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Z á p i s n i c a  

 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti STRED, 

konaného d�a 29. novembra 2004 v KS Dlhé Hony 
________________________________________________________________                                                                                                                                                  

 
 

Prítomní:      Neprítomní:     
P. Gabriela Hubinská     MUDr. Eugen Szép 
Dipl. Ing. Július Homola 
PhDr. Marián Kvasni�ka 
Ing. Ján Krátky 
Mgr. Anna Plánková 
 
garant: Ing. Marta Koptíková    Hostia: 
zapisovate�ka: Dana Viskupi�ová   Ing. Vanková, MsÚ 
       Ing. Petrtýl, MsÚ 
       Ing. Štefánik, MsÚ 
       Ing. Margetín, MsÚ 
       Ing. arch. Guga 
       Bc. Marousek, MsP 
       p. Uli�ný, MHT, m.p.o. 
 
Program: 

15.00 h – prerokovanie žiadostí 
16.00 h – stretnutie s ob�anmi 

 
  

Pani Gabriela Hubinská, predsední�ka VM� STRED, privítala prítomných a otvorila 
zasadnutie VM�. 
 
 
1. Prerokovanie žiadostí 
 
Ing. Margetín, vedúci Oddelenia daní a poplatkov MsÚ v Tren�íne, predložil návrh VZN  
o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré 
vychádza z nového zákona o miestnych daniach. Tento zákon umož�uje zvýši�, alebo zníži� 
da� z nehnute�nosti a ur�i� niektoré oslobodenia. �o sa týka poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady informoval, že rozhodujúce je, že sa navrhuje, aby bola výška 
poplatku zachovaná. Je prepo�ítaná na osobu a kalendárny de� (t.j. 1,70 Sk). V zmysle 
nového zákona sa budú povinne poskytova� oslobodenia od poplatku  a niektoré poplatkové 
ú�avy. Z oslobodení to budú 3 kategórie – oslobodenie u osôb, ktoré sa budú dlhodobo 
zdržiava� v zahrani�í, ktoré budú vo výkone základnej vojenskej služby a tí, ktorí sa nebudú 
na území mesta zdržiava� viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní. Následne bližšie oboznámil 
prítomných s predmetným návrhom VZN.  
 
Ing. Štefánik doplnil informáciu o tom, aký bude celkový dopad na rozpo�et.  
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Ing. Krátky sa vyjadril, že je nevyhnutné zvýši� sadzbu dane z nehnute�ností, predovšetkým, 
ke� to zoberieme z poh�adu doterajšieho vývoja inflácie, ktorá sa naposledy upravovala 
v roku 1997 pre rok 1998. Navrhol, že bytové domy je potrebné zvýši� na úrove� 6,50 Sk, �o 
bude v rozpo�te do 200.000,-Sk. Byty navrhol zvýši� o 0,50 Sk.  
 
 Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 4 za zo 4 prítomných, odporu�il Návrh 
VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 
--------------------------------------------------------- 
 
 
Ing. Vanková, vedúca Majetkového oddelenia MsÚ v Tren�íne, predložila nasledovné 
žiadosti: 
 
a)   Ide o žiados� Ing. Márie Steiningerovej, Tren�ín zo d�a 25.10.2004 o kúpu �asti pozemku 
parc.�. 3256/1 zastavaná plocha s výmerou cca 180 m2 v k.ú. Tren�ín – lokalita Ul. Horný 
Šianec v Tren�íne (križovatka s Piaristickou ul.), ktorá bude upresnená geometrickým plánom 
za ú�elom usporiadania prístupu do rodinného domu. 
 Útvar hlavného architekta Mesta Tren�ín a Odbor životného prostredia a investícií 
Mestského úradu v Tren�íne žiados� odporu�ili d�a 5.11.2004. 
 
 Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za, 1 proti zo 4 prítomných, odporu�il 
vyhovie� žiadosti o kúpu �asti pozemku parc.�. 3256/1 zastavaná plocha s výmerou cca 
180 m2 v k.ú. Tren�ín – lokalita Ul. Horný Šianec v Tren�íne (križovatka s Piaristickou 
ul.), ktorá bude upresnená geometrickým plánom za ú�elom usporiadania prístupu do 
rodinného domu. 
 
 
b)   Ide o žiados� MAMET, spol. s.r.o., M. R. Štefánika 1, Nové Mesto n/V. zo d�a 28.10.2004 
o kúpu pozemkov parc.�. 756/28 zastavaná plocha s výmerou 28 m2 a parc.�. 771/8 zastavaná 
plocha s výmerou 10 m2 v k.ú. Tren�ín – lokalita Legionárska ulica v Tren�íne, za ú�elom 
usporiadania jestvujúcej záhrady na základe skuto�ného zamerania. 
 Útvar hlavného architekta Mesta Tren�ín a Odbor životného prostredia a investícií 
Mestského úradu v Tren�íne žiados� odporu�ili d�a 5.11.2004. 
 

Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 4 za zo 4 prítomných, odporu�il vyhovie� 
žiadosti MAMET, spol. s.r.o., M. R. Štefánika 1, Nové Mesto n/V. zo d�a 28.10.2004 
o kúpu pozemkov parc.�. 756/28 zastavaná plocha s výmerou 28 m2 a parc.�. 771/8 
zastavaná plocha s výmerou 10 m2 v k.ú. Tren�ín – lokalita Legionárska ulica 
v Tren�íne, za ú�elom usporiadania jestvujúcej záhrady na základe skuto�ného 
zamerania. 
 
 
c)   Ide o žiados� Karola a Romana Majzlana, Tren�ín zo d�a 14.10.2004 o kúpu pozemku 
�as� parc.�. 756/1 zastavaná plocha s výmerou cca 160 m2 v k.ú. Tren�ín, lokalita 
Legionárska ulica v Tren�íne, ktorá bude upresnená geometrickým plánom za ú�elom 
usporiadania jestvujúcej záhrady. 

Útvar hlavného architekta Mesta Tren�ín a Odbor životného prostredia a investícií 
Mestského úradu v Tren�íne žiados� odporu�ili d�a 5.11.2004. 
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Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 4 za zo 4 prítomných, odporu�il vyhovie� 
žiadosti Karola a Romana Majzlana, Tren�ín zo d�a 14.10.2004 o kúpu pozemku �as� 
parc.�. 756/1 zastavaná plocha s výmerou cca 160 m2 v k.ú. Tren�ín, lokalita 
Legionárska ulica v Tren�íne, ktorá bude upresnená geometrickým plánom za ú�elom 
usporiadania jestvujúcej záhrady. 
 
 
d)     Na základe požiadavky VM� Stred, boli vyzvaní jednotliví vlastníci garáží na Ul. 28. 
októbra, v záležitosti vysporiadania prístupu do garáží. Do dnešného d�a sa vyjadrilo 5 
vlastníkov kladne, ale sú aj takí, ktorí nemajú záujem o tento spôsob riešenia. Požiadavka 
finan�nej a majetkovej komisie je, aby tam neboli podieloví spoluvlastníci.  
 
 Výbor mestskej �asti Stred zobral na vedomie predmetnú informáciu.  
 
 
e)   Ide o žiados� Tibora Mojžiša, Tren�ín zo d�a 30.7.2004 o kúpu �asti pozemku parc.�. 
907/9 ostatná plocha s výmerou cca 1410 m2 v k.ú. Tren�ianske Biskupice – lokalita 
Nozdrkovce za ú�elom vybudovania firmy na výrobu tepelných a energetických zariadení. 

Útvar hlavného architekta Mesta Tren�ín a Odbor životného prostredia a investícií 
Mestského úradu v Tren�íne žiados� neodporu�ili, pretože daná lokalita je pod�a Územného 
plánu  sídelného útvaru Tren�ín definovaná ako športovo-rekrea�ná zóna. 

 
Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 4 za zo 4 prítomných, odporu�il vyhovie� 

žiadosti Tibora Mojžiša, Tren�ín zo d�a 30.7.2004 o kúpu �asti pozemku parc.�. 907/9 
ostatná plocha s výmerou cca 1410 m2 v k.ú. Tren�ianske Biskupice – lokalita 
Nozdrkovce za ú�elom vybudovania firmy na výrobu tepelných a energetických 
zariadení. 

 
 
f)   Ide o spolo�nú žiados� ob�anov Partizánskej ulice �. 6, Tren�ín zo d�a 2.11.2004 o kúpu 
pozemkov parc.�. 843/6 zastavaná plocha s výmerou 616 m2 (pod obytným domom), �asti 
parc.�. 843/1 zastavaná plocha s výmerou  cca 500 m2 a �asti parc.�. 843/1 zastavaná plocha 
s výmerou 1650 m2 v k.ú. Tren�ín – lokalita Partizánska ulica v Tren�íne, za ú�elom 
vytvorenia pešieho prístupu a parkovej a záhradnej zelene. 

Útvar hlavného architekta Mesta Tren�ín a Odbor životného prostredia a investícií 
Mestského úradu v Tren�íne d�a 5.11.2004 neodporu�ili predaj pozemku za ú�elom zriadenia 
záhradiek, nako�ko pod�a Územného plánu sídelného útvaru Tren�ín je daná lokalita 
definovaná ako obytné územie. 
 

Výbor mestskej �asti Stred stiahol z rokovania predmetnú žiados�.  
 

 
g)   Ide o žiados� Dušana Jacka, Tren�ín zo d�a 12.10.2004 o pred�ženie nájomnej zmluvy �. 
272/32/1999, ktorej predmetom je nájom �asti pozemku parc.�. 1687/21 s výmerou 76 m2 
v k.ú. Tren�ín – lokalita Rybárska ulica v Tren�íne, za ú�elom prevádzkovania dvoch 
prefabrikovaných garáží. 

Útvar hlavného architekta Mesta Tren�ín a Odbor životného prostredia a investícií 
Mestského úradu v Tren�íne žiados� odporu�ili d�a 20.10.2004. 
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Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 4 za zo 4 prítomných, odporu�il vyhovie� 

žiadosti Dušana Jacka, Tren�ín zo d�a 12.10.2004 o pred�ženie nájomnej zmluvy �. 
272/32/1999, ktorej predmetom je nájom �asti pozemku parc.�. 1687/21 s výmerou 76 
m2 v k.ú. Tren�ín – lokalita Rybárska ulica v Tren�íne za ú�elom prevádzkovania dvoch 
prefabrikovaných garáží. 

 
 

 
h)   Ide o žiados� Gabriely Sedílekovej o pred�ženie nájomnej zmluvy uzatvorenej na 
prenájom pozemku �as� parc.�. 187/2 o výmere 4 m2, v k.ú. Tren�ín, za ú�elom vysporiadania 
pozemku pod reklamným zariadením. 
 Ide o pozemok na Ul. Rozmarínovej – zele� oproti Štatistickému úradu. 
 OŽPaI MsÚ a ÚHA Mesta Tren�ín d�a 5.11.204 odporu�ili pred�ženie prenájmu na 
dobu 1 roka z dôvodu budúceho rozšírenia križovatky. 
 

Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 4 za zo 4 prítomných, odporu�il vyhovie� 
žiadosti Gabriely Sedílekovej o pred�ženie nájomnej zmluvy uzatvorenej na prenájom 
pozemku �as� parc.�. 187/2 o výmere 4 m2, v k.ú. Tren�ín, za ú�elom vysporiadania 
pozemku pod reklamným zariadením, na dobu 1 roka z dôvodu budúceho rozšírenia 
križovatky.  

 
 
 
i)   Ide o žiados� spolo�nosti Q-EX, a.s. Tren�ín, o pred�ženie nájomnej zmluvy uzatvorenej 
medzi Mestom Tren�ín a uvedenou spolo�nos�ou na prenájom pozemkov, na ktorých sú 
umiestnené reklamné zariadenia. Ide o nasledovné pozemky: 

- 1 ks na Ul. Legionárskej, k.ú. Tren�ín, �as� parc.�. 1825/2 zast. plocha o výmere 1,21 
m2, za cenu 1.000,-Sk/1 ks rekl. zariadenia 

- 1 ks na Ul. Legionárskej, k.ú. Tren�ín, �as� parc.�. 3263 zast. plocha o výmere 1,21 
m2, za cenu 1.000,-Sk/1 ks  rekl. zariadenia 

- 1 ks na Ul. 28. októbra, k.ú. Tren�ín, �as� parc.�. 756/1 zast. plocha o výmere 1,21 
m2, za cenu 1.000,-Sk/1 ks  rekl. zariadenia 

- 2 ks na Ul. Braneckého, k.ú. Tren�ín, �as� parc.�. 1115/1 zast. plocha o výmere 2,42 
m2, za cenu 2.000,-Sk/1 ks  rekl. zariadenia 

- 1 ks na Ul. Hviezdoslavovej, k.ú. Tren�ín, �as� parc.�. 1115/1 zast. plocha o výmere 
1,21 m2, za cenu 2.000,-Sk/1 ks  rekl. zariadenia 

- 1 ks na Ul. Hviezdoslavovej, k.ú. Tren�ín, �as� parc.�. 3271/1 zast. plocha o výmere 
1,21 m2, za cenu 2.000,-Sk/1 ks  rekl. zariadenia 

 
Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 4 za zo 4 prítomných, odporu�il vyhovie� 

žiadosti spolo�nosti Q-EX, a.s. Tren�ín, o pred�ženie nájomnej zmluvy uzatvorenej 
medzi Mestom Tren�ín a uvedenou spolo�nos�ou na prenájom pozemkov, na ktorých sú 
umiestnené reklamné zariadenia, v zmysle predloženého návrhu. 
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j)   Ide o návrh KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, Tren�ín zo d�a 24.11.2004 
o zámenu pozemkov �as� parc.�. 720/10 zastavaná plocha s výmerou cca 449 m2 – lokalita 
križovatka pri Keramoprojekte, ktorá bude upresnená geometrickým plánom za pozemky 
parc.�. 696/9, 696/4, 696/6 a 696/11 s celkovou výmerou 449 m2 v k.ú. Tren�ín – lokalita 
Legionárska ulica, za ú�elom usporiadania pozemkov pre stavbu kruhovej križovatky ulíc 
Soblahovská a Legionárska. 
 Útvar hlavného architekta Mesta Tren�ín a Odbor životného prostredia a investícií 
Mestského úradu v Tren�íne žiados� odporu�ili. 
 

Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za, 1 sa zdržal hlasovania zo 4 
prítomných, odporu�il vyhovie� žiadosti KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, 
Tren�ín zo d�a 24.11.2004 o zámenu pozemkov �as� parc.�. 720/10 zastavaná plocha 
s výmerou cca 449 m2 – lokalita križovatka pri Keramoprojekte, ktorá bude upresnená 
geometrickým plánom za pozemky parc.�. 696/9, 696/4, 696/6 a 696/11 s celkovou 
výmerou 449 m2 v k.ú. Tren�ín – lokalita Legionárska ulica, za ú�elom usporiadania 
pozemkov pre stavbu kruhovej križovatky ulíc Soblahovská a Legionárska. 

 
 
k)   Ide o stanovisko VM� Stred k predaju pozemkov v k.ú. Tren�ín nachádzajúce sa pod 
budovami Rímskokatolíckej cirkvi farnos� Tren�ín: 
parc.�. 1196 pod Farským kostolom vo výmere 620 m2, parc.�. 1197 pod budovou bytu 
kaplána a náukovej miestnosti vo výmere 193 m2, parc.�. 1043 zele� okolo kostola na Nám. 
sv. Anny vo výmere 231 m2, parc.�. 1044 pod kostolom na Nám. sv. Anny vo výmere 149 m2, 
parc.�. 1045 prístup do kostola na Nám. sv. Anny vo výmere 213 m2 pre Rímskokatolícku 
cirkev farnos� Tren�ín za ú�elom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov. 
 OŽPaI MsÚ v Tren�íne a ÚHA Mesta Tren�ín predaj nehnute�ností odporú�ajú. 
 

Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 4 za zo 4 prítomných, odporu�il vyhovie� 
žiadosti k predaju pozemkov v k.ú. Tren�ín nachádzajúcich sa pod budovami 
Rímskokatolíckej cirkvi farnos� Tren�ín, v zmysle predloženého návrhu. 

 
 
 
2. Požiadavky poslancov a ob�anov 
 
Mgr. Plánková vzniesla nasledovné požiadavky: 

- odprata� vylámaný asfalt na rohu križovatky Ul. Záhradníckej a Ul. Krátkej, 
- úprava chodníka na Soblahovskej ulici medzi domami �. 1113 a 1112 (plocha 

o rozmere nieko�kých metrov) smerom z mesta na cintorín po �avej strane – je 
nepriechodný, vo ve�mi zlom stave, 

- ako ob�an sa ohradila vo�i tomu, aby auto (bordovej farby) MHT, m.p.o. prechádzalo 
po chodníkoch na Soblahovskej ulici, dnes 29.11.2004  o 11.30 h, 

- požiadala o skrátenie �asu na zásobovanie v pešej zóne do 10.00 h, s �ím súhlasil aj 
PhDr. Kvasni�ka, 

- k odpovedi na požiadavky poslancov z OŽPaI, bod b/ zo d�a 25.10.2004 - ,,ob�ania 
v bytovom dome na Soblahovskej ulici sa majú priamo kontaktova� na MHT, m.p.o. 
a nárokova� si vysadenie nových drevín“ sa vyjadrila, že trvá na požiadavke, že 
požiadavky ob�anov budú priamo na výbore predklada� poslanci, aby to nemuseli 
vybavova� ob�ania zo svojich súkromných telefónov, 
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- po�akovala za vykonanú kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky na 
Soblahovskej ulici a požiadala, aby sa kontrola vykonávala pravidelne, aspo� 1x 
mesa�ne, 

- po jednom z retardérov je vyh�bená jama, �o je ve�mi nebezpe�né – požiadala 
o nápravu 

- navrhla, aby bol vypracovaný a následne predložený na VM� ,,Plán kontroly 
dopravného zna�enia v meste Tren�ín“  v ktorom bude uvedené ako sa bude 
kontrolova� zna�enie v meste za VM� Stred a kto bude ma� za to zodpovednos�  

 
 

P. Hubinská vzniesla nasledovné požiadavky:  
- Súdna ulica – odvezená hlina, vyh�beniny – požiadala MHT, m.p.o. o zarovnanie, 
- v jasliach ešte nie sú orezané stromy 

Ing. Petrtýl reagoval, že dnes sa konala porada, na ktorej bolo povedané, že po�as zimného 
obdobia sa posilnia výruby a orezy stromov. 

- Panenská ulica sa po�as zimných mesiacov neodh��a 
Predložila žiados� p. Vaga�a, prevádzka EMDO-CENTRO reštaturácia, Nám. sv. Anny 16, 
Tren�ín o schválenie nových otváracích hodín nasledovne: 
Pondelok  7.00 – 24.00 h 
Utorok – sobota 7.00 – 03.00 h 
Nede�a   7.00 – 22.00 h 
 
 Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 4 za zo 4 prítomných neodporu�il 
pred�ženie závere�nej hodiny v predmetnej prevádzke, odporu�il ponechanie  
závere�nej hodiny do 24.00 h.  
 
Bc. Marousek vysvetlil, že ke�že na ulici Soblahovskej boli zrušené retardéry, MHT, m.p.o. 
automaticky odstránilo aj zna�enie. Mestská polícia vykonávala kontrolu v sú�innosti so 
štátnou políciou. Ná�elník MsP pripravuje návrh úpravy dopravného zna�enia �o sa týka 
rýchlosti, v sú�innosti s novým okresným riadite�om dopravného inšpektorátu, kde by mali 
by� v ur�itých zónach, alebo uliciach osadené nové dopravné zna�ky. 
 
Ing. Krátky navrhol opätovne osadi� zna�enie povo�ujúce ís� rýchlos�ou 40 km/h.  
 
 Výbor mestskej �asti Stred odporu�il prehodnoti� opätovné osadenie dopravného 
zna�enia ,,40 km/h“ na Soblahovskú ulicu. 
 
 
Požiadavky ob�ana predložené písomnou formou: 
 Sídlisko Nad tehel�ou mimo mestskej komunikácie zvä�ša bez chodníkov spájajú 
s mestom aj dva chodníky. Trasy navrhovaných chodníkov v podstatne vä�šom rozsahu boli 
riešené vo viacerých variantoch. Zostali len dva chodníky. Jeden smerom k bytovkám na 
Partizánskej ulici riešený ako neupravený lesný chodník a druhý smerujúci okolo oplotenia 
evanjelického cintorína na Horný Šianec popod vzrastlé stromy. 
 Ten druhý je využívanou trasou pre peších smerujúcich ráno do zamestnania resp. do 
školy. Chodník bol v minulosti upravený a z drevených pražcov sa vytvorili stupne 
umož�ujúce pomerne bezpe�nú chôdzu. Okolo chodníka sa zrealizovalo po celej trase 
zábradlie z gu�atiny. Chodník v minulosti pred zimou vy�istili od popadaného lístia, upravili 
stupne a vysypali drobným kame�om. 
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 Vplyvom �asu a užívania stupne zmenili pôvodný sklon, nachýlili sa a v niektorých 
miestach po prípadnej námraze sa stávajú  nebezpe�ným zdrojom úrazu. V kritických 
miestach je naviac aj polámané zábradlie. V minulom roku bol po�as temer 3 týžd�ov 
v zimnom období neprechodný a stav pre tohtoro�né zimné obdobie je vyslovene kritický. 
 Chodník v takomto stave sa v zimnom období stáva potenciálnym zdrojom úrazu, 
preto sa na Vás aj  v mene ostatných obyvate�ov sídliska obraciam so žiados�ou o prejednanie 
uvedeného problému a zabezpe�enie nápravy.  
 
 
Stretnutie s ob�anmi 
 
PhDr. Kvasni�ka privítal prítomných ob�anov a predstavil �lenov VM�. 

 
Ob�ania vzniesli nasledovné pripomienky: 

- bolo správne odstráni� retardéry zo Soblahovskej ulice? 
- na Ul. 28. októbra chodia autá do protismeru, napriek tomu, že ulica je jednosmerná, 
- ako je škôlka na Ul. 28. októbra, zo strany od ,,Smažienky“ nie je rešpektované 

zna�enie ,,zákaz vjazdu“, 
- na jar je potrebné vyzna�i� prechody pre chodcov, na frekventovaných miestach farba 

mizne, 
- po�as zimných mesiacov je potrebné udržiava� chodníky pred obytnými domami, 

obchodmi a predovšetkým na autobusových zástavkách, kde je vždy množstvo �adu, 
stav je potrebné kontrolova�, prípadne sakncionova�, 

- dôležité je kvalitné životné prostredie – autá chodia kade chcú v rozpore s dopravným 
zna�ením, parkujú pri škole a na zeleni, 

- chodník okolo ihriska by bolo vhodné potiahnu� smerom k nemocnici, 
- navrhli opätovne zavies� da� za psov, 
- na Soblahovskej ul. �. 1104 už 3. mesiac parkuje kamión, 
- pochválili vybudovanie pešieho prechodu cez železnicu pri Štatistickom úrade – 

takýto prechod by sa mohol v záujme bezpe�nosti zrealizova� aj pri �erpacej stanici, 
pri bývalom bitúnku, 

- ide zimné obdobie a ,,Topoliho jama“ na Ul. K Dolnej stanici nemá doteraz majite�a, 
ktorý bude odh��a� sneh z chodníka, ktorý je chodníkom smerom k poliklinike 
a k úradom, ktoré sú tam, 

- spravila sa jednosmerná ulica  - �as� Piaristickej ulice smerom od Kooperatívy po 
Elektri�nú ako je nová predaj�a elektrotechniky – nerešpektuje sa, 

- bolo by vhodné spravi� kone�né úpravy chodníkov a zelene v okolí kultúrneho 
strediska, 

- privítal odstránenie spoma�ova�ov zo Soblahovskej ulice, je lepšie osadi� tam 
príslušné dopravné zna�enie a vykonáva� kontroly, 

- Ul. 28. októbra – �ervený výškový dom, potom 5-poschodový, - presne na úrovni 
výškového domu je  najnižší bod cesty - 2/3 roku sa tam drží voda, 

- tento rok na jese� neboli na Novinách pristavené ve�kokapacitné kontajnery, 
- mestská autobusová doprava je neúmerne drahá, z niektorých miest na iné sa nie je 

možné dosta� jedným spojom, musí sa prestupova�,  
- navrhli zavola� do Tren�ína inú dopravnú firmu, 
- prispieva sa na šport, na kultúru, ale nepomáha sa starým �u�om – pomohlo by aj 10 

autobusových lístkov na mesiac, 



 8 

- na Legionárskej ulici ako je prvý obytný dom, za ktorým je úzka uli�ka sú kontajnery 
a ešte tam aj parkujú autá, kontajnery by mali by� umiestnené �alej na druhej strane 
a nie rovno pod oknami – je tam zápach, s�ažujú sa na to �udia, 

- obrezávajú sa kvitnúce kríky, 
- autobusový spoj �.5 by mal ma� zokruhovanú trasu a premáva� aj do Zlatoviec 

a Záblatia, 
- ráno sa na Soblahovskej ulici stretávajú bezdomovci a už od 7.00 hodiny tam pijú, 
- mestská polícia by mala prísnejšie kontrolova� majite�ov psov – psy sa pohybujú 

vo�ne, bez vôdzky, 
- parkovisko a zele� v okolí trhoviska je ve�mi zne�istené odpadkami, 
- upozornili na problém parkovania áut v centre mesta  
- ob�ianka informovala, že pred 7 rokmi bola kompletne vyprojektovaná výstavba 

podzemných garáží v priestore pred Domom armády - v prípade záujmu sú ob�ania 
ochotní projekt, ktorý predpokladá 20 miliónovú investíciu odpreda�, 

- pri výstavbe �SOB bolo povedané, že v jej podzemných garážach budú môc� 
parkova� aj ob�ania – nie je to splnené. 

 
 
 

PhDr. Marián Kvasni�ka, �len VM� STRED, po�akoval prítomným za ú�as� a 
ukon�il zasadnutie. 
 
 
Zapísala: Dana Viskupi�ová 
V Tren�íne, 03.12.2004  
 
 
       p. Gabriela H U B I N S K Á,  
             predseda VM� STRED 
        
        D�a: 
 
 


