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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti STRED, 
konaného d�a 17. januára 2005 na Mestskom úrade v Tren�íne 

________________________________________________________________                                                                      
 
 

Prítomní:      Neprítomní:     
P. Gabriela Hubinská     Dipl. Ing. Július Homola 
Ing. Ján Krátky     PhDr. Marián Kvasni�ka 
Mgr. Anna Plánková 
MUDr. Eugen Szép 
 
        
garant: Ing. Marta Koptíková    Hostia: 
zapisovate�ka: Dana Viskupi�ová   Ing. Vanková, MsÚ 
       Ing. arch. Guga, MsÚ 
       Bc. Marousek, MsP 
       Ing. Vravková, MHSL, m.r.o. TN 
       Ing. Šimo, MHSL, m.r.o. TN 
 
Program: 

1) Prerokovanie žiadostí 
2) Požiadavky poslancov a ob�anov 
3) Rôzne 

  
 
 Pani Gabriela Hubinská, predsední�ka VM� STRED, privítala prítomných a otvorila 
zasadnutie VM�. 
 
 
 
 
1. Prerokovanie žiadostí 
 
Ing. Vanková, vedúca majetkového oddelenia, predložila nasledovné žiadosti: 
 
a)   Ide o žiados� Gymnázia �. Štúra zo d�a 22.11.2004 o pred�ženie nájomnej zmluvy �. 
377/30/2002, predmetom ktorej je nájom pozemkov parc.�. 143/2 zastavaná plocha s výmerou 
720 m2 (jedále�) a parc.�. 143/3 zastavaná plocha s výmerou 301 m2 (príjazdová 
komunikácia k jedálni) v k.ú. Tren�ín – lokalita Ulica 1. mája v Tren�íne. 
 Útvar hlavného architekta Mesta Tren�ín a Odbor životného prostredia a investícií 
Mestského úradu v Tren�íne žiados� odporu�ili na dobu 1 roka d�a 14.12.2004. 
 
 Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 2 za z dvoch prítomných odporu�il 
vyhovie� žiadosti Gymnázia �. Štúra zo d�a 22.11.2004 o pred�ženie nájomnej zmluvy �. 
377/30/2002, v zmysle predloženého návrhu. 
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b)   Ide o žiados� Stanislava �urigu, Tren�ín zo d�a 14.12.2004 o kúpu pozemku parc.�. 
3246/1 zastavaná plocha s výmerou 109 m2 v k.ú. Tren�ín – lokalita Elektri�ná ulica 
v Tren�íne za ú�elom usporiadania prístupu do jeho domov. 

Útvar hlavného architekta Mesta Tren�ín a Odbor životného prostredia a investícií 
Mestského úradu v Tren�íne žiados� odporu�ili  d�a 15.12.2004. 
 

Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 2 za z dvoch prítomných odporu�il 
vyhovie� žiadosti Stanislava �urigu, Tren�ín zo d�a 14.12.2004 o kúpu pozemku parc.�. 
3246/1 zastavaná plocha s výmerou 109 m2 v k.ú. Tren�ín – lokalita Elektri�ná ulica 
v Tren�íne za ú�elom usporiadania prístupu do jeho domov. 

 
 
 
c)    Ide o žiadosti Jozefa Kyselicu – Dopravno-vy�ažovacie služby, Elektri�ná ulica 25, 
Tren�ín zo d�a 14.12.2004 o pred�ženie nájomnej zmluvy na nájom pozemku – �as� parc.�. 
1687/21 zastavaná plocha s výmerou 33 m3 v k.ú. Tren�ín – lokalita Rybárska ulica 
v Tren�íne za ú�elom prevádzkovania garáže. 
 
- žiados� Jozefa Kyselicu a manželky, Tren�ín zo d�a 14.12.2004 o pred�ženie nájomnej 
zmluvy na nájom pozemku – �as� parc.�. 1687/21 zastavaná plocha s výmerou 38 m2 v k.ú. 
Tren�ín – lokalita Rybárska ulica v Tren�íne za ú�elom prevádzkovania garáže a  
 
- žiados� JUDr. Jána Mišáka a manželky, Tren�ín zo d�a 20.12.2004 o pred�ženie nájomnej 
zmluvy na nájom pozemku – �as� parc.�. 1687/21 zastavaná plocha s výmerou 38 m2 v k.ú. 
Tren�ín – lokalita Rybárska ulica v Tren�íne za ú�elom prevádzkovania garáže. 
 

Útvar hlavného architekta Mesta Tren�ín a Odbor životného prostredia a investícií 
Mestského úradu v Tren�íne žiados� odporu�ili. 
 
Ing. Vanková doplnila, že pred�ženie nájomných zmlúv bolo odporu�ené do konca roka 
2005. 
 

Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 2 za z dvoch prítomných odporu�il 
vyhovie� predmetným žiadostiam, v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
 
d)    Ide o žiados� Ing. Vendelína Zahránku a manž. Antónie o odkúpenie pozemku – 
novovytvorená parc.�. 2108/720 o výmere 38 m2, v k.ú. Tren�ín, za ú�elom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako terasa pri bytovom dome. 
 Ide o pozemok pri bytovke na sídlisku Nad tehel�ou 69 v Tren�íne. 
 Odbor životného prostredia a investícií MsÚ a ÚHA Mesta Tren�ín odporu�il 
odpredaj uvedeného pozemku. 
 

Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 2 za z dvoch prítomných odporu�il 
vyhovie� žiadosti Ing. Vendelína Zahránku a manž. Antónie o odkúpenie pozemku – 
novovytvorená parc.�. 2108/720 o výmere 38 m2, v k.ú. Tren�ín, za ú�elom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je využívaný ako terasa pri bytovom 
dome.  Ide o pozemok pri bytovke na sídlisku Nad tehel�ou 69 v Tren�íne. 
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Ing. Koptíková, vedúca oddelenia obchodu a služieb, predložila nasledovnú žiados�: 
 
e)   Ide o žiados� o povolenie �asu predaja a �asu prevádzky služieb v prevádzkarni Espresso 
,,WEST PUB“, Jilemnického 29, Tren�ín. 
 
Ing. Koptíková doplnila, že sa mení prevádzkovate�, ktorý požiadal o zmenu prevádzkového 
�asu nasledovne: 
pondelok – štvrtok  8.00 – 24.00 h 
piatok    8.00 – 02.00 h 
sobota             14.00 – 02.00 h 
nede�a             14.00 – 24.00 h 
 

Výbor mestskej �asti Stred hlasovaním 2 za z dvoch prítomných odporu�il 
vyhovie� žiadosti o zmenu �asu predaja a �asu prevádzky služieb v zmysle predloženého 
návrhu, na skúšobnú dobu 2 mesiace.  
 
 
P. Hubinská oboznámila prítomných so s�ažnos�ou Ing. Petra Klapitu na neporiadok v meste 
Tren�ín. Ide o vrecia s odpadom, rozfúkané lístie a odpad na uliciach. Problém je najmä 
v nede�u, kedy sú celý de� vrecia s odpadom vyložené na ulici. Svoju s�ažnos� podložil 
i fotografiami.   
Vyslovila svoj názor, že v sú�asnosti mesto kone�ne za�ína by� �isté. Podotkla, že zametacie 
auto chodí ráno okolo 7.30 h. Nie je to vhodná doba, lebo práve vtedy premávajú autobusy a 
autá do školy a do práce, premávka je hustá a brzdí ju to.  
 
Ing. Šimo reagoval, že autá chodia pod�a ur�eného harmonogramu, ke�že pracovná doba je 
od 6.00 do 14.00 h.  
 
MUDr. Szép sa k fotografiám priloženým k s�ažnosti vyjadril, že dokumentujú to, že v meste 
je poriadok – nafotený je uprataný odpad pripravený na odvoz.  
 
 
 
3. Rôzne 
 
Bc. Marousek informoval o záležitosti oh�adom parkujúceho kamióna na Olbrachtovej ulici. 
Vysvetlil, že to bol cudzí štátny príslušník – bola mu udelená bloková pokuta a už dva týždne 
tam neparkuje.  
 
--------------------------------------- 
 
P. Hubinská sa zaujímala, �i mestská polícia chodí ob�as dohliadnu� na �adovú plochu - 
niekedy tam bývajú incidenty.  
 
MUDr. Szép skonštatoval, že vekové kategórie kor�u�ujúcich sa �udí sú odlišné.  
 
Bc. Marousek reagoval, že na zimnom štadióne je vyvesená ur�itá smernica, pod�a ktorej sa 
kor�u�ujúci riadia.  
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Ing. Vravková poznamenala, že s vedúcim strediska, ktorý má na starosti �adovú plochu 
/Ing. Bezák/  chce hovori� o pracovnej náplni pracovníkov, ktorí sú tam. Pracovník, ktorý má 
na starosti technický stav klziska, by mal ma� aj dozor. Už žiadali mestskú políciu 
o monitorovanie plochy po 22.00 hodine, kedy kon�í prevádzkový �as, pretože tam dochádza 
k vandalizmu a k poškodzovaniu plochy. Následne bližšie popísala situáciu oh�adom �adovej 
plochy.  
 
Mgr. Plánková navrhla nazva� klzisko ,,rekrea�né“ a nie ,,športové“, pretože by malo slúži� 
k rekreácii. Bolo by vhodné vyhradi� zvláš� �as na kor�u�ovanie pre deti.  
 
Ing. Vravková navrhla, že do 19.00 hodiny by to mohlo by� vyhradené na kor�u�ovanie aj 
pre deti.  
 
MUDr. Szép podotkol, že situácie pri ktorých dochádza k incidentom bývajú výnimo�né. 
Zaujímal sa, ko�ko tam bolo úrazov a ko�ko oficiálnych s�ažností. Je tam problematické da� 
smernicu a �ažko ur�i� hodinu, dokedy sa môžu kor�u�ova� deti a odkedy dospelí, s týmto 
riešením vyjadril nesúhlas. Posta�ujúce by bolo da� všeobecný pokyn zriadencovi, ktorý tam 
je. Ak niekto po upozornení nereaguje, potom má zriadenec právo posla� doty�nú osobu 
z �adu pre�. Na tabu�u je potrebné napísa�, že ten kto nejakým spôsobom porušuje poriadok, 
môže by� z �adu vykázaný.  
 
Ing. Vravková navrhla, že v INFO uverejnia informáciu, že je to rekrea�né kor�u�ovanie 
a mohol by sa zverejni� prevádzkový poriadok.  
 
 
2. Požiadavky poslancov a ob�anov 
 
P. Hubinská informovala, že na Súdnej ulici na rohu súdu je zlikvidovaný strom – ostala tam 
dos� ve�ká jama, je potrebné navies� tam zeminu.  
 
Ing. Krátky k zmene ÚP poznamenal, že ak sa bude realizova� nevyhnutné premostenie 
Tren�ína, je nutné riešenie dopravy Nozdrkovce – Bierovce, �alej od�leni� na �avej strane 
k letisku, to nikde na svete nie je, aby tam bola rekrea�ná zóna. Niektoré plochy, ktoré sú 
pokra�ovaním privádza�a až pod Juh, sú vy�lenené ako zele� – je potrebné to zmeni�.  
 
Ing. Vravková poznamenala, že ak poslanci majú vedomos�, alebo podnety od ob�anov 
o plochách zelene, ktoré nie sú udržiavané /nie štandardným spôsobom, že niektorý rok sa 
nestihne 2 – 3x pokosi�/ - tieto plochy nemusia by� zachytené v Genereli zelene, je potrebné 
ich tam doplni�, aby sa v rámci vysú�aženia �inností nestal nejaký precedens, že to v Genereli 
mestskej zelene nebude zakotvené. 
 
Ing. Krátky informoval, že je potrebné osadi� lampu verejného osvetlenia na rohu ulíc 
Javorinská a Nové prúdy, je to tam tmavé. Požiadal OŽPaI o informáciu, �o sa deje s Horným 
Šiancom. Taktiež požiadal OŽPaI zaradi� v rámci možností sú�až ,,Nozdrkovce – 
kanalizácia“.  
 
Mgr. Plánková  poznamenala, že na Ul. Soblahovská 10 – pred MHSL, m.r.o. je ve�mi zlá 
cesta, ktorá nie je ukon�ená ako cesta k bytom. Je zne�is�ovaná predovšetkým traktormi 
a inými dopravnými prostriedkami, ktoré vchádzajú na polia. Na Soblahovskej ulici boli dva 
retardéry – jeden z nich vyt�kol cestu, ktorá nie je dodnes opravená.  
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Ing. Vravková reagovala, že minulý týžde� urgovali predsedu PD Soblahov, aby o�istili túto 
cestu, pretože to spôsobujú ich vozidlá.  
 
Ing. Krátky požiadal skontrolova� nové vedenie plynu – ulice Biskupická a Legionárska – sú 
tam ve�ké jamy.  
 
P. Hubinská vzniesla požiadavku ob�anov z Ul. 28. októbra, v ktorej žiadajú, aby bol 
spravený chodník na tej strane ako sú garáže. Požiadala o ostrihanie stromov v jasliach – aj 
výšku.  
 
MUDr. Szép upozornil, že pri lodenici za�ína vznika� �ierna skládka, je potrebné zabezpe�i� 
jej likvidáciu. Radar je potrebné použi� na kontrolu aj v lokalite ako sa schádza z mosta až po 
Hotel Tatra – v tejto žiadosti by mal ís� impulz k štátnej polícii.   
 
  

�lenovia VM� Stred sa dohodli, že d�a 27.01.2005, o 15.30 h sa uskuto�ní 
mimoriadne zasadnutie VM� oh�adom Zmeny ÚP.  
 
 
  Pani Hubinská, predsední�ka VM� STRED, po�akovala prítomným za ú�as� a 
ukon�ila zasadnutie. 
 
 
Zapísala: Dana Viskupi�ová 
V Tren�íne, 26.01.2005  
 
       p. Gabriela H U B I N S K Á,  
             predseda VM� STRED 
        
        D�a: 
 


