
 
 

Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, 
konaného dňa  18. novembra 2009 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 

Prítomní:                                                                   Neprítomní:                              
Ing. Ján Krátky                                                          PaedDr. Daniel Beníček                                            
JUDr. Ján Kanaba                                                      Gabriela Hubinská 
Ing. Igor Kvasnica, PhD.                                            PhDr. Marián Kvasnička 
 
Denisa Opatová 
   
Hostia:                                                                      garant: Ing. Marta Koptíková 
Bc. Daniela Beniačová, ÚMM           
Mgr. Alena Sedláčková, ÚPM 
Bc. Zdeno Marousek, MsP                                                                       
MUDr. Judita Biermannová, RS 
 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. 
 

Prerokovanie žiadostí: 
 
p. Beniačová predložila nasledovnú žiadosť: 
 
1.        Ide o žiadosť  o prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti Patrika Chmela o predaj časti 
pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 2639/4 o výmere cca 5,8 m2 (výmera bude upresnená GP) za 
účelom rozšírenia loggie prislúchajúcej k bytu vo vlastníctve žiadateľa. 

 
         Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ 
v Trenčíne dňa 10.11.2009 odporučili predaj časti pozemku v zmysle žiadosti. 

 
     Výbor mestskej časti Stred  hlasovaním 2 za z dvoch prítomných odporučil vyhovieť 
žiadosti o predaj časti pozemku. 
 

 
2.        Ide o žiadosť  Ing. Petra Mikuša o zvolanie štátneho stavebného dohľadu na „Prístrešok 
pre autá“ na pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 825/3, kde investor pokračuje v budovaní objektu 



bez právoplatného stavebného povolenia, v bezprostrednej blízkosti ich nehnuteľnosti, bez 
zachovania minimálneho odstupu. 
 

     Výbor mestskej časti Stred odporučil vyhovieť žiadosti Ing. Mikuša o zvolanie štátneho 
stavebného dohľadu. 

 

3.      Útvar právny a matriky MsÚ predložil požiadavku na určenie názvu novej ulice 
v mestskej časti STRED. Ide o lokalitu medzi ulicami Partizánska a Pod Brezinou. V tejto 
lokalite v súčasnosti prebieha výstavba rodinných domov, a preto je potrebné pomenovať  novú 
ulicu.  

 
     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za z troch prítomných odporúča pomenovať 
novú ulicu Pod lesoparkom. 

 
2. Požiadavky poslancov a občanov 

 
Ing. Krátky –  
 

- Žiada o výrub 4 ks líp pri kaplnke na Legionárskej ul. v Biskupiciach (vedľa 
novinového stánku).                                                                            

 
MUDr. Biermannová –  
 

- Žiada preveriť funkčnosť novinového stánku (posledný prevádzkovateľ Mediaprint 
Kappa), v prípade neobnovenia prevádzky odstrániť.                           

                                                       
- Opätovné vyjadrenie nespokojnosti so stavom schodiska pri vstupe do malej bránky 

na hlavný cintorín z ulice Soblahovská (rožné schody).                      
 

- Vyjadrenie nespokojnosti činnosti kancelárie SAD pre mestskú a prímestskú 
dopravu a informovanosť k odchodu a príchodu spojov. 

 
p. Balaj – 
 

- Opätovne preveriť možnosti realizovania požiadaviek predložených v septembri na 
Výbore mestskej časti STRED.  

 
VMČ žiada upozorniť MUDr. Romana Sokola , Piaristická 8, aby zabezpečil vo svojom areáli 
priestor pre príjazd sanitky a vozidlá  imobilných pacientov. 

 
 

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

Zapísala: Denisa Opátová 
v Trenčíne, 20.11.2009 
 

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


