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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, 
konaného dňa 26. septembra 2005 na Mestskom úrade v Trenčíne 

________________________________________________________________                                                                    
 
 

Prítomní:      Neprítomní:     
Gabriela Hubinská     Dipl. Ing. Július Homola   
PhDr. Marián Kvasnička    Ing. Ján Krátky 
Mgr. Anna Plánková  
MUDr. Eugen Szép        
 
 
garant: Ing. Marta Koptíková    Hostia: 
zapisovateľka: Dana Viskupičová   Ing. Vanková, MsÚ 
       Bc. Marousek, MsP 
       Ing. Vravková, MHSL, m.r.o. 
       p. Kužela, INFO 
 
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. Koptíková, predložila nasledovnú žiadosť: 
 
a)   Ide o žiadosť o povolenie času predaja a času prevádzky služieb v prevádzkárni 
,,HERŇA“ nachádzajúcej sa na Ul. Palackého 11, Trenčín nasledovne: 
pondelok 09.00 – 04.00 
utorok  09.00 – 04.00 
streda  09.00 – 04.00 
štvrtok  09.00 – 04.00 
piatok  09.00 – 04.00 
sobota  09.00 – 04.00 
nedeľa  09.00 – 04.00 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti o 
povolenie času predaja a času prevádzky služieb v prevádzkárni ,,HERŇA“ 
nachádzajúcej sa na Ul. Palackého 11, Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
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Ing. Vanková, vedúca útvaru majetku mesta, predložila nasledovné žiadosti: 
 
 
b)   Ide o žiadosť Jozefa Holúbka o odkúpenie pozemku časť parc.č. 2108/127 o výmere cca 
150 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom skompletizovania pozemku. 
 Ide o pozemok pri rodinnom dome Nad tehelňou 39, Trenčín. 
 Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 14.9.2005 odporučil odpredaj pozemku. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti Jozefa 
Holúbka o odkúpenie pozemku časť parc.č. 2108/127 o výmere cca 150 m2, v k.ú. 
Trenčín, za účelom skompletizovania pozemku. Ide o pozemok pri rodinnom dome Nad 
tehelňou 39, Trenčín. 

 
 
c)   Ide o žiadosť Štefana Šupáka a Zlatice Šulekovej o predaj pozemku parc.č. 2108/190 
o výmere 60 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom skompletizovania pozemku. 
 Ide o pozemok za rodinným domom na Ul. Pod Brezinou 24, Trenčín. 

Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 14.9.2005 odporučil odpredaj pozemku. 

 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti Štefana 

Šupáka a Zlatice Šulekovej o predaj pozemku parc.č. 2108/190 o výmere 60 m2, v k.ú. 
Trenčín, za účelom skompletizovania pozemku. Ide o pozemok za rodinným domom na 
Ul. Pod Brezinou 24, Trenčín. 

 
 
d)   Ide o žiadosť Jany Mičegovej Krajčírovej o prenájom pozemku časť parc.č. 3281 
o výmere 2 m2, v k.ú. Trenčín, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod 
schodmi do objektu. 
 Ide o pozemok na Ul. Matúša Čáka 23, Penzión pod hradom. Predtým bola zmluva 
uzatvorená s p. Šebom, ktorý nám oznámil nového vlastníka objektu. 

Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 14.9.2005 odporučil prenájom  pozemku na dobu 5 rokov. 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti Jany 
Mi čegovej Krajčírovej o prenájom pozemku časť parc.č. 3281 o výmere 2 m2, v k.ú. 
Trenčín, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod schodmi do 
objektu. Ide o pozemok na Ul. Matúša Čáka 23, Penzión pod hradom.  
 
 
e)   Ide o žiadosť Ing. Jána Štefka – UNIVERSALITY o prenájom pozemkov v k.ú. Trenčín, 
časť parc.č. 3261/1, 696/1 a 696/12 o výmere 184 m2, za účelom zriadenia staveniska 
k výstavbe: ,,Polyfunkčný objekt SEKO-DAPA, Legionárska ul. Trenčín“, na dobu od 
19.8.2005 do 19.10.2005, pre investora Ing. Daniela Heglasová SEKO-DAPA. 
 Ide o pozemok na Ul. Legionárskej pri lekárni AVE MÁRIA.     

Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín 
dňa 14.9.2005 odporučil prenájom  pozemku.  
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Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti Ing. Jána 
Štefka – UNIVERSALITY o prenájom pozemkov v k.ú. Trenčín, časť parc.č. 3261/1, 
696/1 a 696/12 o výmere 184 m2, za účelom zriadenia staveniska k výstavbe: 
,,Polyfunkčný objekt SEKO-DAPA, Legionárska ul. Trenčín“, na dobu od 19.8.2005 do 
19.10.2005, pre investora Ing. Daniela Heglasová SEKO-DAPA. Ide o pozemok na Ul. 
Legionárskej pri lekárni AVE MÁRIA.     
 
--------------------------------------------- 
 
PhDr. Kvasnička sa zaujímal, kedy bude nejaký pohyb na pozemku po bývalom objekte 
Masarykových kasární. 
 
Ing. Vanková odpovedala, že už prebehlo územné konanie a pripravujú sa projekty pre 
vydanie stavebného povolenia.  
 
 Výbor mestskej časti Stred požiadal o písomnú informáciu o stave vybudovania 
nového objektu na mieste bývalých Masarykových kasární + plánované termíny. 
 
 
Ing. Koptíková, predložila nasledovné žiadosti: 
 
f)   Ide o žiadosť o povolenie zmeny času predaja a času prevádzky služieb v prevádzkárni 
,,Reštaurácia“  nachádzajúcej sa na Ul. Záhradnícka, Trenčín nasledovne: 
pondelok 11.30 – 22.00 
utorok  11.30 – 22.00 
streda  11.30 – 22.00 
štvrtok  11.30 – 22.00 
piatok  11.30 – 24.00 
sobota  11.30 – 24.00 
nedeľa  11.30 – 23.00 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti o 
povolenie zmeny času predaja a času prevádzky služieb v prevádzkárni ,,Reštaurácia“  
nachádzajúcej sa na Ul. Záhradnícka, Trenčín, v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
g)   Ide o žiadosť o povolenie času predaja a času prevádzky služieb v prevádzkárni ,,Film 
Café  & Restaurant“ nachádzajúcej sa na Ul. Inovecká 9, Trenčín nasledovne: 
pondelok 08.00 – 24.00 
utorok  08.00 – 24.00 
streda  08.00 – 02.00 
štvrtok  08.00 – 24.00 
piatok  08.00 – 04.00 
sobota  11.00 – 04.00 
nedeľa  11.00 – 24.00 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za odporučil vyhovieť žiadosti o 
povolenie času predaja a času prevádzky služieb v prevádzkárni ,,Film Café  & 
Restaurant“ nachádzajúcej sa na Ul. Inovecká 9, Trenčín, v zmysle predloženého 
návrhu. 
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2. Požiadavky poslancov a občanov 
 
 
P. Hubinská predložila požiadavku občanov z Partizánskej ulice v písomnej forme.  

,,My občania mesta Trenčín, Partizánska ulica, obraciame sa na Vás s požiadavkou 
upraviť bočné cesty, ktoré vedú k našim domom. Cesty sú v dezolátnom stave. Po rozkopávke 
pri oprave a výmene vodovodného potrubia boli cesty iba čiastočne upravené betónom. 
Prípojky k domom a rozkopané chodníky už upravené neboli. Prísľub bol dať cesty a chodníky 
do pôvodného stavu“.  
 
Mgr. Plánková reagovala, že bočné uličky ostali skutočne v katastrofálnom stave, je problém 
tadiaľ prejsť. Požiadala o nápravu a  navrhla zaradiť to do investičných akcií pre rok 2006. 
 
Ing. Vravková reagovala, že zatiaľ sa tam môže vykonať údržba komunikácie. 
 
------------------------------------------------ 
 
P. Hubinská sa zaujímala, čo sa bude robiť s podchodom pri Hoteli Tatra. Je to neskutočný 
vstup do mesta. Nikto sa o to nestará, celý podchod je polepený plagátmi. Je to potrebné dať  
do poriadku. Požiadala, aby mestská polícia preverila vylepovateľov podľa telefónnych čísel 
uvedených na letákoch a následne ich sankcionovala.  
 
Mgr. Plánková poznamenala, že v zime ani na jar tade neprejde matka s dieťaťom v kočíku, 
pretože šírka koľajníc v podchode nie je prispôsobená pre nové kočíky.  
 
------------------------------------------------ 
 
MUDr. Szép podotkol, že príklad úplnej straty autority mesta je aj ,,zberateľ šrotu“.  
 
P. Hubinská požiadala o vyjadrenie Útvaru právneho a matriky v akom stave sa nachádza 
záležitosť ohľadom ,,zberateľa šrotu“ – p. Balúcha.  
 Taktiež je potrebné vymeniť kameninové smetné nádoby v meste, ktoré sú často 
poprevracané, porozbíjané.  
 Autobusové zástavky na Ul. Soblahovská sú povytĺkané, polepené a popísané. Je 
potrebné, aby sa tým začali kompetentní zaoberať. Taktiež by bolo vhodné rokovať 
s riaditeľom Gymnázia Ľ. Štúra, aby ,,vpustil“ autobusovú zástavku do dvora, pretože je 
nepriechodná.  
 
MUDr. Szép uviedol, že čerstvo nové smetné kameninové nádoby sú porozbíjané 
a investovať do nových je nezmyselné, pokiaľ nie sú vyrobené z odolných materiálov. 
 
PhDr. Kvasnička sa v súvislosti s budovaním kruhového objazdu na Ul. Soblahovská 
vyjadril, že mnohé autá chodia cez Ul. Olbrachtova veľkou rýchlosťou. Na tejto ulici parkujú 
autá na obidvoch stranách, chodník je veľmi úzky v zlom stave a chodci z domov chodia po 
ceste. Keď idú oproti sebe dve autá chodci sa nemajú kam uhnúť. Zaujímal sa, či by sa to 
nedalo riešiť obmedzením rýchlosti na 40 km/h. Je nutné to urobiť hneď teraz a natrvalo.  
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P. Hubinská informovala, že obyvatelia z Olbrachtovej ulice sa sťažovali na záhradu – 
bývalé kvetinárstvo, kde sa schádzajú bezdomovci, ktorí tam pália, čmudia. Je tam zvýšený 
výskyt hlodavcov a kuny.  
 
 Výbor mestskej časti Stred požiadal Útvar životného prostredia a dopravy MsÚ 
v Trenčíne o doriešenie situácie.  
 Výbor mestskej časti Stred požiadal, aby Útvar právny a matriky MsÚ 
v Trenčíne predložil platnú legislatívu ako postupovať z pozície výboru mestskej časti, 
a to z hľadiska životného prostredia a z hľadiska zásahov do súkromného majetku.  
 
 
MUDr. Szép podotkol, že je potrebné nájsť spôsob ako sanovať aspoň stred mesta – časť 
Štúrového námestia, Mestskú vežu a časť Mierového námestia, kde sú povypadávané 
dlaždice. Ľudia tam zakopávajú, môže dôjsť k úrazu. Poškodzujú to zrejme aj autá, ktoré sa 
v zvýšenej miere pohybujú v centre mesta. Apeloval na mestskú políciu, aby sa snažila 
eliminovať počet áut pohybujúcich sa v pešej zóne. Taktiež je zničená aj dlažba pri ČSOB, 
parkujú tam autá, ktoré tam nemajú čo hľadať.  
 
 Výbor mestskej časti Stred požaduje kamerový systém na centrálnu mestskú 
zónu.   
 
 
P. Hubinská poznamenala, že prevádzka STEPS mala večer o 22.30 h rozšírenú terasu 
o laminátové stoličky. 
 
Mgr. Plánková upozornila, že na Soblahovskej ulici v časti od č. 57 (11-poschodové budovy) 
po cintorín je jediné miesto, kde je chodník vydutý a ľudia oň zakopávajú. Následne požiadala 
o nápravu. Pripomenula, že stromy na Soblahovskej ulici je po skončení vegetačného obdobia 
nutné orezať.  
 
 
 
3. Rôzne 
 
Ing. Koptíková informovala, že mestská polícia predložila správu o výsledku merania 
hlučnosti v prevádzke Endo centro na Nám. sv. Anny. Hlučnosť bola prekročená, nočný kľud 
bol rušený.  
 
Bc. Marousek sa vyjadril, že bola spracovaná správa o výsledku objasňovania, kde boli 
zistené tri hlavné porušenia. Prvé porušenie bola výstavba zadnej terasy, na ktorú 
prevádzkovateľ nemal  povolenie. Útvar životného prostredia a dopravy dal preto podnet na 
stavebný úrad. Ako druhé bolo prekročenie hlučnosti, ktoré postúpili na riešenie útvaru 
kultúry, ktorý bude v tejto záležitosti konať. Tretím porušením bolo prekračovanie 
záverečných hodín.  
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za  
1. odporučil obmedzenie letnej terasy v zadnej časti prevádzky Endo centro na 

Nám. sv. Anny do 23.00 h, 
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2. požiadal ako prílohu k zápisnici priložiť vyjadrenia Útvaru životného 
prostredia a dopravy, Útvaru kultúry a Útvaru ekonomického MsÚ 
v Trenčíne, ako riešili jednotlivé porušenia v predmetnej prevádzke.  

 
 

Pani Gabriela Hubinská, predsedníčka VMČ STRED poďakovala prítomným za účasť 
a ukončila zasadnutie. 
 
 
 
Zapísala: Dana Viskupičová 
V Trenčíne, 04.10.2005 
  
        p. Gabriela H U B I N S K Á 
                                  predseda VMČ STRED 
            
        Dňa: 
 
 
 


