
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, 
konaného dňa 24. septembra 2007 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 

Prítomní:                                                                 Neprítomní: 
p. Gabriela Hubinská                                                PhDr. Marián Kvasnička 
JUDr. Ján Kanaba 
Ing. Ján Krátky 
Ing. Igor Kvasnica, PhD. 
PaedDr. Daniel Beníček 

 
garant: Ing. Marta Koptíková                                   Hostia: 
                                                                                p. E. Hudecová, ÚMM MsÚ 
                                                                                Bc. Z. Marousek, MsP 
                                                                                Ing.arch. A.Mlynčeková, ÚAaS 

                                                                                  p. I. Švábyová, ÚŽPaD 
 
 

Program: 
1. Prerokovanie žiadostí 
2. Požiadavky poslancov a občanov 
3. Rôzne 

 
Ing. Ján Krátky, predseda VMČ Stred privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ. 

 
 

1. Prerokovanie žiadostí 
 
p. Hudecová, útvar majetku mesta, predložila nasledovné žiadosti: 
1. Ide o žiadosť Michaely Piovarčiovej o kúpu pozemku v k.ú. Trenčín – novovytvor. parc. č.  
756/30 a 756/31 s celkovou výmerou 224 m2 za účelom vybudovania parkoviska pre polyfunkčný 
objekt na Legionárskej ul. v Trenčíne. 
Jednalo sa o opätovné prerokovanie žiadosti, nakoľko VMČ na predchádzajúcom zasadnutí 
požiadal útvar životného prostredia a dopravy o vyjadrenie, či je v záujme mesta na uvedenom 
mieste vybudovanie parkoviska. Bližšie informácie k uvedenej žiadosti predložila Ing.arch. 
Mlynčeková a p. Švábyová. 
 
     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti o kúpu pozemku 
v zmysle predloženého návrhu. 
 
2. Ide o žiadosť spoločnosti TANE s.r.o., Trenčín o odpredaj pozemku časť parc. č. 977/1 
o výmere cca 500 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom výstavby bytového domu. Ide o pozemok na ul. Pod 
Brezinou pri zdravotnej poisťovni. 
Jednalo sa o opätovné prerokovanie žiadosti, nakoľko VMČ na predchádzajúcom zasadnutí 
požiadal Útvar architektúry a stratégie MsÚ o vysvetlenie možnosti zástavby pozemku a riešenie 
parkovania. Ing.arch. Mlynčeková bližšie vysvetlila zámer výstavby. 
 



     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti o odpredaj 
pozemku v zmysle predloženého návrhu. 
 
3. Ide o žiadosť Ing. arch. Karola Ďurenca o predaj pozemkov v k.ú. Trenčín, za účelom ich 

scelenia a majetkovoprávneho vysporiadania pod časťou bytového domu nasledovne: 
- pozemok parc. č. 2108/407 o výmere 27 m2 
- pozemok parc. č. 2108/443 o výmere 13 m2 v podiele 1/10-ina 
- pozemok parc. č. 2108/444 o výmere 8 m2 v podiele 1/10-ina 

Ide o pozemky na ul. Nad tehelňou. Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry 
a stratégie MsÚ Trenčín dňa 11.9.2007 odporučil predaj pozemkov. 
 
     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti o predaj 
pozemkov v zmysle predloženého návrhu. 
 
4. Ide o žiadosť spoločnosti ALFA Reklama s.r.o., Považská Bystrica o predĺženie nájomnej 
zmluvy uzatvorenej na prenájom pozemkov za účelom umiestnenia navigačnej tabule na parc. č. 
3306/1 Soblahovská ul., k.ú. Trenčín. 
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín dňa 11.9.2007 
odporučil predĺženie nájomnej zmluvy na dobu 2 rokov. 
 
     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti o predĺženie 
nájomnej zmluvy v zmysle predloženého návrhu. 
 
5. Ide o žiadosť spoločnosti LULEMIPA s.r.o., Trenčín o prenájom pozemkov – v k.ú. Trenčín 
parc. č. 3316/176, zast. plocha o výmere 20 m2 a parc. č. 3316/177, zast. plocha o výmere 16 m2, 
spolu výmera 36 m2, odčlenené z parc. č. 3316/9 geometrickým plánom č. 148/07 zo dňa 10.9.2007 
za účelom prístavby dočasnou stavbou k budove bufetu a jeho estetického zosúladenia 
s jestvujúcou stavbou reštaurácie Rotunda a dobou prenájmu od 1.10.2007 na obdobie 3 rokov. 
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne prenájom 
pozemkov odporúčajú. 
 
     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti o prenájom 
pozemkov v zmysle predloženého návrhu. 
 
6. Ide o žiadosti Ing. Petra Mašlániho a Ing. Milana Guráňa o prenájom nehnuteľnosti – pozemku 
v k.ú. Trenčín, časť parc. č. 2108/736 o výmere 28 m2 (pre každého 14 m2) za účelom parkovania 
motorových vozidiel. 
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín odporúčajú 
prenájom pozemku na dobu 5 rokov. 
 
     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti o prenájom 
pozemku v zmysle predloženého návrhu. 
 
7. Ide o žiadosť Ing. Jána Capa s manž. o kúpu pozemku v k.ú. Trenčín – parc. č. 3334/19 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 84 m2. Ide o scelenie a majetkové vysporiadanie pozemkov 
pod stavbou oplotenia pri rodinnom dome žiadateľov na Javorinskej ul. v Trenčíne. 
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín  kúpu pozemku 
odporučili. 
 



     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti o kúpu pozemku 
v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
2. Požiadavky poslancov a občanov 
 
Ing. Krátky vzniesol nasledovné požiadavky: 
- obyvatelia bytového domu oproti  Pohostinstvu Sopková na Súdnej ul. sa sťažujú na sústavné 

rušenie nočného kľudu  štekotom psov z rodinného domu vedľa pohostinstva, pýta sa ako sa dá 
z pohľadu úradu riešiť takýto spor 

- niektorí občania mesta požadujú, aby sa opätovne zaviedol poplatok za psa  
- navrhuje zaradiť do opráv ciest ulicu Jána Zemana a  dokončiť Partizánsku ulicu 
- na Biskupickej ul. (pri dome č. 25) je obrastený  stĺp verejného osvetlenia popínavou rastlinou 

tak, že tieni aj svetlo, občania požadujú sfunkčnenie osvetlenia 
- riešiť dopravnú situáciu na ul. 1. mája a usporiadať statickú dopravu tak, aby pri nejakej nehode 

bola zabezpečená priechodnosť 
- občania vyjadrujú nespokojnosť s nízkou svietivosťou nového osvetlenia 
- urobiť výsadbu  na Družstevnej ul. po výrube stromov 
 
p. Hubinská vzniesla nasledovné požiadavky: 
-     na Nám. sv. Anny pri OD Omar chýba stĺp verejného osvetlenia, bolo by vhodné ho tam               
      dodatočne umiestniť, ak je to možné 
-  opakovane vzniesla požiadavku na rokovanie s riaditeľom väznice, ohľadom rušenia okolia      

vykrikovaním pacientov z väzenskej nemocnice 
-      upozornila na neporiadok pri kontajneroch umiestnených pri Potravinách Centrum 
 
JUDr. Kanaba vzniesol nasledovné požiadavky: 
- spropagovať plán jesenného upratovania 
- spíliť suché konáre orecha na Ul. J. Zemana 
- požaduje častejší vývoz kontajnera na papier, ktorý je umiestnený  na Ul. J. Zemana 
 
PaedDr. Beníček vzniesol nasledovné požiadavky: 
- rozšíriť umiestnenie kontajnerov pri jesennom upratovaní na viac dni 
- zabezpečiť mobilný drtič konárov. 

 
Ing. Ján Krátky, predseda VMČ STRED poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
 
Zapísala: Ing. Marta Koptíková 
v Trenčíne, 25.09.2007 
 
 
 
 
                                                                                                   Ing. Ján  K r á t k y 
                                                                                                   predseda VMČ STRED 
                                                                                                   
                                                                                                   Dňa: 

 



 


