania reagovala, že bubnová kosačka je výkonnejšia ako ručný 
krovinorez, preto sa dokáša s časovým odstupom.  
 
 Výbor mestskej časti Stred nesúhlasí s odpoveďou na skládku za záhradou gen. 
Tvarožku. Ide o divokú skládku na území mesta, ktorú požiadal odstrániť a zabezpečiť, 
aby sa tam opätovne nevytvorila.  
 
Ing. Kvasnica, PhD. požiadal o mapu mestskej časti Stred, pre rýchlejšiu orientáciu 
poslancov.  
 
 Výbor mestskej časti Stred požiadal útvar interných služieb z dôvodu veľkého 
množstva odpadkov v centre mesta v piatok, sobotu a nedeľu, vymeniť odpadkové koše 
za objemovo väčšie, alebo doplniť množstvo kusov.  
 
 

Ing. Ján Krátky, predseda VMČ STRED poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie. 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová 
V Trenčíne, 25.06.2007 
         
 
 

Ing. Ján K R Á T K Y  
                                                  predseda VMČ STRED 
            
        Dňa: 
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