
 
Z á p i s n i c a 

 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, 

konaného dňa  19. novembra 2008 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                                                             

                                                                       Bc. Z. Marousek, MsP 
                                                                                    Š. Balaj, Rada starších 
                                                                                    MUDr. J. Biermannová, Rada starších 
                                                                                    Ing. E. Vravková, MHSL m.r.o. 
 
 
 
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   Ľuboslava Kokavca a manž. o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom 
pozemku v k.ú. Trenčín, časť parc.č. 1866/8 o výmere 52 m2 pod jestvujúcou obchodnou 
prevádzkou (predajňa textilu oproti Smažienke). 

 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ žiadosť prerokovali 
dňa 11.11.2008 a odporučili predĺženie nájmu na 2 roky, t.j. do roku 2010 s tým, že tento termín 
je konečný a nebude sa ďalej predlžovať. 

 
 
 



     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za  odporučil vyhovieť žiadosti o predĺženie 
nájomnej zmluvy na prenájom pozemku. 

 
 

2.          Ide o žiadosť  Miroslava Koršu o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku 
v k.ú. Trenčín – časť parc.č. 172 o výmere 6 m2 za účelom prevádzkovania stánku 
s občerstvením. 

 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ žiadosť prerokovali 
dňa 11.11.2008 a odporučili predĺženie nájmu na 2 roky. 

 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za  odporučil   vyhovieť žiadosti o predĺženie 
nájomnej zmluvy na prenájom  pozemku.    

 
      
3.          Ide o žiadosť  Ľubomíra Masaryka - VENEZIA o prenájom časti pozemku v k.ú. Trenčín, 
parc.č. 3271/5 o výmere 40 m2 za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke kaviareň Speranza  
na Hviezdoslavovej ulici v Trenčíne na obdobie od 01.11.2008 do 31.12.2011. 

 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ prerokovali žiadosť 
dňa 09.10.2008 a odporučili prenájom pozemku v zmysle žiadosti na obdobie do roku 2011. 

 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za  odporučil   vyhovieť žiadosti o prenájom časti 
pozemku.    

 
 

     
2. Požiadavky poslancov a občanov 
 
JUDr. Kanaba – opätovne poukázal na nevhodné umiestnenie smetných nádob pri bytovom 
dome na Ul. J. Zemana z pohľadu cestnej premávky, požaduje odstránenie smetných nádob 
z cesty a ich preloženie k bytovke ku ktorej patria, 
 
MUDr. Biermannová -     spojnicu ciest Biskupická – Nové Prúdy – Stromová vyčistiť od 
buriny, 
 
- pri bývalom obchode na Novinách, kde sa pristavujú aj veľké kontajnery sú prevalené 

smetné nádoby  a tiež vyvalená dopravná značka, 
  
Ing. Krátky – opraviť vývesky VMČ na Novinách pri bývalom NS a v Biskupiciach, sú rozbité, 

 
PaedDr. Beníček - požaduje preveriť, či Pohostinstvo Irena má pridelené  nádoby na odpad, 

 
p. Hubinská – schody pri mestskom cintoríne zo Soblahovskej ul., ( pri prvej bráne od mesta) 

sú v dezolátnom stave, je potrebné ich dať do poriadku, 
                                                                                  

- na minulom zasadnutí bola vznesená požiadavka na zvolanie rokovania s nemocnicou 
ohľadom sťažností na zlý vzduch na Soblahovskej ul. Bolo takéto rokovanie uskutočnené?  

 
 



- na chodníku pri Mestskom úrade (oproti predajne Kornélia) je jama okolo kanalizačného 
príklopu,   

                                                             
p. Balaj – navrhuje osloviť firmy v Trenčíne, aby obnovili náter na parkových lavičkách 

v zimnom období na svoje náklady za podmienky, že si tam napíšu reklamu pre svoju firmu  
 

-  poslanci vyslovili nespokojnosť s organizáciou zasadnutí Mestského zastupiteľstva, bol  
vydaný zoznam zasadnutí MsZ, avšak termíny neplatia, čo viacerým poslancom komplikuje 
situáciu,  

                  
 

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

 
 
 

Zapísala: Ing. Marta Koptíková 
v Trenčíne, 20.11.2008 
 
 
 
 
                                                                                                   Ing. Ján  K r á t k y 
                                                                                                   predseda VMČ STRED 


