
                    Zápisnica 

                    zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, 

           konaného dňa 19. septembra 2011 na Mestskom úrade v Trenčíne  

 

Prítomní:                                                                                        Neprítomní: 
JUDr. Ján Kanaba                                                                            PaedDr. Daniel Beníček, osp. 
Ing. Pavol Kubečka                                                                          Ing. Michal Urbánek, osp. 
Ing. Oto Barborák CSc. 
Ing. Emil Košút 
 
 
Garant : Ing. Marta Koptíková (v zast. Bc. Janka Pšenáková) 
 

Hostia: 
Bc. Eva Hudecová, ÚMM 
JUDr. Stanislav Bero, náčelník MsP 
 

 

Program: 

 1. otvorenie 
 2.prerokovanie žiadostí 

3.odpovede na požiadavky 
4.požiadavky poslancov a občanov 
5. rôzne 
 
 
 

JUDr. Ján Kanaba, predseda VMČ Stred, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ. 

 

 1. Prerokovanie žiadostí: 

Bc. Eva Hudecová predložila nasledovné žiadosti: 

1. Ide o prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti ADOZ, spol. s.r.o. o predaj nehnuteľností – 
pozemkov v k.ú. Trenčín ( Poľná ul.). Ide o nasledovné pozemky: 

a) časť C-KN parc. č. 3329/1 o výmere cca 162 m2 (výmera bude upresnená GP) za účelom     
    vysporiadania pozemku pod prístupovou komunikáciou, 
b) časť C-KN parc. č. 1713/4 o výmere cca 11 m2 ( výmera bude upresnená GP) za účelom      
    vysporiadania pozemku pod prístupovou komunikáciou, 
c) časť C-KN parc.č. 1713/4 o výmere cca 20 m2 (výmera bude upresnená GP) za účelom   
    vysporiadania pozemku pod spevnenými plochami, 



pre ,, Bytový dom ulica Poľná Trenčín“. Po odkúpení pozemkov pod uvedenými stavbami 
a kolaudácii predmetných stavieb budú tieto prevedené do vlastníctva nových vlastníkov. 
 

Útvar životného prostredia, dopravy a územného plánovania odporučil vysporiadanie pozemkov 
dňa 05.10.2011. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za zo štyroch prítomných odporučil vyhovieť 

žiadosti s podmienkou, že pozemky sa budú predávať za cenu 15 €/m2 pod následkom 

neplatnosti kúpnej zmluvy. 

 

2. Ide o prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti Mariana Gáboríka o odkúpenie pozemku v k.ú. 
Trenčín, novovytvorená C-KN parc. č. 2180/424 zastavané plochy a nádvoria o výmere 88 m2, 
odčlenená GP z pôvodnej C-KN parc. č. 2180/276, za účelom výstavby prístupovej komunikácie 
vrátane oporného múru. 

Útvar životného prostredia, dopravy a územného plánovania odporučil predaj pozemku dňa 
05.09.2011. 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za zo štyroch prítomných odporučil vyhovieť 

žiadosti o predaj pozemku. 

 

 4. Požiadavky poslancov a občanov: 

- Podnikatelia z centrálnej časti mesta majú požiadavku, aby sa upravila doba záverečných 
hodín letných terás do 2.00 hod. rannej, tak ako bola. (V mesiaci marec sa členovia VMČ 
Stred k tejto požiadavke vrátia a prehodnotia). 
 

- P. Egg  spomenul, že auditmi na MsÚ sa zistilo porušenie niektorých zákonov, čím bolo 
podané trestné oznámenie. Chcel vedieť ako vyšetrovanie prebieha, či sa v danej veci 
koná. 
JUDr. Kanaba povedal, že audity ukázali porušenie závažných krokov a predpisov 
s nakladaním majetku mesta a finančných prostriedkov dôsledkom čoho bolo podané 
trestné oznámenie. Tieto veci sa riešia dlho a  zatiaľ nie sú informácie o priebehu 
vyšetrovania, ale údajne sa to rieši. 
 
P. Egg sa pýtal prečo jama nie je ešte zasypaná.  
JUDr. Kanaba povedal, že keď sa začne s výstavbou mosta, zbytočná zemina, hlina čo 
ostane z výstavby sa môže naviezť do jamy, chce dať návrh do MsZ, jama by mala byť 
zasypaná do konca roka. 
 
P.Egg chcel vedieť, kde budú bezdomovci, keď nocľaháreň na Soblahovskej ul. je zavretá 
a či sa bude ešte kosiť. 



JUDr. Kanaba nevedel či sa bude ešte kosiť, nevie ako je uzavretá dohoda s Marius 
Pedersen. Čo sa týka bezdomovcov mali by byť premiestnení na chatu do Soblahova. 
Chatu si prenajala cirkevná organizácia, ktorá sa venuje charitatívnej práci 
s bezdomovcami. Poslanci Soblahova apelujú na poslancov Trenčína, aby nedali súhlas na 
takýto prenájom, ohrozí to rekreačné stredisko. 
 
P. Egg sa pýtal poslancov, prečo ešte visí  plagát Voľte Žabára, taktiež ako sú zabezpečení 
občania, ak sa zaseknú vo výťahu na Mestskom úrade.                             ÚIS 
 

- Požiadavka občanov Nozdrkoviec opraviť cestu smerom k betonárke 
 

  UIS /Ing. Lisáček/ možno by mal vstúpiť do konania s firmami, ktoré tam sídlia    
            (štrkovňa, výrobňa lupienkov, betonárstvo),aby sa aj oni podieľali na oprave komunikácie. 
                                                                                                                            ÚIS 
- Návrh občanov na zrušenie chodníka ( cesta oproti Polícií a súkromným domom), ktorý 
je momentálne nefunkčný, pretože na ňom parkujú vozidlá, čím by sa vytvoril väčší 
priestor pre parkovanie áut.                                                                    ÚŽPD 

 

 

JUDr. Ján Kanaba, predseda VMČ Stred poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 

 

 

           Zapísala : Bc. Janka Pšenáková 
           V Trenčíne, 19.09.2011 
 

 

 

 

 

        JUDr. Ján Kanaba 
        Predseda VMČ Stred 


