
 1 

Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, 
konaného dňa 3. apríla 2006 na Mestskom úrade v Trenčíne 

________________________________________________________________                                                                        
 

Prítomní:      Neprítomní:     
Gabriela Hubinská     Dipl. Ing. Július Homola 
PhDr. Marián Kvasnička    MUDr. Eugen Szép 
Ing. Ján Krátky 
Mgr. Anna Plánková  
     
         
garant: Ing. Marta Koptíková    Hostia: 
zapisovateľka: Dana Viskupičová   Ing. Vanková, MsÚ 
        
    
Program: 

1) Prerokovanie žiadostí 
2) Požiadavky poslancov a občanov 
3) Rôzne 

 
 

Pani Gabriela Hubinská, predsedníčka VMČ STRED, privítala prítomných a otvorila 
zasadnutie VMČ. 
 
 
 
1. Prerokovanie žiadostí 
 
 
Ing. Vanková, vedúca útvaru majetku mesta, predložila nasledovné žiadosti: 
 
 
a)     Ide o žiadosť Ľubomíra Beďača o odkúpenie pozemku parc. č. 2108/98 zastavaná plocha 
o výmere 91 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom skompletizovania pozemku.  
 Ide o pozemok – záhradu  na Ul. J. B. Magina, ktorú menovaný užíva na základe 
nájomnej zmluvy, ktorej platnosť bude končiť dňa 1.9.2006. 
 ÚŽPD a ÚAS MsÚ  Trenčín dňa 28.3.2006 odporučil odpredaj pozemku v zmysle 
žiadosti. 
  
 Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti 
Ľubomíra Beďača o odkúpenie pozemku parc. č. 2108/98 zastavaná plocha o výmere 91 
m2, v k.ú. Trenčín, za účelom skompletizovania pozemku.  

Ide o pozemok – záhradu  na Ul. J. B. Magina, ktorú menovaný užíva na základe 
nájomnej zmluvy, ktorej platnosť bude končiť dňa 1.9.2006. 
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b)     Ide o žiadosť Ivana Ďuríka o odkúpenie pozemku parc. č. 2108/374 zastavaná plocha 
o výmere 189 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom skompletizovania pozemku.  
 Ide o pozemok na sídlisku Nad tehelňou, za rodinným domom na Ul. Pod Brezinou 55. 
 ÚŽPD a ÚAS MsÚ Trenčín dňa 1.3.2006 odporučil odpredaj pozemku v zmysle 
žiadosti. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti Ivana 
Ďuríka o odkúpenie pozemku parc. č. 2108/374 zastavaná plocha o výmere 189 m2, 
v k.ú. Trenčín, za účelom skompletizovania pozemku.  
 Ide o pozemok na sídlisku Nad tehelňou, za rodinným domom na Ul. Pod 
Brezinou 55. 
 
 
c)     Ide o žiadosť fi. INVESTING s.r.o. Trenčín vo veci odkúpenia pozemku parc. č. 3452 
/zastavaná plocha/ o výmere 830 m2 v k.ú. Trenčín za účelom scelenia pozemkov. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti fi. 
INVESTING s.r.o. Trenčín vo veci odkúpenia pozemku parc. č. 3452 /zastavaná plocha/ 
o výmere 830 m2 v k.ú. Trenčín za účelom scelenia pozemkov. 
 
 
d)     Ide o ponuku Slovenskej sporiteľne, a.s. Trenčín, na odpredaj spoluvlastníckeho podielu 
na nehnuteľnosti – objekte na Mierovom námestí č. 4 v Trenčíne v podiele 272/1000-in 
a pozemku pod objektom v podiele 272/1000-in do vlastníctva Mesta Trenčín. 
 V súčasnosti Mesto Trenčín užíva časť uvedenej nehnuteľnosti na základe nájomnej 
zmluvy. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti 
Slovenskej sporiteľne, a.s. Trenčín, na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na 
nehnuteľnosti – objekte na Mierovom námestí č. 4 v Trenčíne v podiele 272/1000-in 
a pozemku pod objektom v podiele 272/1000-in do vlastníctva Mesta Trenčín. 
 
 
e)     Ide o žiadosť Ing. Jána Bahna, Trenčín vo veci odkúpenia pozemkov parc. č. 1694/384, 
1694/383, 3546/38 o výmere 31 m2, 147 m2, 7 m2 v k.ú. Trenčín, za účelom usporiadania 
pozemkov na sídlisku Noviny. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti Ing. Jána 
Bahna, Trenčín vo veci odkúpenia pozemkov parc. č. 1694/384, 1694/383, 3546/38 
o výmere 31 m2, 147 m2, 7 m2 v k.ú. Trenčín, za účelom usporiadania pozemkov na 
sídlisku Noviny. 
 
 
 
f)     Letné terasy 
1. REACTIVE LAB s.r.o. Duklianskych hrdinov 14, 911 01 Trenčín 
    IČO  : 36344265 
    Priestor : Pozemok časť parc. č. 212/1 Kniežaťa Pribinu 
    Účel nájmu : zriadenie letnej terasy k prevádzke Klub Lúč 
    Doba nájmu: od 1.5.2006 do 1.11.2006  Plocha: 94 m2 
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2. LIFE CLUB s.r.o., Masaryk Ľubomír, Vajanského 3, 911 01 Trenčín 
    IČO  : 36335274 
    Priestor : Pozemok časť parc. č. 3270 (Vajanského ul.) 
    Účel nájmu : zriadenie letnej terasy k prevádzke - LIFE Club, s.r.o. 
    Doba nájmu: od 1.4.2006 do 30.9.2006  Plocha: 48 m2 
 
3. SCANDAL, cocktail bar, Farská 4, 911 01 Trenčín 
    IČO  : 33167605 
    Priestor : Pozemok časť parc. č. 3279 (Farská ul.) 
    Účel nájmu : zriadenie letnej terasy k prevádzke SCANDAL 
    Doba nájmu: bude upresnená,    Plocha: 16 m2 
 
4. VODNÍČEK s.r.o., Štúrove námestie 18, 911 01 Trenčín 
    IČO  : 36343650 
    Priestor : Pozemok časť parc. č. 3274 (Štúrove nám.)  
    Účel nájmu : zriadenie letnej terasy k prevádzke  
    Doba nájmu: od 1.4.2006 do 30.9.2006  Plocha: 33,25 m2 
 
5. Masaryk Ľubomír – VENEZIA, Hviezdoslavova 4, 911 01 Trenčín 
    IČO  : 33913773 
    Priestor : Pozemok časť parc. (Hviezdoslavova ul. 4) 
    Účel nájmu : zriadenie letnej terasy k prevádzke – Kaviareň SPERANZA 
    Doba nájmu: od 15.4.2006 do 15.10.2006  Plocha: 32 m2 
 
6. Jozefína Haydenová, Bojná 112, PUB KORUNA, Braneckého 3, 911 01 Trenčín 
    IČO  : 34668144 
    Priestor : Pozemok časť parc. (Hviezdoslavova ul.) 
    Účel nájmu : zriadenie letnej terasy k prevádzke PUB KORUNA 
    Doba nájmu: od 1.5.2006 do 30.9.2006  Plocha: 80 m2 
 
7. Monika Šestinová – MOTI, Mierové námestie 6, 911 01 Trenčín 
    IČO  : 33012971 
    Priestor : Pozemok časť parc. (Mierové námestie) 
    Účel nájmu : zriadenie letnej terasy k prevádzke MYSTIC BAR – CAFFE 
    Doba nájmu: od 1.5.2006 do 30.9.2006  Plocha: 84 m2 
 
8. CLAY s.r.o. Mierové námestie 13, 911 01 Trenčín 
    IČO  : 36303712 
    Priestor : Pozemok časť parc. (Mierové námestie) 
    Účel nájmu : zriedenie letnej terasy k prevádzke Jameson Pub 
    Doba nájmu: od 1.5.2006 do 30.9.2006  Plocha: 64,2 m2 
 
 Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadostiam 
o zriadenie letných terás k predmetným prevádzkam v zmysle predloženého návrhu.  
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g)   Ide o žiadosť spoločnosti REACTIVE LAB s.r.o. o povolenie informačného a reklamného 
zariadenia na objekte kina Hviezda, parc. č. 216/2 v k.ú. Trenčín. 
 ÚŽPD a ÚAS MsÚ Trenčín dňa 28.3.2006 odporučil umiestnenie 2 ks reklamného 
zariadenia na dobu 1 roka. 
 
 Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti 
spoločnosti REACTIVE LAB s.r.o. o povolenie informačného a reklamného zariadenia 
na objekte kina Hviezda, parc. č. 216/2 v k.ú. Trenčín v zmysle predloženého návrhu.  
 
 
 
h)   Ide o žiadosť reklamnej agentúry DUO CREATIVE o prenájom nehnuteľností – 
pozemkov, za účelom umiestnenia informačno-navigačných zariadení nasledovne: 

- 1 ks rekl. zariadenia na Ul. Električnej, pozemok parc. č. 3483/3 zastavaná plocha, 
k.ú. Trenčín, za cenu 1.000 Sk/1 ks rekl. zariadenia ročne 

- 1 ks rekl. zariadenia na Ul. Električnej, pozemok parc. č. 3483/4 zastavaná plocha, 
k.ú. Trenčín, za cenu 1.000 Sk/1 ks rekl. zariadenia ročne 

- 1 ks rekl. zariadenia na Ul. Soblahovskej, pozemok parc. č. 2509/2 zastavaná plocha, 
k.ú. Trenčín, za cenu 1.000 Sk/1 ks rekl. zariadenia ročne 

- 1 ks rekl. zariadenia na Ul. Soblahovskej, pozemok parc. č. 784/14 zastavaná plocha, 
k.ú. Trenčín, za cenu 1.000 Sk/1 ks rekl. zariadenia ročne 

ÚŽPD a ÚAS MsÚ Trenčín dňa 3.3.2006 odporučil prenájom pozemkov na dobu 2 rokov.  
 
 Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti 
reklamnej agentúry DUO CREATIVE o prenájom nehnuteľností – pozemkov, za 
účelom umiestnenia informačno-navigačných zariadení v zmysle preloženého návrhu.  
 
 
 
2. Požiadavky poslancov  
 
PhDr. Kvasnička poukázal na znečistené životné prostredie psími exkrementami a upozornil 
na neúnosnú situáciu na Ul. I. Olbrachta, kde autá parkujú po obidvoch stranách, nie sú tam 
poriadne chodníky, čím dochádza ku kolízii chodcov s autami. Chodníky sú prepadnuté a ešte 
aj to minimum zužujú svojim parkovaním autá, nie je kadiaľ prejsť. 
 
 Výbor mestskej časti Stred požiadal o konštrukčné stavebné riešenie Ul. I. 
Olbrachta a dopravné riešenie s ohľadom na zápchy spôsobované nevhodným 
parkovaním áut.  
 
Ing. Krátky opakovane požiadal o osadenie verejného osvetlenia na Novinách na rohu ulíc 
Nové prúdy a Javorinská.  
 Požiadal, aby mestská polícia preverila vznikajúcu čiernu skládku na konci 
Nozdrkovskej ulice na rázcestí ako sa odbočuje do družstva a do fi. Family. Bol informovaný 
aj o vznikajúcom odpade na nádvorí fi. Family. Požiadal, aby mestská polícia zistila skutkový 
stav a zjednala nápravu.  
 Navrhol zaradiť do opráv Záhumenskú ulicu.  
 
P. Hubinská poznamenala, že na Ul. gen. M. R. Štefánika č. 124 zasahujú konáre stromov do 
drôtov elektrického vedenia.  
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 Požiadala o osadenie informačných tabúľ, že sa napr. v utorok od 9.00 h do 10.00 h 
bude zametať Súdna ulica a v stredu, alebo vo štvrtok Ul. 1. mája, nakoľko sa obyvatelia 
sťažujú na neporiadok a kvôli parkovaniu áut sa ulica nedá poriadne pozametať.  

Taktiež je potrebné vybudovať chodník pri garážach oproti trhovisku pri Družbe.  
 
 
 

Pani Gabriela Hubinská, predsedníčka VMČ STRED poďakovala prítomným za účasť 
a ukončila zasadnutie. 
 
 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová 
V Trenčíne, 04.04.2006 
  
 
 
 
 
        p. Gabriela H U B I N S K Á 
                                  predseda VMČ STRED 
            
        Dňa: 
 
 
      
 
 
 


