
 
Z á p i s n i c a 

 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, 

konaného dňa 16. júna 2008 na Mestskom úrade v Trenčíne 
 
 

Prítomní:                                                                  Neprítomní:                              
Ing. Ján Krátky                                                         Gabriela Hubinská                                                                  
PaedDr. Daniel Beníček 
Ing. Igor Kvasnica, PhD.                                                                                             
JUDr. Ján Kanaba 
PhDr. Marián Kvasnička                                                      
 
garant: Ing. Marta Koptíková                                  Hostia: 
                                                                                 Ing. Gabriela Vanková, ÚMM                                              
                                                                                    Eva Hudecová, ÚMM 
                                                                                    Ing. A. Mlynčeková, ÚAaS 
                                                                                    Mgr. Iveta Plešová, ÚPaM 
   
 
Program: 
1. prerokovanie žiadostí 
2. požiadavky poslancov a občanov 
3.          rôzne. 
 
 
 
Ing. Ján Krátky, predseda VMČ Stred privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ. 

 
1. Prerokovanie žiadostí 
 
p. Hudecová predložila nasledovné žiadosti: 
1.   Ide o žiadosť o prerokovanie a vyjadrenie k žiadostiam o prenájom pozemkov za účelom 
zriadenia letných terás. Ide o:  

 
1/ prenájom časti pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 3274 o výmere 58 m2 pre POKOPA 
FRUIT spol. s r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke reštaurácia Papa´s 
Garden na Štúrovom námestí 14 na obdobie od 01.05.2008 do 31.10.2008  
 
2/ prenájom časti pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 3238/1 o výmere 21 m2 pre ARTUR 
s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke penzión Artur na Palackého ulici 
23 na obdobie od 01.05.2008 do 30.09.2008  
 
3/ prenájom časti pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 3270 o výmere 52 m2 pre LIFE club 
s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke Life club na Vajanského ulici na 
obdobie od 15.04.2008 do 30.09.2008  
 



4/ prenájom časti pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 3239 o výmere 80 m2 pre Synot 
Gastro Slovakia s.r.o. za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke Brasseria Paris pri 
hoteli Tatra na Ul. gen. M.R. Štefánika na obdobie od 01.06.2008 do 30.09.2008  
 
5/ prenájom časti pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 3274 o výmere 40 m2 pre Jaroslava 
Birasa za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke Bar Venuša na Štúrovom námestí 
1 na obdobie od 01.05.2008 do 30.09.2008  
 
6/ prenájom časti pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 1115/1 o výmere 60 m2 pre Jozefínu 
Haydenovú za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke Pub KORUNA na 
Hviezdoslavovej ulici na obdobie od 01.06.2008 do 30.09.2008  
 

 Všetky žiadosti boli dňa 29.05.2008 prerokované Útvarom životného prostredia a dopravy 
a Útvarom architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne, ktoré odporučili žiadostiam vyhovieť.  
 

 
     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za  odporučil vyhovieť žiadostiam o prenájom 
pozemkov.    

    
 

2.    Ide o žiadosť   spoločnosti ADOZ, s.r.o. Trenčín týkajúcej sa odkúpenia nehnuteľností vo 
vlastníctve Mesta Trenčín – KS Dlhé Hony na Ul. 28. októbra č. 2 v Trenčíne, súp.č. 1168, k.ú. 
Trenčín, s nasledovnými podmienkami:  

 
1/ predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín – Kultúrneho strediska na Ul. 28. októbra 
č. 2 v Trenčíne, súp.č. 1168, k.ú. Trenčín, parc.č. 756/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
2262 m2, novovytvorená  parc. č. 756/36 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 426 m2 
a novovytvorená parc. č. 756/37 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 103 m2 spoločnosti 
ADOZ, s.r.o., Pred poľom 8, Trenčín za účelom prestavby objektu kultúrneho strediska na 
„Polyfunkčný objekt – Ul. 28. októbra – Trenčín“, s nasledovnými podmienkami:  

 
a/ predaj objektu kultúrneho strediska so súp.č. 1168 a pozemkov parc.č. 756/4 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 2262 m2 (pozemok pod budovou KS), novovytvorená parc. č. 
novovytvorená  parc. č. 756/36 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 426 m2 (priľahlý 
pozemok k budove KS)  a novovytvorená  parc. č. 756/37 zastavaná plocha a nádvorie o výmre 
103 m2 (vstup do plánovaných podzemných garáží) za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom 
č. 4/2008 vypracovaným spoločnosťou TREFA, s.r.o. Trenčín    vo výške 19.400.000,- Sk bez 
DPH,  z toho: 

- cena za budovu s.č. 1168 predstavuje 11,600.000,- Sk 
- celková kúpna cena za pozemky parc. č. 756/4, novovytvorená parc. č. 756/36 

a 756/37 predstavuje 7,800.000,- Sk (priemerná hodnota pozemku za m2 je 
2.794,70 Sk) 

 
b/ asanácia pôvodného objektu bude realizovaná na náklady kupujúceho po nadobudnutí 
právoplatnosti územného rozhodnutia na výstavbu nového „polyfunkčného objektu“ 

 
c/ kupujúci bude zaviazaný v novom „polyfunkčnom objekte“ vybudovať nové priestory 
s funkciou pôvodného kultúrneho strediska o výmere súčasných nebytových priestorov 
využívaných pre kultúrne a spoločenské aktivity 

 



d/ po kolaudácii „polyfunkčného objektu“ kupujúci predá Mestu Trenčín  nebytový priestor 
a spoločné časti a zariadenia a podiel na pozemku, ktorý bude zabezpečovať funkciu pôvodného 
kultúrneho strediska - za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom vypracovaným v čase 
prevodu, t.j. po kolaudácii stavby 

 
e/ kúpna cena za predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta bude uhradená  nasledovne: 

• za pozemky pri podpise kúpnej zmluvy 
• za objekt kultúrenho strediska formou vzájomného 

započítania kúpnej ceny za nebytový priestor a spoločné časti a zariadenia 
a podiel na pozemku, ktorý nadobudne mesto do vlastníctva po kolaudácii stavby 

 
f/ kupujúci bude zaviazaný, že v prípade nesplnenia podmienky vybudovania priestorov nového 

kultúrneho strediska v termíne do 24 mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti stavebného 
povolenia na výstavbu nového „polyfunkčného objektu“ a ich následného prevodu do 
vlastníctva Mesta Trenčín bude povinný uhradiť kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom  
a to vo výške  východiskovej hodnoty, t.j. vo výške 49,500.000,- Sk bez DPH z toho 

- cena za budovu s.č. 1168 predstavuje 41,700.000,- Sk 
- celková kúpna cena za pozemky parc. č. 756/4, novovytvorená parc. č. 756/36 

a 756/37 predstavuje 7,800.000,- Sk (priemerná hodnota pozemku za m2 je 
2.794,70 Sk)  

 
g/ projekt nového kultúrneho strediska bude vypracovaný na základe požiadaviek mesta tak, 
aby mesto malo priamy vplyv na budúcu kúpnu cenu nového kultúrneho strediska  

 
h/ po kolaudácii a nadobudnutí nového kultúrneho strediska do vlastníctva mesta bude 
uzatvorená nová Zmluva o výpožičke s Kultúrnym centrom, o.z., resp. dodatok k existujúcej 
zmluve o výpožičke. 

 
Odôvodnenie:  

V zmysle ZP č. 1/2008 O hospodárnosti a efektívnosti nakladania s majetkom mesta viazaným 
na hospodárske stredisko – Kultúrne stredisko Dlhé Hony vlastník hodnotu majetku kultúrneho 
strediska nezachováva zásadne nezmenenú. Nedostatočnou podhodnotenou každoročnou  
údržbou a opravami, dochádza k rýchlejšej morálnej, fyzickej a ekonomickej amortizácii 
objektu, ktorá sa nutne prejavuje na strate jej trhovej hodnoty a strate schopnosti byť efektívne 
prevádzkovaná. Majetková podstata kultúrneho strediska stráca na hodnote, úžitkových 
vlastnostiach a konkurencieschopnosti.  
Dosahovanie každoročnej straty v oblasti hospodárenia a dosahovanie straty na trhovej hodnote 
majetku (znehodnocovanie majetku), nedostatočná ochrana – nedostatočné predchádzanie jeho 
nadmernému opotrebeniu, nemožno z hospodárskeho hľadiska považovať za konanie riadneho 
hospodára.  
Vzhľadom na spôsob prevádzkovania objektu: majetok neslúži k plneniu nezastupiteľných úloh 
obce, neslúži k výkonu samosprávy obce, nie je využívaný v prospech obce (strata vlastníka 
majetku) a občanov obce (úžitok z objektu nie je dostupný pre každého občana za rovnakých 
podmienok a pre všetkých) a vzhľadom na výrazné obmedzenie možností využívania majetku 
obyvateľmi mesta, oproti využívaniu mestských komunikácií a verejných priestranstiev 
obyvateľmi, stráca majetok kultúrneho strediska charakter majetku potrebného pre verejný účel.   
Nedostatočné hospodárske využitie majetku (dosahovaná strata, pokles trhovej hodnoty majetku, 
potlačený verejný účel) znižuje i jeho význam ako ekonomického zdroja produkujúceho 
odčerpateľný príjem (saldo príjmov a výdavkov) využiteľný vlastníkom v prospech mesta 
a obyvateľov mesta.  



 
 
 
     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 3 za, 1 sa zdržal, 1 bol proti  odporučil vyhovieť 
žiadosti o odkúpenie nehnuteľností.    

 
3.   Ide o žiadosť   Jána Valoviča a manž. (dcéry Andrey Karnekovej) o predaj pozemkov 
v k.ú. Trenčín – novovytvor. parc.č. 1954/139 s výmerou   8 m² a novovytvor. parc.č. 1954/106 
s výmerou 155 m², za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom dome na Slnečnom nám. 24.   
ÚŽPD MsÚ a ÚAS MsÚ žiadosť dňa 29.05.2008 odporučili.  

 
 

     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za   odporučil vyhovieť žiadosti o predaj 
pozemkov.    

 
4.           Ide o žiadosť o prerokovanie a vyjadrenie k žiadostiam o prenájom pozemkov za 
účelom zriadenia letných terás. Ide o: 

 
1/ prenájom časti pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 3280 o výmere 108 m2 pre Igora 
Stašáka, za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke Kaviareň Alžbetka na Mierovom 
námestí č. 7, na obdobie od 15.04.2008 do 30.09.2008 za cenu 1.000,- Sk/m2 ročne. 
 
2/ prenájom časti pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 3280 o výmere 112 m2 pre AST 
Design – Mgr. Andrea Stuchlíková, za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke 
OMAR na Mierovom námestí č. 6, na obdobie od 01.05.2008 do 30.09.2008 za cenu 
nájmu 1.000,- Sk/m2 ročne.  
 
3/ prenájom časti pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 3274 o výmere 35 m2 pre Anser 
Aureus, s.r.o., za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke Bagetéria na Štúrovom 
námestí č. 1, na obdobie od 01.06.2008 do 30.09.2008 za cenu 1.000,- Sk/m2 ročne. 
 
4/ prenájom časti pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 3269/5 o výmere 34 m2 pre Anser 
Aureus, s.r.o., za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke Bagetéria Caffé na 
Štúrovom námestí č. 7, na obdobie od 01.05.2008 do 30.09.2008 za cenu 1.000,- Sk/m2 
ročne. 
 
5/ prenájom časti pozemku v k.ú. Trenčín, parc.č. 3280 o výmere 3,10 m2 pre 
FAIRMONT, s.r.o., za účelom umiestnenia zázemia k letnej terase (obslužný pult) 
prevádzky Jameson Pub na Mierovom námestí č. 13, na obdobie od 01.05.2008 do 
30.09. 2008 za cenu 1.000,- Sk/m2 ročne.  
 

     Všetky žiadosti boli dňa 10.06.2008 prerokované Útvarom životného prostredia a dopravy 
a Útvarom architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne, ktoré odporučili žiadostiam vyhovieť.  

 
     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za  odporučil   vyhovieť žiadosti o prenájom 
pozemkov.    

 
5.       Ide o žiadosť Romana Majzlana a Michaely Barišovej o predaj pozemku v k.ú. Trenčín – 
novovytvor. parc.č. 756/35 s výmerou 19 m² pre každého v podiele ½-ca, za účelom 
zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve.    Ide o prístup do domu v susedstve 
NS Družba.   



 
 ÚAS MsÚ a ÚŽPD MsÚ žiadosť dňa 20.05.2008 odporučili. 

 
     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil predaj pozemku.    

 
6.     Ide o žiadosť   o  vyjadrenie k žiadosti Anny Paulínyovej – SAPOB, o predĺženie 
nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je prenájom pozemkov pod reklamnými zariadeniami. 
Ide o nasledovné pozemky : 

- Parc.č.   3271/1 Hviezdoslavova ulica, 7 ks rekl. zariadenia, na dobu od 
1.7.2008 do doby začatia rekonštrukcie pešej zóny 

- Parc.č. 3262 námestie sv. Anny, 1 ks rekl. zariadenia na dobu od 1.7.2008 do 
1.7.2011 

- Parc.č. 3238 Palackého ulica, 1 ks rekl. zariadenia na dobu od 1.7.2008 do 
1.7.2011 

 
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne dňa 
29.5.2008 odporučil predĺženie nájomnej zmluvy na dobu tak, ako je vyššie uvedené. 

 
     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za  odporučil vyhovieť žiadosti  o predĺženie 
nájomnej zmluvy.    

 
7.     Ide o žiadosť o prerokovanie  žiadosti spoločnosti Doprastav Export s.r.o. Bratislava, 
o prenájom pozemku časť parc.č. 3261/1 a 3252/2 o celkovej výmere 570 m2, v k.ú. Trenčín, za 
účelom zriadenia staveniska potrebného k výstavbe polyfunkčného objektu na ul. Jesenského, na 
dobu od 1.6.2008 do 31.5.2009. 
Ide o pozemok pri novopostavenom polyfunkčnom objekte Happy House. 
    Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne dňa 
4.6.2008 odporučil prenájom pozemku za podmienky zachovania prejazdnosti priľahlej 
komunikácie na ul. Jesenského. 

 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za   odporučil   vyhovieť žiadosti o prenájom 
pozemku.    
       
8. Ide o žiadosti o kúpu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín:  

 
1/ žiadosť o kúpu pozemku v k.ú. Trenčín,  časť parc. č. 843/1, v približnej výmere 150 m2, 
výmera bude upresnená geometrickým plánom, pre spoluvlastníkov susedného pozemku: Ing. 
Stanislava Hancka s manželkou, Ing. Miloša Lukačku s manželkou, Ing. Martina Vavríka s 
manželkou, Tibora Bohá s manželkou, Ing. Milana Gondu s manželkou, Ing. Pavla Babica s 
manželkou a Ing. Danu Stankovú, každému v podiele 1/7 za účelom rozšírenia záhradnej zelene 
pri obytnom dome.  
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne dňa 
29.5.208 odporučil predaj pozemku v zmysle žiadosti.  

 
2/  žiadosť o kúpu  nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Trenčín parc.č. 862 o výmere 373 m2 a časť 
parc.č. 843/1 o výmere 1690 m2, pre El Jardín Viejo s.r.o., za účelom výstavby domov 
a prístupových ciest.  
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne dňa 
29.5.2008 odporučil predaj pozemkov za podmienky, že z parc.č. 843/1 bude odčlenený pozemok 
o výmere cca 150 m2 pre vyššie uvedených žiadateľov. 

 



     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za    odporučil vyhovieť žiadostiam o kúpu 
pozemkov v zmysle návrhu ÚŽPD a ÚAS uvedeného pri bode 2. 

 
9.       Ide o žiadosť Ing. Jozefa Chrenka a manž. o odkúpenie pozemku časť parc.č. 2108/122 
o výmere cca 135 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom  scelenia pozemkov pri rodinnom dome na ul. 
J.B.Magina. 
    Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne dňa 
29.5.2008 odporučil odpredaj pozemku. 

 
     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za    odporučil vyhovieť žiadosti o odkúpenie 
pozemku. 

 
10.      Ide o žiadosť   Jána Dobiáša a manž. o odkúpenie pozemku parc.č. 2108/230  o výmere 
216 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom skompletizovania pozemkov pri rodinnom dome na ul. Pod 
Brezinou 49, Trenčín. 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne dňa 
29.5.2008 odporučil odpredaj pozemku. 

 
     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za    odporučil vyhovieť žiadosti o odkúpenie 
pozemku. 

 
11.      Ide o žiadosť Eleny Stopkovej, MUDr. Aleny Gabrišovej, rod. Stopkovej, Ing. Miloša 
Stopku, o predaj pozemku v k.ú. Trenčín – novovytvor. parc.č. 1954/94 s výmerou 112 m², za 
účelom scelenia pozemkov pri rodinnom dome na Slnečnom nám. 26.  

 
 ÚŽPD a ÚAS MsÚ žiadosť dňa 29.05.2008 odporučili. 

 
     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za    odporučil vyhovieť žiadosti o predaj 
pozemku. 

 
12.     Ide o žiadosť  spoločnosti Fayn, s.r.o. Trenčín o zámenu pozemkov v k.ú. Trenčín – 
novovytvor. parc.č. 3380/2 (14 m²) a novovytvor. parc.č. 3383/2 (83 m²), spolu     97 m², 
odčlenené z pôvodných parciel č. 3380 a 3383, vlastník Mesto Trenčín,  
za pozemok v k.ú. Trenčín – novovytvor. parc.č. 2051/12 (97 m²), odčlenená z pôvodnej parc.č. 
2051/1 vlastník Fayn, s.r.o. Trenčín, za účelom vybudovania chodníka a parkovísk pri 
polyfunkčnom objekte Fayn, s.r.o., J. Kráľa 3, bez finančného vyrovnania. 

  
ÚŽPD a ÚAS MsÚ žiadosť dňa 29.05.2008 odporučili. 

 
     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za    odporučil vyhovieť žiadosti o zámenu 
pozemkov. 
 
13.        Ide o žiadosť spoločnosti Fayn, s.r.o. Trenčín o predaj pozemku k.ú. Trenčín – 
novovytvor. parc.č. 2051/10 s výmerou 10 m², za účelom majetkového vysporiadania pozemkov 
pod objektom bytového domu na ul. Dolný Šianec. K posunu hraníc došlo po zápise OKO II. do 
katastra.  

 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ žiadosť dňa 29.05.2008 odporučili. 
 



     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za    odporučil vyhovieť žiadosti o predaj 
pozemku. 

 
14.       Ide o žiadosť  o prerokovanie a stanovisko za VMČ Stred k predaju pozemku na 
Inoveckej ulici v k. ú. Trenčín časť parc. č. 1902/61 v približnej výmere 750 m2 pre BARMO, 
bytová agentúra rezortu MO, Trenčín za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku 
parkoviska. 

 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne predaj 
nehnuteľnosti odporúčajú. 
 
     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za    odporučil vyhovieť žiadosti o predaj 
pozemku. 

 
15.       Ide o žiadosť  o prerokovanie a stanovisko za VMČ Stred k predaju pozemku na Nám. 
sv. Anny v k. ú. Trenčín parc. č. 1050, zast. plocha vo výmere 1092 m2 pre ASTRAI, s.r.o. 
Trenčín za účelom výstavby polyfunkčnej budovy, rozšírenia podnikateľských aktivít v oblasti 
rozvoja a výstavby nehnuteľností. Spoločnosť preložila urbanisticko-architektonickú štúdiu 
zástavby pozemku.  

 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne predaj 
nehnuteľnosti odporúčajú. 
 
     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za    odporučil vyhovieť žiadosti o predaj 
pozemku. 
 
16. Ide o žiadosť o prenájom pozemku za účelom zriadenia letnej terasy. Ide o: 
prenájom časti pozemku v k.ú. Trenčín, parc. č. 3274 o výmere 33,25 m2 pre Vodníček s.r.o. 
Trenčín, za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke Pizzeria- cukráreň na Štúrovom nám. č. 
18 na obdobie od 22.4.2008 do 30.9.2008. 
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne 
odporučili žiadosti vyhovieť. 
 
     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za    odporučil vyhovieť žiadosti o prenájom  
pozemku. 
 
17.     Ide o žiadosť spoločnosti BYTINVEST s.r.o. o zámenu nasledovných nehnuteľností medzi 
Mestom Trenčín a BYTINVEST, s.r.o., Trenčín, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemkov pod komunikáciami  pre stavbu „Sídlisko HBV a IBV Trenčín – Soblahovská, časť 
Bytové domy villa park“ nasledovne :  
A/ pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín,  časť parc.č. 514/85 ostatná plocha o výmere 359 m2, 
v k.ú. Trenčianske Biskupice, zapísaný na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti    za   

B/ pozemky vo vlastníctve BYTINVEST s.r.o., zapísané na LV č. 5098 pre k.ú. Trenčianske 
Biskupice  a to : 
časť parc. č. 514/84 ostatné plochy o výmere 48 m2 
časť parc. č. 514/91 ostatné plochy o výmere 255 m2 
časť parc. č. 514/93 ostatné plochy o výmere 56 m2. 
Celková výmera pozemkov predstavuje 359 m2.  



    Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne dňa 
10.6.2008 odporučil zámenu uvedených nehnuteľností. 
 
     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za    odporučil vyhovieť žiadosti o zámenu 
nehnuteľností. 
 
 
17. Mgr. Plešová predložila  Návrh VZN č. 8/2008 o povoľovaní a vykonávaní niektorých 
výtvarných aktivít na území mesta Trenčín. 
  Predložený návrh upravuje vykonávanie výtvarných aktivít na voľne určených plochách 
(článok 2 ods. 1 VZN) a na základe individuálneho súhlasu vydaného mestom Trenčín (článok 2 
ods. 3 a 4 VZN). Návrh určuje aj ďalšie podmienky pre vykonávanie výtvarných aktivít 
a kontrolu dodržiavania VZN. 
 
     Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za    odporučúča schváliť návrh VZN 
o povoľovaní a vykonávaní niektorých výtvarných aktivít na území mesta Trenčín. 
 
18. V zmysle VZN č. 3/2004 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
bola na rokovanie predložená  žiadosť spoločnosti ARIOLA s.r.o., Trenčín o povolenie 
prevádzkového času v Herni GALAXY na Hasičskej ul. 6568 a to non-stop. 
 
   Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporúča povoliť prevádzkový čas v zmysle 
žiadosti na skúšobnú dobu 2 mesiace. 

 
                                                    

2. Stretnutie s občanmi - požiadavky   občanov 
 
 
- kedy sa bude riešiť vodorovné značenie na Kollárovej ulici, aby mohli vlastníci domov 
v prípade potreby parkovať pred vjazdom do domu, 
- kedy sa bude riešiť nový povrch starej rozkopanej a poplátanej vozovky na Kollárovej ul.  
- kanále na Kollárovej ul. už niekoľko rokov nestačia v prípade búrky brať vodu, pretože sú 
staré a znečistené, aké opatrenia budú prijaté, aby sa zabránilo vytápaniu rodinných domov 
v prípade silného dažďa, 
- je potrebné obnoviť a zvýrazniť vodorovné značenie na prechode na ceste pri Perle 
a zintenzívniť dozor MsP v ranných hodinách, keď idú deti do školy, 
- občania sa pýtajú či sa idú predávať mestské lesy. 
 
 
Ing. Ján Krátky, predseda VMČ STRED poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 

 
 
 

Zapísala: Ing. Marta Koptíková 
v Trenčíne, 18.06.2008 
 
 
                                                                                                   Ing. Ján  K r á t k y 
                                                                                                   predseda VMČ STRED 


