
 
Z á p i s n i c a 

 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, 

konaného dňa  20. mája 2009 na Mestskom úrade v Trenčíne 
 
 

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

                                                                       JUDr. Stanislav Bero, MsP 
                                                                                    Š. Balaj, Rada starších 
                                                                                    MUDr. J. Biermannová, RS 
                                                                                     

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

 
p. Gabriela Hubinská, členka VMČ Stred privítala prítomných a otvorila zasadnutie VMČ. 

 
Prerokovanie žiadostí 
 
p. Beniačová predložila nasledovné žiadosti: 

    
1.      Ide o žiadosť  o prerokovanie a vyjadrenie k žiadostiam o prenájom pozemkov vo 
vlastníctve Mesta Trenčín za účelom zriadenia letných terás. Ide o: 

 
1/ prenájom časti pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 3229/2 o výmere 28 m2 pre AZTEK TRIPLE 
s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke Caffe – coctail bar AZTEK na Palackého 
ulici na obdobie od 01.05.2009 do 31.10.2009, 

 
2/ prenájom časti pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 3280 o výmere 12 m2 pre aceptar s.r.o. za 
účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke Astor Caffé na Mierovom námestí na obdobie 
každoročne od 01.04.2009 do 31.10.2011. 

 
Útvar životného prostredia a d dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ 
v Trenčíne žiadosti prerokovali dňa 28.04.2009 a odporučili im vyhovieť. 

 



 
 

 
     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadostiam o prenájom 
pozemkov. 

 
 

2.   Útvar právny a matriky MsÚ  predložil požiadavku na určenie názvu novej  ulice v mestskej 
časti STRED. Ide o lokalitu „Villa Park“ na ulici Soblahovská. V tejto lokalite v súčasnosti 
prebieha výstavba, a preto je potrebné pomenovať novú ulicu. 

 
 

Výbor mestskej časti Stred zobral požiadavku na vedomie a k jej prerokovaniu sa vráti na 
budúcom zasadnutí. 

 
 

3.   Ide o žiadosť o  vyjadrenie sa k žiadosti spoločnosti ALFA Reklama, s.r.o., ktorá požiadala 
o predĺženie doby nájmu Nájomnej zmluvy č. 15/2007, uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a uvedenou 
spoločnosťou na prenájom pozemku – časť parc.č. 3483/4 v k.ú. Trenčín – Ul. Električná. Na uvedenom 
pozemku sú umiestnené 2 ks smerových tabuliek. 
     ÚAaÚP a ÚŽPaD MsÚ Trenčín dňa 12.05.2009 odporučil predĺženie nájomnej zmluvy na dobu 3 
rokov. 

 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za   odporučil   vyhovieť žiadosti o predĺženie 
nájomnej zmluvy.    
 
 
4.    Ide o žiadosť  o prerokovanie a stanovisko za VMČ Stred k prenájmu pozemku v k.ú. 
Trenčín na Braneckého ulici časť parc. č. 3267/1 vo výmere 1 m2 pre Slovak Restaurants, s.r.o. 
Trenčín za účelom umiestnenie schodíka do novo rekonštruovanej prevádzky. 

 
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ v 
Trenčíne prenájom nehnuteľnosti odporúčajú. 
 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za  odporučil   vyhovieť žiadosti o  prenájom 
pozemku.    

 
 

5.     Ide o žiadosť o prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti Welington Real, a.s. Bratislava 
o odkúpenie pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 3487/14 ostatná plocha o výmere 149 m2 za účelom 
vybudovania prístupovej komunikácie k pripravovanej súkromnej investícii. Na časť pozemku 
parc.č. 3487/14 bude spracovaný geometrický plán, ktorým bude upresnené vecné bremeno 
v prospech Mesta Trenčín spočívajúce v zachovaní prístupu  k záhradkovej osade. 

 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ dňa 
19.05.2009 odporučili predaj pozemku za  účelom vybudovania časti prístupovej komunikácie 
a schodiska k jestvujúcej záhradkovej osade. Pracovná verzia zastavovacej a hmotovej štúdie je 
v súlade s platným ÚPN SÚ. 

 



Výbor mestskej časti Stred presunul materiál na budúce zasadnutie s tým, že spoločnosť 
Welington Real a.s. upresni zámer o akú prístupovú komunikáciu  sa jedná, plus doložiť 
vyjadrenie záhradkárov.    
 
 

 

 
2. Požiadavky poslancov a občanov 
 
  
- občania Soblahovskej ul. č. 59 žiadajú o rozšírenie parkoviska a aby bolo toto rozšírenie 

zahrnuté do projektu, ktorý je spracovaný pre Soblahovskú ul., 
 
- občania Soblahovskej ul. č. 25 taktiež žiadajú o rozšírenie parkoviska, a o výrub stromov, 

ktoré bránia parkovaniu a ohrozujú bezpečnosť ľudí a áut, 
 

- Karpatská ul. – nekvalitne opravená komunikácia po rozkopávke, polovica cesty je 
prepadnutá,  

 
- opraviť cestu po rozkopávke na Olbrachtovej ul. pred bytovkami, 

 
- na Ul. J. Zemana – Poľná pri rozostavanej bytovke, investor rozbil cestu a  zničil chodník, 

ktorý slúžil na prechod cez železnicu, nech to teraz dá investor - fy ADOZ do poriadku, 
 

- je žiadúce aspoň  pokosiť kruhové objazdy pri Tescu, Baumaxe a Lidli – zlý dojem vstupu 
do mesta, 

 
- popri starej ceste od LO smerom do Tr. Turnej je vysoká tráva a konáre orechov bránia vo 

výhľade vodičom v zátačkách, 
 

- pri predajných stánkoch, ktoré patria k Marmarisu (NS Družba) je taktiež neporiadok 
a vysoká burina, 

 
- občania žiadajú o úpravu detského ihriska na Piaristickej ul., 

 
- je potrebné opraviť chodník na Nám. sv. Anny v úseku od č.d. 2 po č. 20, 

 

-  občania žiadajú riešiť  statickú dopravu na ul. H. Šianec (od Breziny)  z dôvodu 
obmedzovania parkujúcimi autami vjazdy do domov, ale aj plynulú prejazdnosť pre prípad 
RZP a hasičov, 

 
-     preveriť možnosť zo strany mesta ako stavebného úradu resp. št. stav. dozoru na naplnenie 

zmluvy medzi p. Goliašovou a p. Povodom na ul. kpt. Jaroša č. 3 a č. 5 z 18.2.1985 - 
dobudovanie oplotenia medzi susedmi. 

 
- je potrebné riešiť trvalý neporiadok  okolo smetných nádob v Biskupiciach na otoči 

autobusov. Občania žiadajú, ak sa nedá poriadok udržať, tak nádoby odviesť. Ing. Krátky 
žiada o návrh riešenia problému zo strany MsÚ.  

 



- rodičia z Rady školy VI.ZŠ na Bezručovej apelujú na MsÚ, aby sa realizoval výber 
dodávateľa na opravu telocvične na čo sú v rozpočte peniaze, lebo ak sa oprava nezrealizuje 
počas prázdnin, tak cez školský rok to ohrozí vyučovací proces. 

  
P. Gabriela Hubinská, členka  VMČ STRED poďakovala prítomným za účasť a ukončila 
zasadnutie. 
 
 
 

 
Zapísala: Ing. Marta Koptíková 
v Trenčíne, 22.05.2009 
 
 

 
                                                                                                   Gabriela Hubinská v.r. 
                                                                                                   členka VMČ STRED 


