
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti STRED, konaného d�a 20. marca 2002 na Mestskom úrade v Tren�íne  

  Prítomní:     Neprítomný :  
Ing. Ján Kardoš  
Ing. Peter Klapita  
PhDr. Marián Kvasni�ka  
Ing. Dušan Bezák  
JUDr. Štefan Gorelka  
MUDr. Vojtech Žit�an  
MUDr. Beáta �in�árová  
Ing. Ján Krátky  
 
garant: Ing. Marta Koptíková  
zapisovate�ka: Daniela 
Hrn�árová  

  

MUDr. Miroslav Chovanec  
Ing. Dušan Lobotka 
Ing. Milan Topoli  

P r o g r a m: 

1) Odpovede na požiadavky �lenov VM� 
2) Prerokovanie nového cestovného poriadku MHD 
3) Prerokovanie žiadostí o vyjadrenie 
4) Rôzne 
 
 
 
Ing. Ján Kardoš, predseda VM� STRED, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VM�.  
 
 
 
1) Odpovede na požiadavky �lenov VM� 
 
Ing. Ján Kardoš oboznámil prítomných s odpove�ami na požiadavky z minulých zasadnutí VM� Stred. 
 
 
2) Prerokovanie nového cestovného poriadku MHD 
 
P. Pavol Štefánek, vedúci mestskej dopravy v Tren�íne, informoval, že sa budú ruši� niektoré spoje z dôvodu 
nerentability. 
 
  

Linka �. Po�et zrušených spojov  
1  4   
2  8  
5  11  
6  10  
7   2 spoje sa skrátia, premávali do Kubrice, teraz len po Kubru 
8  10  
15  2  
17   3  
20  1  
23   4  

 
  
 
Uvedené spoje sa budú ruši� na základe výsledkov sledovania vy�aženosti spojov pomocou palubných po�íta�ov, 
ktoré sú v každom autobuse. 
Informoval, že na vä�šine spojov dôjde k �asovej úprave príchodov autobusov a to z toho dôvodu, že v niektorých 
prípadoch meškával spoj aj 7 minút, �o je dané aj stavbou mesta, prejazdnos�ou jednotlivých �astí mesta. 
Všetky zmeny v cestovnom poriadku vychádzajú z dlhodobého sledovania jednotlivých spojov a všetko môžu aj 



podloži� dokumentáciou. 
 
Pripomienky: 
 
MUDr. �in�árová pripomenula, že pred pár rokmi bola zrušená linka �. 10, ktorá chodila na sídlisko Noviny. 
Linka �. 12 premáva len raz ráno a raz popoludní. Ob�ania z tohoto sídliska musia chodi� na autobus až do 
Biskupíc alebo k Perle. Podotkla, že "sídlisko starne" a �udí roz�u�uje, že na autobus musia chodi� tak �aleko.  
 
P. Štefánek odpovedal, že linka �. 10 sa zrušila v roku 1994, pretože frekvencia nebola dostato�ná na to, aby sa 
pokryli náklady na prevádzkovanie tejto linky. 
 
PhDr. Kvasni�ka požiadal o informáciu, �i prispôsobujú spoje MHD príchodom a odchodom rýchlikov. 
 
P. Štefánek odpovedal, že toto sa robilo do roku 1994 alebo 1995. V tom období sa menil cestovný poriadok 
MHD takmer každý rok, �o vzbudilo tvrdú kritiku. Železnice robili vždy nejaké úpravy - 2 minútové, 5 minútové, 
nebolo roku, aby sa rýchliku alebo osobnému vlaku neupravoval príchod, odchod. Ke� chceli na tieto posuny 
reagova�, museli posunú� nieko�ko spojov pred príchodom a nieko�ko spojov po príchode vlaku. Posunuli sa tak 
robotnícke spoje, ktorými chodili �udia do práce, napr. do Meriny, Ozety a pod., �o samozrejme vzbudilo ve�kú 
kritiku. Potom si tieto ve�ké podniky nahlásili za�iatok pracovnej doby a cestovný poriadok sa postavil na tomto 
základe. 
Podotkol, že ak budú pripomienky zo strany výborov mestských �astí realizovate�né, tak ich zoh�adnia v 
pripravovanom novom cestovnom poriadku. 
 
Ing. Krátky pripomenul, že požiadal o oslovenie SAD Tren�ín so žiados�ou na vybudovanie betónovej plochy cca 
5 x 2 m v �asti Belá za ú�elom, aby cestujúci nevystupovali do jám, resp. do blata. 
 
P. Štefánek odpovedal, že SAD nie je oprávnená budova� autobusové zastávky. Jediné , �o môžu robi� je, že 
vyvesia cestovný poriadok a jediným ich majetkom je ozna�ník autobusovej zastávky. 
Informoval, že nový cestovný poriadok bude zverejnený na internete. Minimálne dva mesiace nebude vydaný 
knižne, aby sa mohli zapracova� prípadné zmeny a pripomienky. 
 
Výbor mestskej �asti Stred 8 hlasmi za zobral na vedomie informáciu o príprave nového cestovného 
poriadku MHD a vyjadril súhlasné stanovisko k plánovanej redukcii niektorých spojov MHD.  
V prípade pripomienok zo strany ob�anov bude VM� Stred požadova� od SAD Tren�ín nápravu. 
 
 
 
3) Prerokovanie žiadostí o vyjadrenie 
 
a) Ide o žiados� o zaujatie stanoviska k zmene v užívaní priestorov predajne na reštauráciu, kaviare�, prístavbu 
sociálneho zariadenia na Mierovom nám. �. 3 v Tren�íne. Žiadate�om je firma GEKOM, K. Šmidkeho 11, Tren�ín. 
Pod�a územného plánu sídelného útvaru Tren�ín je daná lokalita ur�ená ako centrálny mestský blok. Prevádzka 
reštaurácie a kaviarne je primárnou funkciou v zástavbe mestského bloku.  
MsÚ odbor ŽP súhlasí s požadovanou zmenou využitia priestorov. 
 
Ing. Kobelár doplnil bližšie informácie o sú�asnom stave predmetných priestorov ako aj o zámere firmy GEKOM. 
 
 
Výbor mestskej �asti Stred 8 hlasmi za zaujal súhlasné stanovisko k zmene v užívaní priestorov predajne 
na reštauráciu, kaviare�, prístavbu sociálneho zariadenia na Mierovom nám. �. 3 v Tren�íne, o ktorú 
požiadala GEKOM, K. Šmidkeho 11, Tren�ín. Odporú�a zmenu v užívaní predmetných priestorov rieši� 
koncep�ne pre budúcnos� (plánované prepojenie smerom k synagóge, riešenie I. poschodia objektu). 
Výbor mestskej �asti Stred neodporu�il rieši� nájom odbývaním vloženej investície. 
 
 
b) Ide o žiados� o zaujatie stanoviska k zmene v užívaní stavby predajne potravín na distribu�ný sklad liekov na 
Ul. Inovecká 2450, Tren�ín, vo vlastníctve p. Pipitu. Žiadate�om je firma UNIMED, s.r.o., Orieškova 11, Bratislava. 
Pod�a územného plánu sídelného útvaru Tren�ín je daná lokalita ur�ená ako zmiešaná vybavenos� (s plošnou 
prevahou komer�ných zariadení), kde sklad liekov je vhodná funkcia. 
MsÚ odbor ŽP súhlasí s požadovanou zmenou užívania stavby pod�a priloženej dokumentácie. 
 
 
Výbor mestskej �asti Stred 8 hlasmi za zaujal súhlasné stanovisko k zmene v užívaní stavby predajne 
potravín na distribu�ný sklad liekov na Ul. Inovecká 2450, Tren�ín, vo vlastníctve p. Pipitu, o ktorú 
požiadala firma UNIMED, s.r.o., Orieškova 11, Bratislava, v zmysle predloženej žiadosti. 
 
 



c) Ide o žiados� o zaujatie stanoviska k zmene v užívaní stavby bytových priestorov na kancelárie na 1. poschodí 
domu, Mierové nám. 29, Tren�ín. Žiadate� je zastúpený správcom Richardom Medálom, Tren�ín. 
Pod�a územného plánu sídelného útvaru Tren�ín je daná lokalita ur�ená ako centrálny mestský blok. 
MsÚ odbor ŽP súhlasí s požadovanou zmenou užívania stavby pod�a priloženej dokumentácie. 
 
Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 6 za a 2 sa zdržali hlasovania zaujal súhlasné stanovisko k zmene 
v užívaní stavby bytových priestorov na kancelárie na 1. poschodí domu, Mierové nám. 29, Tren�ín. 
Žiadate� je zastúpený správcom Richardom Medálom, Tren�ín, v zmysle predloženej žiadosti. 
 
 
 
d) Ide o žiados� o zaujatie stanoviska k zmene v užívaní stavby hospodárskej budovy pri rodinnom dome na 
prevádzku rýchlo�istiarne a prá�ovne na Ul. Biskupická 35 v Tren�íne. Žiadate�om je �IPRA plus s.r.o., Zlatovská 
24, Tren�ín. Na stavbe bude realizované osadenie novej technológie �istiarne s uzavretým okruhom prevádzky. 
Pod�a územného plánu sídelného útvaru Tren�ín je dané územie ur�ené na bývanie, kde podmiene�ne vhodná je 
funkcia nerušiace služby pre obyvate�ov, pri�om parkovanie užívate�ov zariadení služieb musí by� riešené na 
pozemkoch ich prevádzkovate�ov.  
MsÚ odbor ŽP súhlasí s požadovanou zmenou v užívaní stavieb a požaduje dorieši� vonkajší vzh�ad stavby. 
 
Pripomienky: 
 
Ing. Krátky požiadal o zadanie podmienky, aby prevádzka neza�ažovala prostredie a aby nebola hlu�ná. 
 
 
Výbor mestskej �asti Stred 8 hlasmi za zaujal súhlasné stanovisko k zmene v užívaní stavby 
hospodárskej budovy pri rodinnom dome na prevádzku rýchlo�istiarne a prá�ovne na Ul. Biskupická 35 v 
Tren�íne, o ktorú požiadala �IPRA plus s.r.o., Zlatovská 24, Tren�ín, s podmienkou, aby predmetná 
prevádzka neza�ažovala prostredie a nebola hlu�ná. 
 
 
e) Ide o žiadosti: 
 
1) spolo�nosti s r.o. ADOZ, Opatovská 53, Tren�ín, o predaj pozemkov parc.�. 1681/1 ostatná plocha s výmerou 
1803 m2 a parc.�. 1713/15 záhrada s výmerou 809 m2 v k.ú. Tren�ín - lokalita Noviny, za ú�elom výstavby 
bytového domu. Vyjadrenie odboru architektúry a odboru ŽP zo d�a 7.3.2002 je priložené. 
 
2) Ing. Dušana Ska�ányho o predaj pozemkov parc.�. 1694/97 ostatná plocha s výmerou 54 m2 a parc.�. 
1694/126 ostatná plocha s výmerou 88 m2 v k.ú. Tren�ín - lokalita Karpatská ulica, za ú�elom usporiadania 
jestvujúcej záhrady a prístupu do rodinného domu. Vyjadrenie odboru architektúry a odboru ŽP zo d�a 7.3.2002 
je priložené. 
 
Pripomienky: 
 
Ing. Vanková upresnila, že v prípade spolo�nosti s r.o. ADOZ ide o výmeru 594 m2, ktorú spolo�nos� ADOZ 
s.r.o. upresnila listom z dnešného d�a. 
 
 
1) 
Výbor mestskej �asti Stred 7 hlasmi za potvrdil platnos� svojho stanoviska zo d�a 20.2.2002. 
Výbor mestskej �asti Stred upozornil, že nie sú riešené parkovacie plochy a prístupy. Ak sa tieto budú 
rieši�, tak Výbor mestskej �asti Stred odporú�a pozemky pod parkovacími plochami a prístupmi preda�. 
 
2)  
Výbor mestskej �asti Stred 7 hlasmi za odporu�il vyhovie� žiadosti Ing. Dušana Ska�ányho o predaj 
pozemkov parc.�. 1694/97 ostatná plocha s výmerou 54 m2 a parc.�. 1694/126 ostatná plocha s výmerou 
88 m2 v k.ú. Tren�ín - lokalita Karpatská ulica, v zmysle predloženej žiadosti. 
 
 
 
f) Ide o žiados� Europlakat, s.r.o. so sídlom Kuzmányho 2, Banská Bystrica, o umiestnenie a prevádzkovanie 
internetu pre verejnos�. Ide o lokalitu pri ODA, �as� parc.�. 300/3, v k.ú. Tren�ín. 
 
Výbor mestskej �asti Stred 7 hlasmi za odporu�il vyhovie� žiadosti Europlakat, s.r.o. so sídlom 
Kuzmányho 2, Banská Bystrica, o umiestnenie a prevádzkovanie internetu pre verejnos� v lokalite pri 
ODA, �as� parc.�. 300/3, v k.ú. Tren�ín, v zmysle predloženej žiadosti. 
 
 



g) Ide o žiados� Galérie M. A. Bazovského, so sídlom Palackého 27, Tren�ín, o prenájom pozemku �as� parc.�. 
3238, v k.ú. Tren�ín o výmere 1 m2 (pozemok pred objektom galérie), za ú�elom umiestnenia informa�ného 
panelu, ktorý bude verejnos� oboznamova� so všetkými podujatiami pripravovanými galériou v priebehu roka. 
Odbor architektúry MsÚ d�a 7.3.2002 odporu�il prenájom pozemku v zmysle žiadosti na dobu 5 rokov. 
 
 
Výbor mestskej �asti Stred 7 hlasmi za odporu�il vyhovie� žiadosti Galérie M. A. Bazovského, so sídlom 
Palackého 27, Tren�ín, o prenájom pozemku �as� parc.�. 3238, v k.ú. Tren�ín o výmere 1 m2 (pozemok 
pred objektom galérie), v zmysle predloženej žiadosti.  
 
 
h) Ide o žiados� Gabriely Sedílekovej, Tren�ín, o prenájom reklamných plôch a prenájom pozemkov pod 
reklamnými nosi�mi. 
Ide o: 
- prenájom reklamnej plochy a pozemkov pod 5 ks reklamných nosi�ov nachádzajúcich sa v pešej zóne na 
Hviezdoslavovej ulici pri ODA, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Tren�ín 
- prenájom pozemkov pod bývalými vlajkoslávami (nie sú vo vlastníctve Mesta Tren�ín) nachádzajúcimi sa na Ul. 
Rozmarínovej, �as� parc.�. 187/2 o výmere 4 m2 a na Ul. Palackého (v zeleni oproti mestskej polícii), parc.�. 
238/2 o výmere 4 m2, v k.ú. Tren�ín. 
 
Komisia spolo�enských vz�ahov a regionálneho rozvoja d�a 10.12.2001 odporu�ila prenájom reklamných plôch. 
Odbor životného prostredia MsÚ d�a 14.2.2002 odporu�il prenájom pozemkov na Ul. Hviezdoslavovej na dobu 5 
rokov a prenájom pozemkov pod vlajkoslávami na dobu do konca roka 2002. 
 
 
Výbor mestskej �asti Stred 7 hlasmi za odporu�il vyhovie� žiadosti Gabriely Sedílekovej, Tren�ín, o 
prenájom reklamných plôch a prenájom pozemkov pod reklamnými nosi�mi, v zmysle predloženej 
žiadosti. 
 
 
i) Ide o žiados� Kolégia piaristov, Palackého 2, Tren�ín, o prenájom pozemku �as� parc.�. 3280, v k.ú. Tren�ín, za 
ú�elom umiestnenia zariadenia staveniska a ochranného zastrešenia pre stavbu "Oprava veží Piaristického 
kostola sv. Fr. Xaverského v Tren�íne". 
Ide o pozemok - �as� chodníka nachádzajúceho sa pred kostolom na Mierovom námestí v Tren�íne. 
Oprave veží je rozdelená na dve �asové obdobia, a to: 
- v �ase od 18.03.2002 do 11.06.2002 - oprava veže �. 2, prenájom pozemku predstavuje 78 m2 
- v �ase od 11.06.2002 do 03.09.2002 - oprava veže �. 1, prenájom pozemku predstavuje 54 m2 
 
Odbor architektúry MsÚ d�a 18.3.2002 odporu�il prenájom pozemku v zmysle žiadosti. 
 
 
Výbor mestskej �asti Stred 7 hlasmi za odporu�il vyhovie� žiadosti Kolégia piaristov, Palackého 2, 
Tren�ín, o prenájom pozemku �as� parc.�. 3280, v k.ú. Tren�ín, za ú�elom umiestnenia zariadenia 
staveniska a ochranného zastrešenia pre stavbu "Oprava veží Piaristického kostola sv. Fr. Xaverského v 
Tren�íne", v zmysle predloženej žiadosti. 
 
 
 
j) Ide o žiados� Miroslava Koršu, Tren�ín, o pred�ženie prenájmu pozemku �as� parc.�. 172 o výmere 6 m2, v k.ú. 
Tren�ín. Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul. 1. mája (pri gymnáziu). 
D�a 24.11.2000 bola uzatvorená nájomná zmluva medzi Mestom Tren�ín a menovaným na prenájom uvedeného 
pozemku za ú�elom prevádzkovania predajného stánku s ob�erstvením, na dobu do 1.2.2002. 
Vzh�adom k tomu, že uplynula doba nájmu, pán Koršo požiadal o jej pred�ženie. 
Odbor architektúry MsÚ d�a 19.3.2002 odporu�il pred�ženie nájmu pozemku na dobu do 31.12.2003. 
 
 
Výbor mestskej �asti Stred 7 hlasmi za odporu�il vyhovie� žiadosti Miroslava Koršu, Tren�ín, o pred�ženie 
prenájmu pozemku �as� parc.�. 172 o výmere 6 m2, v k.ú. Tren�ín., v zmysle predloženej žiadosti. Ide o 
pozemok nachádzajúci sa na Ul. 1. mája (pri gymnáziu). 
 
 
k) Žiados� 
 
Pod�a § 77d ods. 2 zákona �. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore v znení neskorších predpisov môže obec (mesto) 
navrhnú� osobu na prijatie za dobrovo�ného strážcu poriadku. Túto osobu za strážcu poriadku prijíma a schva�uje 
pod�a potrieb Policajného zboru riadite� Policajného zboru. 
Na vykonávanie funkcie dobrovo�ného strážcu poriadku musí osoba sp��a� tieto predpoklady: 



- dosiahnutie 21 rokov veku 
- trvalý pobyt v obci 
- spôsobilos� na právne úkony 
- požívanie dôvery a vážnosti medzi ob�anmi. 
Dobrovo�ný strážca poriadku pomáha pri plnení úloh služby poriadkovej polície, služby dopravnej polície a služby 
hrani�nej polície Policajného zboru Slovenskej republiky na týchto úsekoch: 
- ochrana verejného poriadku 
- doh�ad nad bezpe�nos�ou a plynulos�ou cestnej premávky 
- ochrana štátnej hranice. 
Uvedené úlohy môže strážca poriadku plni� len v prítomnosti policajta a pod�a jeho pokynov. 
 
Výbor mestskej �asti Stred sa k predmetnej žiadosti vyjadrí na �alšom zasadnutí VM� Stred. 
Výbor mestskej �asti Stred odporu�il zverejni� výzvu v tejto veci v INFO. 
 
 
4) Rôzne 
 
P. Marousek, MsP, informoval prítomných o novom sadzobníku pokút. 
 
Výbor mestskej �asti Stred odporu�il MsP v Tren�íne zverejni� nový sadzobník pokút. 
 
MUDr. �in�árová: 
- informovala na objekte, kde je umiestnená prevádzka Esmeralda sú porozbíjané výklady v prednej �asti objektu 
- požiadala MsP o kontrolu v �ase 24.00 h - 01.00 h z piatku na sobotu a zo soboty na nede�u, aby zistili, �o sa 
tam v tejto dobe deje 
- v tejto �asti chýbajú dopravné zna�ky a šípky ozna�ujúce ulice, sú tiež vytrhané hliníkové tesnenia okien na 
materskej škôlke. 
 
Ing. Krátky požiadal o umiestnenie dopravnej zna�ky "zákaz vjazdu nákladným motorovým vozidlám" ešte pred 
odbo�ením do Bottovej ulice. Táto ulica ústi do Javorinskej ulice. Vjazd na Javorinskú ulicu pre nákladné 
motorové vozidlá je zakázaný, ale z Bottovej ulice sa na Javorinskú ulicu dostane bez porušenia predpisov. Treba 
ale pripomenú�, že Bottova ulica konštruk�ne aj rozmermi nezodpovedá prevádzke pre autá nad 7 a viac ton. V 
minulom týždni odbo�ujúci kamión odrazil oplotenie a roh obytného domu. 
 
Ing. Klapita informoval, že ob�ania, ktorí potrebujú nie�o vybavi� na matrike, sú nespokojní s tým, že musia plati� 
poplatok v pokladni MsÚ, pretože je tam dlhá �akacia doba.  
Požiadal preto, aby sa poplatky za úkony na matrike platili priamo tam a nie v pokladni. 
Požiadal MHT m.p.o. o vypratanie átria pod MsÚ a zaslanie ú�tu za túto službu p. Repkovej. Navrhol priestor 
rekultivova� a osadi� mreže, ktoré by sa na noc zamykali. K�ú�e by mohla ma� mestská polícia. 
Upozornil na nedostato�né využitie pracovnej doby pri prácach na rekonštrukcii križovatky ulíc Soblahovská a 
gen. Svobodu. 
 
JUDr. Gorelka pripomenul, že v minulom roku sa na Soblahovskej ulici realizovala výmena rozvodov TÚV. 
Požiadal o uvedenie zelených plôch a rovnako aj spevnených plôch do pôvodného stavu. 
 
Ing. Bezák informoval, že sa bude kona� mimoriadne zasadnutie komisie územného plánovania a architektúry, 
ktoré sa bude zaobera� návrhom na rekonštrukciu železni�nej trate od Zlatoviec po Tren�iansku Teplú tak, aby 
vlaky mohli dosahova� rýchlos� 160 km/h. 
 
MUDr. �in�árová informovala, že ob�ania dostali nový zvozový kalendár, d�a 6.3.2002 malo by� odvezené sklo, 
ale odvoz nebol vykonaný. 
 
 
 
Ing. Ján Kardoš, predseda VM� STRED, po�akoval prítomným za ú�as� a ukon�il zasadnutie. 
 
 
 
Zapísala: Daniela Hrn�árová 
V Tren�íne, 26.03.2002 
 
 
 
 
 
Ing. Ján K A R D O Š, v.r. 
predseda VM� STRED  



 
D�a: 27.03.2002 

 


