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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, 
konaného dňa 30. mája 2005 na Mestskom úrade v Trenčíne 

________________________________________________________________                                                                         
 

Prítomní:      Neprítomní:     
Ing. Ján Krátky  Gabriela Hubinská (svoj hlas poskytla   
Mgr. Anna Plánková                                                                                 mimo zasadnutia) 
       Dipl. Ing. Július Homola   

PhDr. Marián Kvasnička 
MUDr. Eugen Szép 

         
garant: Ing. Marta Koptíková    Hostia: 
zapisovateľka: Dana Viskupičová   Ing. Vanková, MsÚ 
       Ing. Anton Boc, MsÚ 
       Ing. Erika Vravková, MHSl, m.r.o. 
       Bc. Marousek, MsP 
        
Program: 

1) Prerokovanie žiadostí 
2) Požiadavky poslancov a občanov 
3) Rôzne 

 
Ing. Ján Krátky, člen VMČ STRED, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ. 

 
 
1. Prerokovanie žiadostí 
 
a)   Ide o žiadosť vlastníkov záhradiek v záhradkárskej osádke Poľnohospodár, o odkúpenie 
pozemkov, ktoré sa nachádzajú za plotom ich záhradiek z dôvodu, že uvedené pozemky sú 
nevyužité, zarastené divými kríkmi a burinou a slúžia ako čierna skládka odpadu. 
Ide o nasledovné pozemky:  

- parc.č. 3451/5 o výmere 31 m2, v k.ú. Trenčín – žiadateľ Pánis Stanislav 
- parc.č. 3451/4 o výmere 32 m2, v k.ú. Trenčín – žiadateľ Drha Peter 
- parc.č. 3451/3 o výmere 29 m2, v k.ú. Trenčín – žiadateľ Kollár Jozef 
- parc.č. 3451/2 o výmere 31 m2, v k.ú. Trenčín – žiadateľ Hošták Peter 
- parc.č. 3451/1 o výmere cca 30 m2, v k.ú. Trenčín – žiadateľ Kobyda Michal 
OŽPaI a ÚHA Mesta Trenčín odporučil odpredaj pozemkov dňa 12.12.2003 v zmysle 

žiadosti. 
FMK dňa 20.7.2004 odporučila odpredaj pozemkov za podmienky realizovania predaja 

všetkých dotknutých pozemkov. 
 Listom zo dňa 20.4.2005 požiadali všetci vlastníci záhradiek o odkúpenie 
horeuvedených pozemkov. 
 
 Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti 
vlastníkov záhradiek v záhradkárskej osádke Poľnohospodár, o odkúpenie pozemkov, 
ktoré sa nachádzajú za plotom ich záhradiek z dôvodu, že uvedené pozemky sú 
nevyužité, zarastené divými kríkmi a burinou a slúžia ako čierna skládka odpadu. 
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b)   Ide o žiadosť Jozefa Pagáča, zo dňa 22.3.2005 o kúpu časti pozemku parc.č. 545/2 
s výmerou cca 95 m2 v k.ú. Trenčín – lokalita Piaristická ulica v Trenčíne, za účelom 
sprístupnenia rodinného domu. 
 Riaditeľka sociálnych služieb Mesta Trenčín s predajom predmetného pozemku 
nesúhlasí dňa 24.6.2005. 
 Útvar architektúry a stratégie a Útvar životného prostredia a dopravy Mestského 
úradu v Trenčíne predaj neodporučili dňa 22.3.2005. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 proti neodporučil vyhovieť žiadosti 
Jozefa Pagáča, Sedličná 156 zo dňa 22.3.2005 o kúpu časti pozemku parc.č. 545/2 
s výmerou cca 95 m2 v k.ú. Trenčín – lokalita Piaristická ulica v Trenčíne, za účelom 
sprístupnenia rodinného domu. 
 
 
 
c)   Ide o žiadosť JUDr. Jána Kanabu zo dňa 22.4.2005 o kúpu pozemkov parc.č. 636/27 orná 
pôda s výmerou 1260 m2 a parc.č. 636/29 orná pôda s výmerou 1260 m2 v k.ú. Trenčianske 
Biskupice – lokalita Belá, za účelom výstavby rodinných domov. 

Útvar architektúry a stratégie a Útvar životného prostredia a dopravy Mestského 
úradu v Trenčíne žiadosť neodporučili dňa 5.5.2005, pretože lokalita nie je určená na 
zástavbu rodinnými domami.. 
 

Výbor mestskej časti Stred sa k predmetnej žiadostí vyjadrí až po ukončení 
procesného schvaľovania zmeny smerného územného plánu. 
 
 
 
d)   Ide o žiadosť Richarda Pavlikovského o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. 
Trenčín, parc.č. 2059/18 zastavaná plocha o výmere 157 m2, za účelom výstavby 
polyfunkčného objektu. 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie dňa 30.5.2005 
odporučil odpredaj pozemku v zmysle žiadosti. 
  

 Výbor mestskej časti Stred sa k predmetnej žiadosti vyjadrí po jej upresnení 
žiadateľom a po predložení nákresu.  
 
 
 
e)   Ide o žiadosť o povolenie času predaja a času prevádzky služieb prevádzkovateľa 
EFEKTA PLUS s.r.o., v prevádzkárni FILM CAFFE & RESTAURANT nachádzajúcej sa na 
Ul. Inovecká 1124/9, Trenčín nasledovne: 
pondelok až štvrtok  8.00 h – 24.00 h 
piatok    8.00 h – 04.00 h 
sobota             11.00 h – 04.00 h 
nedeľa             11.00 h – 24.00 h 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za odporučil prevádzkový čas 
v prevádzkárni FILM CAFFE & RESTAURANT nachádzajúce j sa na Ul. Inovecká 
1124/9, Trenčín do 24.00 h počas skúšobnej doby 3 mesiace. 
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f)   Ide o žiadosť o povolenie času predaja a času prevádzky služieb prevádzkovateľa Bamax 
plus s.r.o., v prevádzkárni PENZIÓN KRISTÍNA, nachádzajúcej sa na Ul. Olbrachtova 3, 
Trenčín nasledovne: 
pondelok až piatok  10.00 h – 23.00 h 
sobota               11.00 h – 23.00 h 
nedeľa               11.00 h – 23.00 h 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za odporučil prevádzkový čas 
v prevádzkárni PENZIÓN KRISTÍNA, nachádzajúcej sa na Ul. Olbrachtova 3, Trenčín 
do 23.00 h počas skúšobnej doby 3 mesiace. 
 
 
 
g)   Ide o žiadosť o povolenie času predaja a času prevádzky služieb prevádzkovateľa 
Veramax s.r.o., v prevádzkárni LAGÚNA BAR, nachádzajúcej sa na Ul. K Dolnej stanici 1, 
Trenčín nasledovne: 
pondelok až štvrtok  8.00 h – 24.00 h 
piatok    8.00 h – 02.00 h 
sobota              11.00 h – 02.00 h 
nedeľa              11.00 h – 23.00 h 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za odporučil prevádzkový čas 
v prevádzkárni LAGÚNA BAR, nachádzajúcej sa na Ul. K Dolnej stanici 1, Trenčín do 
24.00 h počas skúšobnej doby 3 mesiace. 
 
 
 
h)   Ide o žiadosť o povolenie času predaja a času prevádzky služieb prevádzkovateľa Austro 
Bold s.r.o., v prevádzkárni Bold Club, nachádzajúcej sa na Ul. Dlhé Hony 6362 , Trenčín 
nasledovne: 
pondelok až sobota  11.00 h – 24.00 h 
nedeľa              11.00 h – 22.00 h 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za odporučil prevádzkový čas 
v prevádzkárni Bold Club, nachádzajúcej sa na Ul. Dlhé Hony 6362, Trenčín do 24.00 h 
počas skúšobnej doby 3 mesiace. 
 
 
 
3. Rôzne  
 
Ing. Krátky poukázal, že na Biskupickej ulici, na ceste ku kostolu druhý strom napravo 
vyschol, je potrebné ho odstrániť. Taktiež pred domom Biskupická č. 24 je jedna tretina 
stromu suchá, je potrebné ju zrezať.  
 Inicioval rozšírenie Biskupického cintorína, čo pôvodne bolo aj sa na tom pracovalo, 
ale nebola presná výmera urbárnického pozemku. Cintorín by mal byť rozšírený až po hlavnú 
cestu.  
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Mgr. Plánková požiadala vyzvať majiteľa jamy na Ul. Legionárska po pravej strane po 
Balajovi. Nestavia, napriek tomu plotom zabral chodník, je tam neporiadok. Chodník je 
potrebné uvoľniť.  

Podotkla, že autobusová doprava smerom do Istebníka je nepostačujúca. 
Je potrebné skontrolovať Soblahovskú ulicu, pretože sú zatienené byty na prízemiach 

obytných domov – je potrebné vidieť terajší stav. 
Na Novinách 3 stromy na jeseň označili, ale nestihli ich zrezať.  

 
Ing. Boc poznamenal, že je potrebné upozorniť stavebný dozor v záležitosti neustále 
padajúceho plotu v okolí bývalého objektu Masarykových kasární.  
 V záležitosti autobusovej dopravy odpovedal, že prebieha analýza a zatiaľ nie je nič 
vylúčené. 
 
Ing. Krátky doplnil, že jarabiny sú na udržiavanie čistoty veľmi nevýhodné, bolo by vhodné 
vrátiť sa ku sakurám.  
 

Výbor mestskej časti Stred požiadal na svoje najbližšie zasadnutie prizvať Ing. 
Barčákovú.  
 
Mgr. Plánková poznamenala, že na Legionárskej ulici boli prechody pre chodcov pri 
Poštovej banke, pred Lekárňou Ave Maria a už tam nie sú - požiadala o preverenie. Keď 
ľudia vystúpia z autobusu smerom z Juhu, majú problém prejsť cez cestu. 
 
 
  Ing. Krátky, člen VMČ STRED, poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová 
V Trenčíne, 08.06.2005  
 
        Ing. Ján K R Á T K Y,  
                                  člen VMČ STRED 
        
        Dňa: 
 
 
 
 
 


