
Z á p i s n i c a  
 

z mimoriadneho zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, 
konaného dňa 21. mája 2007 na Mestskom úrade v Trenčíne 

________________________________________________________________                     
 

Prítomní:      Neprítomní:     
PaedDr. Daniel Beníček    p. Gabriela Hubinská 
Ing. Igor Kvasnica      PhDr. Marián Kvasnička 
JUDr. Ján Kanaba 
Ing. Ján Krátky 
 
 
garant: Ing. Marta Koptíková    Hostia: 
zapisovateľka: Dana Viskupičová   Mgr. Iveta Plešová, UPM MSÚ 
 
    
Program: 

1) Otvorenie 
2) Prerokovanie žiadostí 

 
 

Ing. Ján Krátky, predseda VMČ Stred privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ. 
 
 
 
2. Prerokovanie žiadostí 
 
 
Mgr. Plešová, útvar právny a matriky, predložila nasledovné žiadosti: 
 
a) Ide o žiadosť o návrh názvu novej ulice v súlade s platnou právnou úpravou a článkom 
3 ods. 3 písm. j) Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta Trenčín 
o prerokovanie návrhu názvu ulice – Hviezdová (ide o premenovanie časti Štúrovho námestia 
– od Synagógy k budove mestskej polície) v mestskej časti STRED. Návrh je predkladaný 
z podnetu primátora mesta, Ing. Branislava Cellera. 
 K žiadosti je potrebné uviesť, že pri určovaní názvov ulíc a iných verejných 
priestranstiev sa postupuje v súlade s platnou právnou úpravou (§ 2b zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §1 – 3 vyhlášky MV č. 31/2003 Z.z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní 
stavieb). 
 
 Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za súhlasil s premenovaním časti 
Štúrovho námestia od Synagógy k budove mestskej polície na Ul. Hviezdová. 
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b) Ide o žiadosť Lugera & Maklér o pomenovanie ulice (doručená dňa 19.05.2006, 
odpoveď zaslaná dňa 06.06.2006) a na základe podnetu primátora mesta Trenčín, Ing. 
Branislava Cellera, Vás týmto žiadame v súlade s platnou právnou úpravou a článkom 3 ods. 
3 písm. j) Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta Trenčín o prerokovanie 
návrhu názvu ulice – Šťastná na zasadnutí VMČ STRED.  
 Žiadosť je potrebné prerokovať v takom termíne, aby uvedený materiál mohol byť 
predmetom rokovania MsR v Trenčíne dňa 31.05.2007. 

K žiadosti je potrebné uviesť, že pri určovaní názvov ulíc a iných verejných 
priestranstiev sa postupuje v súlade s platnou právnou  úpravou (§ 2b zákona č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §1 – 3 vyhlášky MV č. 31/2003 Z.z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní 
stavieb). 
 
 Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za súhlasil so žiadosťou o pomenovanie 
ulice v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
 

Ing. Ján Krátky, predseda VMČ STRED poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie. 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová 
V Trenčíne, 22.05.2007 
          
 

 
Ing. Ján K R Á T K Y  

                                                  predseda VMČ STRED 
            
        Dňa: 
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