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Z á p i s n i c a  

 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti STRED, 

konaného d�a 23. februára 2004 na Mestskom úrade v Tren�íne 
________________________________________________________________                                                                                      

 
 

Prítomní:      Neprítomní:     
P. Gabriela Hubinská     PhDr. Marián Kvasni�ka 
Dipl. Ing. Július Homola    MUDr. Eugen Szép 
Ing. Ján Krátky 
Mgr. Anna Plánková 
        
 
garant: Ing. Marta Koptíková    Hostia: 
zapisovate�ka: Dana Viskupi�ová   Ing. Vanková 
       Ing. arch. Guga 
       Ing. Petrtýl 
       Ing. Kleman, MHT, m.p.o. 
       P. Marousek, MsP 
        
 
Program: 
1) Prerokovanie žiadostí o vyjadrenie 
2) Rôzne 
 
 
 Pani Gabriela Hubinská, predsední�ka VM� STRED, privítala prítomných a otvorila 
zasadnutie VM�. 
 
 
 
 
1) Prerokovanie žiadostí o vyjadrenie 
 
Ing. Vanková, vedúca majetkového oddelenia, predložila nasledovné žiadosti. 
 
a)   Ide o žiados� LIFE music clubu o prenájom pozemku �as� parc.�. 3270 o výmere 6 m2, 
v k.ú. Tren�ín, za ú�elom zriadenia zázemia k letnej terase. Ide o pozemok na ulici Jaselskej. 
 Odbor životného prostredia a investícií a ÚHA Mesta Tren�ín d�a 12.2.2004 
odporu�il prenájom pozemku na dobu 2 rokov.  
 
 Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za z troch, odporu�il vyhovie� žiadosti 
LIFE music clubu o prenájom pozemku �as� parc.�. 3270 o výmere 6 m2, v k.ú. Tren�ín, 
za ú�elom zriadenia zázemia k letnej terase. Ide o pozemok na ulici Jaselskej. 
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b)   Ide o žiados� spolo�nosti CLAY, s.r.o. o prenájom pozemku �as� parc.�. 3280 o výmere 
3,5 m2 v k.ú. Tren�ín, za ú�elom zriadenia zázemia k letnej terase pre prevádzku Jameson 
pub. Ide o pozemok pred prevádzkou Jameson pub na Mierovom námestí.  
 OŽPaI MsÚ v Tren�íne a ÚHA Mesta Tren�ín d�a 12.2.2004 odporu�il prenájom 
pozemku v zmysle žiadosti. 
 
 Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za z troch, odporu�il vyhovie� žiadosti 
spolo�nosti CLAY, s.r.o. o prenájom pozemku �as� parc.�. 3280 o výmere 3,5 m2 v k.ú. 
Tren�ín, za ú�elom zriadenia zázemia k letnej terase pre prevádzku Jameson pub. Ide 
o pozemok pred prevádzkou Jameson pub na Mierovom námestí.  
 
 
c)   Ide o žiados� TEBYS, spol. s.r.o., Námestie sv. Anny 3, Tren�ín zo d�a 27.1.2004 o kúpu 
�asti pozemku parc.�. 2009/1 záhrada s celkovou výmerou 21.300 m2, z ktorej predmetom 
predaja bude výmera cca 110 m2, ktorá bude upresnená geometrickým plánom. Ú�elom 
prevodu je skompletizovanie pozemkov pri objekte, do ktorého sa TEBYS, spol. s.r.o. 
pres�ahoval na Krátkej ulici v Tren�ín. 
 Útvar hlavného architekta Mesta Tren�ín a Odbor životného prostredia a investícií 
Mestského úradu v Tren�ín žiados� odporu�ili d�a 12.2.2004. 
 
 Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za z troch, odporu�il vyhovie� žiadosti 
TEBYS, spol. s.r.o., Námestie sv. Anny 3, Tren�ín zo d�a 27.1.2004 o kúpu �asti 
pozemku parc.�. 2009/1 záhrada s celkovou výmerou 21.300 m2, z ktorej predmetom 
predaja bude výmera cca 110 m2, ktorá bude upresnená geometrickým plánom. Ú�elom 
prevodu je skompletizovanie pozemkov pri objekte, do ktorého sa TEBYS, spol. s.r.o. 
pres�ahoval na Krátkej ulici v Tren�ín. 
 
 
d)  Ide o žiados� Slovenského �erveného kríže, Stromová 5, Tren�ín zo d�a 20.1.2004 
o bezodplatný prevod budovy Domu humanity, ktorý má t.�. v bezplatnom nájme. 
 Útvar hlavného architekta Mesta Tren�ín a Odbor životného prostredia a investícií 
Mestského úradu  v Tren�íne žiados� odporu�ili d�a 12.2.2004. 
 
Mgr. Plánková súhlasila s podmienkou, aby malo mesto pre svoju potrebu v objekte 
vy�lenených nieko�ko lôžok .  
 
Ing. Krátky poznamenal, že v tejto lokalite nie sú žiadne iné mestské zariadenia, v ktorých sa 
môžu kona� vo�by. Navrhol, že tu musí by� �archa ,,v prípade záujmu mesta je po dohode 
priestory potrebné uvo�ni� na vo�by, prípadne na iné akcie mesta, ako sú zasadnutia VM� 
Stred v �asovom rozsahu na 1 – 2 hodiny raz za dva týždne“.  
 
Mgr. Plánková neodporu�ila �asovo obmedzova� a limitova� držanie lôžok pre mesto. 
 
 Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za z troch, odporu�il vyhovie� žiadosti 
Slovenského �erveného kríže, Stromová 5, Tren�ín zo d�a 20.1.2004 o bezodplatný 
prevod budovy Domu humanity, ktorý má t.�. v bezplatnom nájme s pripomienkami, 
ktoré vyplynuli z diskusie.   
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e)   Ide o žiados� Ing. Dušana Jase�ka, Tren�ín o kúpu pozemku parc.�. 335/4 zastavaná 
plocha s výmerou 277 m2 v katastrálnom území Tren�ín – lokalita �as� školského ihriska na 
ulici 1. mája v Tren�íne, za ú�elom skompletizovania pozemkov. 
 Útvar hlavného architekta Mesta Tren�ín a Odbor životného prostredia a investícií 
Mestského úradu v Tren�íne žiados� odporu�ili d�a 4.2.2004. 
 
 Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 2 za, 1 proti, z troch, odporu�il vyhovie� 
žiadosti Ing. Dušana Jase�ka, Tren�ín o kúpu pozemku parc.�. 335/4 zastavaná plocha 
s výmerou 277 m2 v katastrálnom území Tren�ín – lokalita �as� školského ihriska na 
ulici 1. mája v Tren�íne, za ú�elom skompletizovania pozemkov. 
 
 
Ing. Koptíková, vedúca oddelenia obchodu a služieb, predložila nasledovnú žiados�. 
 
f)   Ide o vyžiadanie stanoviska: 
 D�a 27.1.2004 požiadal Dušan Ska�ányi Oddelenie obchodu a služieb Mestského 
úradu v Tren�íne o zmenu prevádzkového �asu v prevádzke MINI CAFFE na Ul. 28. októbra 
�. 2 nasledovne: 
pondelok až štvrtok, nede�a od 10.00 h do 23.00 h 
a v piatok, sobota  od 10.00 h do 24.00 h 

Doterajší prevádzkový �as bol ur�ený pondelok až sobota do 22.00 h a nede�a do 
21.00h.Prevádzka sa nachádza v blízkosti obytných domov a v letných mesiacoch je otvorená 
i letná terasa. 
 
 Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za z troch, odporu�il zmenu 
prevádzkového �asu v prevádzke MINI CAFFE na Ul. 28. októbra �. 2 nasledovne: 
pondelok až štvrtok, nede�a od 10.00 h do 22.00 h 
a v piatok, sobota   od 10.00 h do 23.00 h 
s tým, že v prípade s�ažností bude prevádzkový �as vrátený na pôvodný s okamžitou 
platnos�ou. 
 
 
2) Rôzne 
 
Ing. Kleman informoval prítomných o zimnej údržbe v meste Tren�ín. Skonštatoval, že 
chodníky, obrubníky a komunikácie sú ve�mi poškodené v dôsledku požívania soli. Predložil 
návrh nevyhnutných investícií, ktorým by sa malo mesto zaobera�. Sú�as�ou tohto návrhu sú 
aj investície na letnú plaváre�, ktoré sú nevyhnutné pre zefektívnenie pôsobenia na plavárni. 
Následne oboznámil prítomných s návrhom úpravy zelene na Mierovom námestí.  
 
Ing. Krátky opakovane požiadal zreza� lipy ved�a ,,trafiky pri kaplnke“ na Legionárskej ulici 
v Biskupiciach.  
 
Ing. arch. Guga informoval, že na umiestnenie verejných WC bola vytipovaná ešte jedna 
lokalita pod ,,svadobkou“.  
 
Ing. Kleman upozornil na problém s kapacitou hrobových miest na mestskom cintoríne, 
ktorých je už len 500.  
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Ing. Krátky reagoval, že sa prijalo aj to, aby sa obnovila myšlienka Dušovej doliny, kde je 
podstatne lepšie lokalita pre tento ú�el. Na ,,zámostí“ sú �udia proti riešeniu cintorína v tejto 
lokalite, je tam problém s podložím, so spodnými vodami a sú tam rozdrobení vlastníci - 
ve�ké administratívne, aj finan�né nároky pri vykupovaní pozemkov. V tejto záležitosti je 
potrebné pracova� na dvoch lokalitách. 
 
Ing. Petrtýl poznamenal, že sa musíme pridržiava� podkladov ako je rozpo�et mesta a 
územný plán, ktorý hovorí o tejto lokalite. Sme viazaní týmito podkladmi. Riešenie tejto 
situácie môžeme pripravova� ideovo, ale nemôžme prezentova� ni� konkrétne – nemáme na 
to možnosti.  
 
Dipl. Ing. Homola sa vyjadril, že jedna z možností je aj využi� jestvujúce zdroje. Pri 
poslednej analýze bolo na evanjelickom cintoríne vo�ných ešte približne 500 miest, �o na 
ur�ité obdobie môže od�ah�i� situáciu. V záležitosti verejného osvetlenia upozornil, že 
v lokalite Nad tehel�ou nesvietia 2 – 3 rady svetiel verejného osvetlenia.  
 
Ing. Petrtýl poznamenal, že má informáciu, že základná zmluva s firmou Siemens by sa mala 
dodatkova�. 
 
Ing. Krátky podotkol, že celé Noviny nesvietili 4 až 5 dní. Nefunk�ný je semafor pri 
,,kasár�ach“, ktorý nemôže nasko�i� a taktiež bol nefunk�ný semafor pri Hoteli Tatra. 
Požiadal o informáciu, kto to monitoruje a aká je svietivos� jednotlivých ve�erov v meste, 
pretože dodržaná svietivos� by mala by� 98%.  
 
Ing. Kleman upozornil, že na mnohých svetlách verejného osvetlenia chýbajú kryty, svetlá 
môžu by� skratované, následkom �oho nesvietia.  
 
P. Marousek doplnil, že chýbajú aj skrutky, ktoré držia lampy verejného osvetlenia v pešej 
zóne.  
 
Dipl. Ing. Homola sa pozastavil nad tým, kto kontroluje na MsÚ zmluvu s firmou  Siemens. 
Kontrola svietivosti je fyzická práca, ktorú nemôže vykonáva� administratívny pracovník. 
Informoval, že v súvislosti so všetkými ideovými zámermi za�ína pozitívny pohyb zmeny 
centrálnej mestskej zóny, o �om bude potrebné na zasadnutí výboru mestskej �asti diskutova�. 
 
Mgr. Plánková poukázala na možnos� vykonávania sobášneho obradu na hrade – je to 
požadované ob�anmi. 
 
Ing. Krátky reagoval, že to navrhne zaradi� ako bod programu na zasadnutí Mestského 
zastupite�stva v Tren�íne, ktoré sa uskuto�ní d�a 26.02.2004.  
 

Pani Hubinská, predseda  VM� STRED, po�akovala prítomným za ú�as� a ukon�ila 
zasadnutie. 
 
 
Zapísala: Dana Viskupi�ová 
V Tren�íne, 3.3.2004 
 
        p. Gabriela H U B I N S K Á, v.r. 
              predseda VM� STRED 


