
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti STRED, konaného d�a 24. apríla 2002 

  Prítomní:     Neprítomný :  
Ing. Peter Klapita 
Ing. Dušan Bezák 
Ing. Ján Krátky  
MUDr. Miroslav Chovanec 
 
garant: Ing. Marta 
Koptíková 
zapisovate�ka: Daniela 
Hrn�árová 

  

PhDr. Marián Kvasni�ka - osp. 
JUDr. Štefan Gorelka - osp. 
MUDr. Vojtech Žit�an 
Ing. Ján Kardoš - osp. 
MUDr. Beáta �in�arová 
Ing. Dušan Lobotka 
Ing. Milan Topoli 

P r o g r a m: 
1. Otvorenie 
2. Odpovede na požiadavky �lenov VM� 
3. Prerokovanie žiadostí o vyjadrenie 
4. Rôzne  
5. Záver 

Ing. Peter Klapita, poverený zastupovaním predsedu VM�, privítal prítomných a otvoril zasadnutie VM�. 

2. Odpovede na požiadavky �lenov VM� 

Ing. Peter Klapita oboznámil prítomných s odpove�ami na požiadavky, ktoré boli vznesené na predchádzajúcom 
zasadnutí VM�. 

 
3. Prerokovanie žiadostí o vyjadrenie 

a) žiados� Ing. Radoslava Mikuša - Lemur, Soblahov 545, o prenájom pozemku �as� parc. �. 786/1 o výmere 8 
m2, v k.ú. Tren�ín, za ú�elom umiestnenia novinového stánku. Ide o pozemok - zele� pri zastávke MHD v 
križovatke ul. Soblahovská a Legionárska - smer centrum. 
Odbor životného prostredia MsÚ d�a 26.3.2002 odporu�il prenájom pozemku na dobu 5 rokov.. 

VM� Stred 4 hlasmi za odporú�a vyhovie� žiadosti Ing. Radoslava Mikuša. 

b) žiados� �ubomíra Hlavá�a, Jilemnického 7, Tren�ín zo d�a 11.12.2001 o odkúpenie pozemkov parc. �. 677/4 
zastavaná plocha s výmerou 271 m2 a parc. �. 677/5 záhrada s výmerou 253 m2 v k.ú. Tren�ín, lokalita 
križovatka ulíc K dolnej stanici a Jilemnického v Tren�íne, za ú�elom výstavby hotela "Dolné mesto Tren�ín". 
Uvedenú žiados� odporu�ila komisia ÚPA MsZ d�a 19.2.2002 a d�a 19.3.2002 ju odporu�il odbor architektúry 
MsÚ. 

VM� Stred 3 hlasmi za, 1 sa zdržal odporú�a vyhovie� žiadosti �ubomíra Hlavá�a. 

c) žiados� Ing. Ladislava Dobrodenku CSc, Kalin�iakova 5 Tren�ín o kúpu pozemku - novovytvorená parc. �. 
1800/15 zastavaná plocha s výmerou 183 m2 v k.ú. Tren�ín - lokalita Kalin�iakova ul. za ú�elom 
skompletizovania pozemkov.  
Odbor životného prostredia MsÚ žiados� odporu�il d�a 16.4.2002. 
 
VM� Stred 4 hlasmi za odporú�a vyhovie� žiadosti Ing. Ladislava Dobrodenku. 

d) žiados� Ing. Emila Košúta, S.Chalúpku 4, Tren�ín o kúpu pozemkov - �as� parc. �. 3375/2, 3485/2, 3606 a 
3608 záhrada o výmere cca 450 m2, ktorá bude upresnená geometrickým plánom, za ú�elom usporiadania 
jestvujúcej záhrady. 
Odbor životného prostredia MsÚ žiados� odporu�il d�a 16.4.2002. 

VM� Stred 4 hlasmi za odporú�a vyhovie� žiadosti Ing. Emila Košúta a zárove� odporú�a posudzova� 
pozemok pri odpredaji ako stavebný. 



e) žiados� o zaujatie stanoviska k zmene v úžívaní stavby - bytových priestorov v podkroví na nebytový priestor - 
distribu�ný medzisklad zdravotníckych pomôcok a kancelárskych priestorov na 1. poschodí v objekte na Ul. 1. 
mája �. 5 v Tren�íne.. Žiadate�om je Ing. Anna Merdaa. 
MsÚ odbor ŽP súhlasí s požadovanou zmenou využitia priestorov. 

VM� Stred 4 hlasmi za zaujal súhlasné stanovisko k zmene v užívaní priestorov. 

f) žiados� o zaujatie stanoviska k zmene v užívaní �asti stavby skladu na predajné priestory v suteréne objektu 
Laugarício na Vajanského ul. �. 6 v Tren�íne. Žiadate�om je firma Reality a.s. Kubranská 623, Tren�ín. 
Pod�a územného plánu sídelného útvaru Tren�ín je daná lokalita ur�ená ako nešpecifikovaná komer�ná 
vybavenos�. MsÚ odbor ŽP súhlasí s požadovanou zmenou stavby pod�a predloženej dokumentácie. 

VM� Stred 3 hlasmi za, 1 sa zdržal zaujal súhlasné stanovisko k zmene v užívaní �asti stavby skladu na 
predajné priestory. 

g) žiados� o zaujatie stanoviska k zmene v užívaní stavby predajných priestorov na priestory verejného 
stravovania - �ajovne na Matúšovej ul. �. 9 v Tren�íne. Žiadate�om je Milan Briestenský, Vlárska 14, Tren�ín. 
Zmena v užívaní si vyžiada realizáciu stavebných úprav. 
Pod�a územného plánu sídelného útvaru Tren�ín je dané územie ur�ené ako centrálny mestský blok. MsÚ - OŽP 
súhlasí s požadovanou zmenou v užívaní stavby pod�a predloženej dokumentácie. 

VM� Stred 4 hlasmi za, zaujal súhlasné stanovisko k zmene v užívaní stavby predajných priestorov na 
priestory verejného stravovania. 

h) žiados� o zaujatie stanoviska k zmene v užívaní �asti stavby nebytových priestorov, oblastná telefónna 
ústred�a na služby - prevádzka solárneho štúdia v budove Slovenských telekomunikácií na ul. Palackého 10 v 
Tren�íne. Žiadate�om je Beáta Vranková, Švermova 35, Tren�ín. 
Pod�a územeného plánu sídelného útvaru Tren�ín je daná lokalita ur�ená ako centrálny mestský blok. MsÚ, 
odbor ŽP súhlasí s požadovanou zmenou v užívaní stavby pod�a predloženej dokumentácie. 

VM� Stred 4 hlasmi za zaujal súhlasné stanovisko k zmene v užívaní �asti stavby nebytových priestorov 
na služby. 

i) žiados� o zaujatie stanoviska k zmene prevádzkového �asu - do 01.oo hod.v prevádzke Kaviare� u Draka na 
Legionárskej ul. �. 659. Žiadate�om je Igor Drana�ka. 
Vzh�adom k tomu, že na odd. obchodu a služieb nie sú zaznamenané žiadne s�ažnosti a pod�a vyjadrenia MsP 
nie je evidované rušenie no�ného k�udu prevádzkou, odd. obchodu a služieb navrhuje vyhovie� žiadosti na 
skúšobnú dobu 2 mesiace. 

VM� 4 hlasmi za zaujal súhlasné stanovisko k zmene prevádzkového �asu v prevádzke Kaviare� u Draka. 

j) žiados� o zaujatie stanoviska k zvoleniu ob�anov za prísediacich Krajského súdu v Tren�íne pre volebné 
obdobie 2002-2006. 
Vo�ba prísediacich sa uskuto��uje pod�a § 140-141 zákona �. 385/2000 Z.z. . Predseda Krajského súdu v 
Tren�íne navrhuje zvoli� týchto ob�asnov, ktorí majú trvalý pobyt v územnom obvode VM� Stred - Milan Rehák a 
JUDr. Eva Podhorová. 

VM� 4 hlasmi za zaujal súhlasné stanovisko k zvoleniu navrhovaných ob�anov za prísediacich Krajského 
súdu v Tren�íne. 

k) žiados� o prijatie uznesenia k nasledujúcej zmene názvu katastrálneho územia: 
- doterajšia štandardizovaná podoba názvu kat. územia: Tren�ianske Biskupice 
- navrhovaná podoba názvu katastrálneho územia: Biskupice. 
O zmene názvu katastrálneho územia rozhoduje pod�a § 18 ods. 3 zákona �. 215/1995 Z.z. správa katastra na 
základe stanoviska obce. Vyhovením návrhu sa docieli súlad štandardizovaného názvu �asti obce Biskupice so 
zmeneným štandardizovaným názvom katastrálneho územia Biskupice. 

Ing. Krátky - nesúhlasí so zmenou názvu, zdôvodnenie katastra nie je dosta�ujúce. Názov Tren�ianske 
Biskupice ako miesta ur�enia a aj z historického h�adiska by sa už nemal meni�. 



Vzh�adom na nedostato�nú ú�as� �lenov, VM� nemohol prija� uznesenie. Prítomní poslanci vyjadrili 
nesúhlas so zmenou doterajšieho názvu katastralného územia Tren�ianske Biskupice na navrhovaný 
názov Biskupice. 

4. Rôzne 

Ing. Bezák  

- požiadal o informáciu, aká je v sú�asnosti situácia v prevádzke "Smažienka" na Ul. Dlhé Hony 

Ing. Klapita 
- požiadal o vykonanie údržby schodov - skratka z Ul. Horný Šianec na sídl. Nad tehel�ou (pri evanjelickom 
cintoríne). 
- požiadal o odstránenie hodín umiestnených na Hviezdoslavovej ul. z dôvodu ich nefunk�nosti 

Ing. Bezák 
- požiadal o výmenu zámku na informa�nej skrinke VM� umiestnenej na Inoveckej ul. pri OVS 

Ing. Krátky 
- navrhuje premiestni� informa�nú skrinku VM�, ktorá je umiestnená pri NS Noviny k autobusovej zastávke. 

Ing. Peter Klapita po�akoval prítomným za ú�as� a ukon�il zasadnutie. 

 
Ing. Peter Klapita  
poverený zastupovaním predsedu VM� Stred 

 
Zapísala: Ing. Koptíková 
v Tren�íne 25.4.2002  

 


