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Z á p i s n i c a  

 
zo zasadnutia Výboru mestskej �asti STRED, 

konaného d�a 26. apríla 2004 na Mestskom úrade v Tren�íne 
________________________________________________________________                                                                                           

 
 

Prítomní:      Neprítomní:     
P. Gabriela Hubinská     Dipl. Ing. Július Homola 
PhDr. Marián Kvasni�ka    Mgr. Anna Plánková 
Ing. Ján Krátky     MUDr. Eugen Szép 
 
     
    
garant: Ing. Marta Koptíková    Hostia: 
zapisovate�ka: Dana Viskupi�ová   Ing. Vanková 
       Ing. arch. Guga 
       Ing. Kleman, MHT, m.p.o. 
       P. Marousek, MsP 
    
     
Program: 
1) Prerokovanie žiadostí o vyjadrenie 
2) Požiadavky poslancov a ob�anov 
3) 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� Klementíny Sobkuliakovej o pred�ženie nájomnej zmluvy �. 28/2002 
uzatvorenej medzi Mestom Tren�ín a menovanou na prenájom pozemku �as� parc.�. 3597/3, 
3598, 3485/5 o celkovej výmere 80 m2, v k.ú. Tren�ín, za ú�elom užívania záhrady, na dobu 
do 31.12.2003. Vzh�adom k tomu, že uplynula doba nájmu, pani Sobkuliaková požiadala o jej 
pred�ženie. Ide o pozemok – záhradku na ul. Oslobodite�ov.  
 Odbor životného prostredia a investícií MsÚ a ÚHA Mesta Tren�ín d�a 15.04.2004 
odporu�il pred�ženie prenájmu pozemku do konca vegeta�ného obdobia, t.j. do 31.10.2004. 
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 Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za odporu�il vyhovie� žiadosti 
Klementíny Sobkuliakovej o pred�ženie nájomnej zmluvy �. 28/2002 uzatvorenej medzi 
Mestom Tren�ín a menovanou na prenájom pozemku �as� parc.�. 3597/3, 3598, 3485/5 
o celkovej výmere 80 m2, v k.ú. Tren�ín, za ú�elom užívania záhrady, na dobu do 
31.12.2003. 
 Odbor životného prostredia a investícií MsÚ a ÚHA Mesta Tren�ín d�a 
15.04.2004 odporu�il pred�ženie prenájmu pozemku do konca vegeta�ného obdobia, t.j. 
do 31.10.2004. 
 
 
 
b)      Ide o žiados� Jána Lampera o pred�ženie nájomnej zmluvy �. 29/2002 uzatvorenej medzi 
Mestom Tren�ín a menovaným na prenájom pozemku �as� parc.�. 3597/3, 3598/1 a 3485/5 
o celkovej výmere 100 m2, v k.ú. Tren�ín, za ú�elom užívania záhradky, na dobu do 
31.12.2003. Vzh�adom k tomu, že uplynula doba nájmu, pán Lamper požiadal o jej 
pred�ženie. Ide o pozemok – záhradku na Ul. Oslobodite�ov. 
 Odbor životného prostredia a investícií MsÚ a ÚHA Mesta Tren�ín d�a 15.04.2004 
odporu�il pred�ženie prenájmu pozemku do konca vegeta�ného obdobia, t.j. do 31.10.2004. 
 
 Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za odporu�il vyhovie� žiadosti Jána 
Lampera o pred�ženie nájomnej zmluvy �. 29/2002 uzatvorenej medzi Mestom Tren�ín 
a menovaným na prenájom pozemku �as� parc.�. 3597/3, 3598/1 a 3485/5 o celkovej 
výmere 100 m2, v k.ú. Tren�ín, za ú�elom užívania záhradky, na dobu do 31.12.2003. 

Odbor životného prostredia a investícií MsÚ a ÚHA Mesta Tren�ín d�a 
15.04.2004 odporu�il pred�ženie prenájmu pozemku do konca vegeta�ného obdobia, t.j. 
do 31.10.2004. 
 
  
c)   Ide o žiados� Jána Gabrhela – DOPO o pred�ženie nájomnej zmluvy uzatvorenej na 
prenájom pozemku parc.�. 3270 o výmere 3 m2, v k.ú. Tren�ín za ú�elom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku, na ktorom je zriadený vstup do predajne DRÁ�IK, na dobu do 
31.12.2003. Vzh�adom k tomu, že uplynula doba nájmu, menovaný požiadal o jej pred�ženie. 
Ide o pozemok pod schodmi do predajne Drá�ik na Ul. Jaselskej. 
 Odbor životného prostredia a investícií MsÚ a ÚHA Mesta Tren�ín d�a 25.03.2004 
odporu�il prenájom pozemku na dobu 3 rokov.  
 
 Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za požiadal o vysporiadanie záležitostí 
oh�adom parkovania, ke�že žiadate� zaberá verejné priestranstvo, resp. majetok mesta, 
z �oho môžu by� vyvodené dôsledky. Následne sa VM� bude zaobera� predmetnou 
žiados�ou.  
 
 
 
d)   Ide o žiados� Jaroslava Svetlíka, Tren�ín, o pred�ženie nájomnej zmluvy uzatvorenej 
medzi Mestom Tren�ín a menovaným, na prenájom pozemku �as� parc.�. 2108/1 o výmere 
196 m2, v k.ú. Tren�ín, za ú�elom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a sadových 
úprav. Vzh�adom k tomu, že uplynula doba nájmu, menovaný požiadal o jej pred�ženie. Ide 
o pozemok – �as� dvora pri rodinnom dome na ulici Nad tehel�ou 24, Tren�ín.  
 Odbor životného prostredia a investícií MsÚ a ÚHA Mesta Tren�ín d�a 15.04.2004 
odporu�il pred�ženie pozemku na dobu 5 rokov.  
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Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za odporu�il vyhovie� žiadosti 

Jaroslava Svetlíka, Tren�ín, o pred�ženie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom 
Tren�ín a menovaným, na prenájom pozemku �as� parc.�. 2108/1 o výmere 196 m2, 
v k.ú. Tren�ín, za ú�elom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a sadových 
úprav. 

Odbor životného prostredia a investícií MsÚ a ÚHA Mesta Tren�ín d�a 
15.04.2004 odporu�il pred�ženie pozemku na dobu 5 rokov.  
 
 
 
e)   Ide o žiados� Karola Van�a o premiestnenie novinového stánku nachádzajúceho sa 
v križovatke ulíc Legionárska a Partizánska z dôvodu, že sa pripravuje asanácia bývalých 
Masarykových kasární. Pán Van�o žiada o preloženie uvedeného novinového stánku na 
pozemok – zele� v križovatke ulíc K dolnej stanici a Legionárskej. 
 Odbor životného prostredia a investícií MsÚ v Tren�íne a ÚHA Mesta Tren�ín d�a 
23.03.2004 odporu�il premiestnenie novinového stánku na pozemok parc.�. 697/1 v k.ú. 
Tren�ín, na dobu 2 rokov.  
 
 Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za odporu�il vyhovie� žiadosti Karola 
Van�a o premiestnenie novinového stánku nachádzajúceho sa v križovatke ulíc 
Legionárska a Partizánska z dôvodu, že sa pripravuje asanácia bývalých Masarykových 
kasární. 
 Odbor životného prostredia a investícií MsÚ v Tren�íne a ÚHA Mesta Tren�ín 
d�a 23.03.2004 odporu�il premiestnenie novinového stánku na pozemok parc.�. 697/1 
v k.ú. Tren�ín, na dobu 2 rokov.  
 
 
 
f)   Ide o žiados� RNDr. Márie Górnej – GAMA, Nové Mesto nad Váhom, o kúpu pozemku 
v k.ú. Tren�ín – lokalita Inovecká ulica v Tren�íne – �as� parc.�. 1902/1 zastavaná plocha 
s výmerou cca 560 m2, ktorá bude upresnená geometrickým plánom, za ú�elom výstavby 
novej prevádzky na �istenie a pranie textilu. 
 
 Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za odporu�il vyhovie� žiadosti RNDr. 
Márie Górnej – GAMA, Nové Mesto nad Váhom, o kúpu pozemku v k.ú. Tren�ín – 
lokalita Inovecká ulica v Tren�íne – �as� parc.�. 1902/1 zastavaná plocha s výmerou cca 
560 m2, ktorá bude upresnená geometrickým plánom, za ú�elom výstavby novej 
prevádzky na �istenie a pranie textilu. 
 
 
 
g)   Ide o opakovane predloženú žiados� Ing. Juraja Hudého, Tren�ín, zo d�a 10.3.2004 
o kúpu nehnute�nosti – pozemku v k.ú. Tren�ín – parc.�. 3487/7 ostatná plocha s výmerou 
2074 m2 – lokalita okraj lesoparku Brezina Nad tehel�ou. Pôvodnú žiados� prerokoval VM� 
Stred d�a 21.8.2002. Ú�elom kúpy je vybudovanie komunikácie. 
 Útvar hlavného architekta Mesta Tren�ín a Odbor životného prostredia a investícií 
Mestského úradu v Tren�íne žiados� odporu�ili d�a 23.3.2004. 
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Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 3 za odporu�il vyhovie� žiadosti Ing. 
Juraja Hudého, Tren�ín, zo d�a 10.3.2004 o kúpu nehnute�nosti – pozemku v k.ú. 
Tren�ín – parc.�. 3487/7 ostatná plocha s výmerou 2074 m2 – lokalita okraj lesoparku 
Brezina Nad tehel�ou za ú�elom vybudovania komunikácie s tým, že žiadate� vybuduje 
chodník, ktorý ostane vo vlastníctve mesta a bude zabezpe�ený prístup k pozemkom 
mesta (sú�asné záhradky).   
 
 
 
 
2. Požiadavky poslancov a ob�anov 
 
 
P. Hubinská vyjadrila nesúhlas s �lánkom ,,Tren�ín pripravuje rekonštrukciu námestia“ 
uverejnenom v denníku SME v sobotu 24.04.2004, v ktorom bolo uvedené, že busta rektora 
Braneckého nemôže by� umiestnená.  
 
PhDr. Kvasni�ka poznamenal, že je neprípustné a nedôstojné porovnáva� ,,Lipku ústavy“ 
s bustou rektora Braneckého, ktorý žil v Tren�íne viac ako 50 rokov a pohyboval sa na 
Mierovom námestí.  
 
 Výbor mestskej �asti Stred vzniesol výhrady vo�i výroku uverejnenom v �lánku 
,,Tren�ín pripravuje rekonštrukciu námestia“ uverejnenom v denníku SME v sobotu 
24.04.2004  a požiadal, aby pri každom variante úprav resp. rekonštrukcie Mierového 
námestia bola busta J. Braneckého umiestnená na tomto námestí.  
 
--------------------------------------------------- 
 
 
P. Hubinská požiadala MHT, m.p.o. o osadenie jednosmerného ozna�enia a šikmého 
parkovania na Ul. 28. októbra a predložila nasledovné požiadavky obyvate�ov domov 
v blízkosti trhoviska na Ul. 28. októbra:  
 

- Trhovisko rozširova� len smerom k WC. Nezmenšova� trávnatú plochu smerom 
k Ulici 28. októbra (po strate nieko�kých stromov a trávnatej plochy v súvislosti so 
stavbou NBS je potrebné urobi� maximum pre zachovanie sú�asnej zelene). Bolo by 
vhodné zváži� kultiváciu existujúcich trávnatých plôch tujami, kríkmi, resp. vhodnými 
stromami. 

- Realizova� na Ul. 28 októbra jednosmernú premávku. Nakresli� šikmé pásy na 
parkovanie, získa sa tak viac parkovacích miest. 

- Pred�ži� chodník okolo ihriska, garáží, Bytového družstva, smerom k Nemocnici. 
�udia nemajú kadia� chodi�, zvláš� v trhových d�och chodia pomedzi autá. 

- V trhových d�och zabezpe�i� prítomnos� aspo� Mestskej polície, ktorá usmerní 
návštevníkov trhoviska do vo�ných ulíc. 

- Neupravova� ani �as� ihriska pre deti a ponecha� ho v sú�asnom stave. Zabezpe�enie 
parkoviska pre napr. 20 áut by neriešilo vôbec ni�, nako�ko v budúcnosti bude po�et 
návštevníkov z okolitých �astí mesta postupne narasta�.  
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Mgr. Plánková zaslala svoje požiadavky v písomnej podobe: 
Podotkla, že dodnes nie je jednosmerné ozna�enie na Ul. 28. októbra a zaujímala sa o riešenie 
trhoviska pri Družbe. Vyjadrila sa, že doterajšie zmeny na detských ihriskách vníma 
pozitívne.  
 
 
 

Pani Hubinská, predseda VM� STRED, po�akovala prítomným za ú�as� a ukon�ila 
zasadnutie. 
 
 
Zapísala: Dana Viskupi�ová 
V Tren�íne, 04.05.2004 
 
         

p. Gabriela H U B I N S K Á,  
              predseda VM� STRED 


