
 
Z á p i s n i c a 

 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, 

konaného dňa  21. januára 2009 na Mestskom úrade v Trenčíne 
 
 

Prítomní:                                                                  Neprítomní:                              
Ing. Ján Krátky                                                          PhDr. Marián Kvasnička                                                                                          
Ing. Igor Kvasnica, PhD 
Gabriela Hubinská                                                                                  
PaedDr. Daniel Beníček 
JUDr. Ján Kanaba 
 
garant: Ing. Marta Koptíková                                  Hostia: 
                                                                                    E. Hudecová, ÚMM                                                                                    

                                                                       Bc. Z. Marousek, MsP 
                                                                       Ing. Marčeková, ÚŽPD 
                                                                       Ing. Uličný, MHSL, m.r.o. 

                                                                                    MUDr. J. Biermannová, Rada starších 
                                                                                     

 
 
Program: 
 
1. prerokovanie žiadostí 
2. požiadavky poslancov a občanov 
3.          rôzne. 
 

 
Ing. Ján Krátky, predseda VMČ Stred privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ. 

 
Prerokovanie žiadostí 
 
p. Hudecová predložila nasledovné žiadosti: 

    
1. Ide o žiadosť   o vyjadrenie k predĺženiu nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom 
Trenčín a spoločnosťou UNILUX  s.r.o., na prenájom pozemku časť parc.č. 172 o výmere 5,8 
m2, za účelom  majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod novinovým stánkom, na dobu 
od 1.1.2009 do 31.12.2011. 
     Ide o pozemok pri Gymnáziu Ľ. Štúra. 
    Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne dňa 
2.12.2008 odporučil predĺženie nájomnej zmluvy na dobu 3 rokov. 

   
     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za  z troch prítomných odporučil vyhovieť 
žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy. 

 
 



2. Ide o žiadosť  o vyjadrenie k prenájmu pozemku  parc.č. 3239 a 3280 o výmere 650 m2, 
v k.ú. Trenčín, pre spoločnosť Stavby – inžinierske služby s.r.o., za účelom zriadenia staveniska  
k stavbe : „Rekonštrukcia a dostavba – Hotel Tatra Nám. SNP.“ 
Ide o prenájom chodníka v celej šírke a vytvorenia krytého priechodu pre peších od Múzea na 
Mierovom námestí po podchod pre peších do parku s pokračovaním na ulici M.R.Štefánika. 
    Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne dňa 
19.12.2008 odporučil prenájom pozemku počas doby výstavby a rekonštrukcie hotela Tatra. 

 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za z troch prítomných odporučil   vyhovieť 
žiadosti o prenájom   pozemku.    

 
3. Ide o žiadosť o prerokovanie a stanovisko za VMČ Stred k predaju pozemkov v k. ú. 
Trenčín na Hviezdoslavovej ulici parc. č. 3271/7, zast. plocha vo výmere 2 m2 pre Mariána 
Hudečka s manželkou Alenou a synom Ing. Mariánom za účelom vytvorenia rovnej línie domov 
budúcou stavbou. 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne predaj 
nehnuteľnosti odporúčajú. 

 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za z troch prítomných odporučil   vyhovieť 
žiadosti o predaj pozemkov s podmienkou zachovania línie rovnosti chodníka.    
 
4. Ide o žiadosť o vyjadrenie k predĺženiu nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom 
Trenčín a spoločnosťou Hauerland s.r.o., ktorej predmetom je prenájom pozemku časť parc.č. 
3483/4 v k.ú. Trenčín, za účelom umiestnenia 1 ks navádzacieho panelu. 
Ide o pozemok na ul. Električnej. 
     Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne dňa 
18.12.2008 odporučil predĺženie nájmu na dobu 1 roka t.j. do 31.12.2009. 

 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za z troch prítomných odporučil   vyhovieť 
žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy.    
 
5. Ide o žiadosť spoločnosti Enermont, s.r.o., Bratislava, v zast. ZSE Distribúcia a.s. 
Bratislava, o kúpu pozemkov v k.ú. Trenčín – parc. č. 769/8, 769/9 s celkovou výmerou 16 m2, 
za účelom majetkového vysporiadania pozemkov pod trafostanicou slúžiacou pre polyfunkčný 
objekt A.V.K. Ide o pozemok medzi Vodnými elektrárňami a predajnými stánkami. 
 
Útvar životného prostredia a dopravy MsÚ a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ 
predaj pozemkov dňa 20.1.2009 odporučili. 
 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 1 za, 1 proti, 2 sa zdržali zo štyroch prítomných 
neodporučil   vyhovieť žiadosti o kúpu pozemkov. 

 
6. Ide o žiadosť  Oľgy Zubovej a spol. o kúpu pozemku v k.ú. Trenčianske Biskupice – 
parc.č. 629 s výmerou 436 m², za účelom majetkového vysporiadania a scelenia pozemkov 
v susedstve rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov.  
Pozemok sa nachádza medzi zadnou časťou objektov ASKO nábytok a TESCO a Belanským 
potokom. 
 Útvar životného prostredia a dopravy MsÚ a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ 
predaj pozemku dňa 20.01.2009 odporučili. 

 



   Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 2 za, 2 proti neodporučil   vyhovieť žiadosti 
o kúpu pozemkov. 
 
7.        Zmena dopravného režimu – zjednosmernenie ulíc Kuzmányho, Kmeťova, Moyzesova 
a riešenie statickej dopravy 

 
Útvar ŽPaD požiadal o prerokovanie návrhu zjednosmernenia ulíc Kuzmányho, Kmeťova a 
Moyzesova a vytvorenia parkovacích miest. Cieľom je riešenie požiadaviek statickej dopravy a 
zabezpečenie plynulého prejazdu vozidiel uvedenými ulicami. Parkovacie miesta sú navrhnuté 
tak, aby nebránili vstupu na súkromné pozemky, tzn. pred každým vjazdom budú šikmé čiary, na 
ktorých vozidlo nesmie stáť. 
Zjednosmernenie ulíc Moyzesova a Kmeťova umožní parkovanie po oboch stranách 
komunikácie. Na Kuzmányho ulici bude potrebné, vzhľadom k nedostatočnej šírke komunikácie, 
využiť pre parkovanie aj časť chodníka. Celkovo je navrhnutých 67 parkovacích miest, z ktorých 
cca 4 % budú vyhradené pre vzidlá ZŤP. 

 
   Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil predloženú zmenu dopravného 
režimu ulíc Kuzmányho, Kmeťova, Moyzesova a riešenie statickej dopravy. 
 
7. Na rokovanie výboru bol predložený Návrh VZN o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov. Návrh upravuje používanie alkoholických nápojov na verejnosti. 
V meste Trenčín dosiaľ táto oblasť upravená nebola. 
 
   Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil  Návrh VZN o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov. 

 
 

     
2. Požiadavky poslancov a občanov 
 
 
Ing. Krátky -  zrealizovať výsadbu stromov na Ul. K dolnej stanici na voľných miestach, 
 
PaedDr. Beníček –  opätovne poukázal na skládku odpadu pri Pohostinstve Irena. VMČ žiada 
o odstránenie divokej skládky na Ul. Nové Prúdy. 
 
- poukázal tiež na podchod k malej stanici zo sídl. Noviny, je v dezolátnom stave, 
 
p. Hubinská – poukázala na sťažnosti občanov, bývajúcich v blízkosti Pohostinstva Sopková na 
Súdnej ul. Občania sa sťažujú na neporiadok a hlučnosť prevádzky a žiadajú o skrátenie 
prevádzkového času. Mestská polícia taktiež poukazuje na rušenie nočného kľudu návštevníkmi 
uvedenej prevádzky a podporuje skrátenie prevádzkového času. 
 
- opätovne poukázala na schody pri mestskom cintoríne zo Soblahovskej ul., ( pri prvej bráne od 
mesta) ktoré sú v dezolátnom stave, je potrebné ich dať do poriadku,              
 
-   VMČ odporúča osadiť na Jesenského ul. v časti pri budove Keramingu zákaz státia, 

                                                                                  



JUDr. Kanaba –  už pred rokom požadoval aby  sa riešila otázka sprevádzkovania objektu 
nefunkčnej benzínovej pumpy OMV na Električnej ul., mohla by tam byť napr. predajňa 
pneumatík, 
  
-    opätovne poukázal na nevhodné umiestnenie smetných nádob pri bytovom dome na Ul. J. 
Zemana. Žiada o ich preloženie k bytovke na Karpatskú ul., nakoľko patria jej obyvateľom.  
Kontajnery zaberajú 4 parkovacie miesta a pri výjazde z bytovky J. Zemana bránia vo výhľade 
na vozovku. Mestská polícia bola na mieste a dala obyvateľom za pravdu.                                                 
VMČ žiada hľadať riešenie na umiestnenie smetných nádob na pozemku bytovky ku 
ktorej tieto nádoby patria. 
 
- na  Olbrachtovej ul. bola rok rozkopaná cesta, doteraz táto cesta nie je zaasfaltovaná, 
 
-   pri vstupe do TSK je ohnutý pútač reklamy, nikto si to nevšíma, 
 
- občania bývajúci na ul. Úzkej žiadajú riešiť situáciu ohľadom vývozu odpadu, nakoľko sa 
vozidlo vyvážajúce smeti nedostane do uličky musia smetné nádoby nosiť na hlavnú ulicu, 
nepáči sa im tiež frekvencia vývozu odpadu, 
 
-   stĺpy držiace osvetlenie v Úzkej ul. skontrolovať technický stav, prípadne vymeniť, 
    
- občania navrhujú do  mestských častí dedinského typu, napr. Biskupice umiestniť 
vľkoobjemové kontajnery na odpad celoročne, 
 
-   občania majú výhrady k výzoru sochy, ktorá predstavuje Pannu Máriu umiestnenú vo 
vianočnom Betleheme na Mierovom nám., navrhujú dať ju prerobiť, 
 
-   občania kritizujú MHD, autobusy na jednej strane chodia zriedka, ale na druhej strane pri 
presunoch na linky urobia autobusy MHD  denne mnoho km  naprázdno, je potrené riešiť túto 
situáciu, 
 
-   zosúladiť odchody autobusov MHD z hlavnej stanice s príchodom vlakov, 
 
-    občan bývajúci na Puškinovej ul. žiada upozorniť prevádzkovateľa veterinárnej ambulancie 
na Puškinovej  ul. 11, aby upozornil svojich návštevníkov aby nevenčili psov na ulici v okolí 
ambulancie, 

 
-   na Mierovom nám. bola zrušená lekáreň, ale objekt sa stále nevyužíva, z akého dôvodu? 

 
p. Balaj –   na križovatke ulíc Súdna a Piaristická pri odinácii MUDr. Sokola  v oboch smeroch  
a Súdna s Električnou v jednom smere je potrebné namaľovať zebru pre chodcov. Ulice 
i chodníky sú veľmi frekventované vozidlami i chodcami. 
                  
Ing. Ján Krátky, predseda VMČ STRED poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 

 
Zapísala: Ing. Marta Koptíková 
v Trenčíne, 23.01.2009 
                                                                                                   Ing. Ján  K r á t k y 
                                                                                                   predseda VMČ STRED 


