
 
 

Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, 
konaného dňa  26. októbra 2009 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 

Prítomní:                                                                                            
Ing. Ján Krátky                                                                                                  
JUDr. Ján Kanaba                                                   
PhDr. Marián Kvasnička                                             
Ing. Igor Kvasnica, PhD. 
PaedDr. Daniel Beníček 
Gabriela Hubinská 
 
garant: Ing. Marta Koptíková                                  Hostia: 
                                                                                    JUDr. S. Bero, náčelník MsP 
                                                                                    D. Beniačová, ÚMM           
                                                                                     

 
 
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. Beniačová predložila nasledovné žiadosti: 
 
1.        Ide o žiadosť  o  vyjadrenie sa k žiadosti Emila Sedlačka LINEA-grafic, ktorý požiadal 
o predĺženie doby nájmu Nájomnej zmluvy č. 14/2004, uzatvorenej medzi Mestom Trenčín 
a menovaným, na prenájom pozemku – časť parc.č. 3483/4 v k.ú. Trenčín, Ul. Električná. Na 
uvedenom pozemku sú umiestnené 2 ks informačných tabúl. 
     ÚAaÚP a ÚŽPaD Mestského úradu v Trenčíne dňa 08.10.2009 odporučil predĺženie 
nájomnej zmluvy na rok.   

 
     Výbor mestskej časti Stred  hlasovaním 4 za  zo štyroch prítomných odporučil vyhovieť 
žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy. 

 
2.     Ide o žiadosť     o vyjadrenie sa k žiadosti spoločnosti J.C. DECAUX Slovakia, s.r.o., ktorá 
požiadala o predĺženie doby nájmu Nájomnej zmluvy č. 44/003/2001, uzatvorenej medzi 
Mestom Trenčín a uvedenou spoločnosťou, na prenájom pozemku – časť parc.č. 3271/1, k.ú. 
Trenčín. Na uvedenom pozemku sú umiestnené reklamné hodiny. 



     ÚAaÚP a ÚŽPaD Mestského úradu v Trenčíne dňa 08.10.2009 odporučil predĺženie 
nájomnej zmluvy na dobu 3 rokov. 

 
 

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za  zo štyroch prítomných odporučil   vyhovieť 
žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy.    

 
 

3.   Ide o žiadosť o  prerokovanie a vyjadrenie  k  žiadosti Ota Haščáka o prenájom pozemku 
časť parc.č. 1036/3 o výmere 20 m2, za účelom zriadenia prístupu do budúcej garáže. 
Ide o pozemok na ul. Pod Brezinou pri dome žiadateľa. 

 
    Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ 
v Trenčíne dňa 8.10.2009 odporučil prenájom pozemku v zmysle žiadosti. 
  

Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 4 za  zo štyroch prítomných odporučil   vyhovieť 
žiadosti o prenájom pozemku.    

 
 

4.     Ide o žiadosť o prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti Jozefa Keceru o predaj časti pozemku 
v k.ú. Trenčín (Kalinčiakova ul.), parc.č. 1800/8 o výmere cca 30 m2 (výmera bude upresnená 
GP) za účelom vytvorenia parkovacieho miesta pre osobné motorové vozidlo. 

 
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ 
žiadosť prerokovali dňa 28.05.2009 a odporučili jej vyhovieť.  

 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za  z piatich prítomných odporučil   vyhovieť 
žiadosti o predaj časti  pozemku.    
 
5.    Ide o žiadosť spoločnosti ALFA Reklama, s.r.o., ktorá požiadala o predĺženie doby nájmu 
Nájomnej zmluvy č. 37/2005, uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a uvedenou spoločnosťou, na 
prenájom pozemku – časť parc.č. 3306/1, k.ú. Trenčín, Ul. Soblahovská. Na uvedenom 
pozemku je umiestnený samostatný stĺpik s navigačnou tabulou.  
     ÚAaÚP a ÚŽPaD Mestského úradu v Trenčíne dňa 08.10.2009 odporučil predĺženie 
nájomnej zmluvy na dobu neurčitú.  

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

6.     Ide o žiadosť o povolenie prevádzkového času M. Holíka, Trenčín pre prevádzku Harley 
pub, Palackého 11, Trenčín a to non – stop. V zmysle VZN č. 3/2004 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín bude prevádzkový čas po 
prerokovaní vo VMČ  povolený skúšobne na dobu dvoch mesiacov. 

 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za  z piatich prítomných odporučil   povoliť 
prevádzkový čas v zmysle žiadosti. 
    
 

 



2. Požiadavky poslancov a občanov 
 
 JUDr. Kanaba  – 
 

- Občania žiadajú o zvýšenie počtu autobusov MHD, ktoré prechádzajú cez mestskú 
časť Noviny 
 
                                                                                                           

Ing. Krátky –  
 

- Urguje požiadavky občanov z  ulice Horný Šianec, ktoré boli vznesené na minulom 
zasadnutí VMČ Stred 

- Obyvatelia Beckovskej ul. žiadajú o opravu cesty  (pred prvým červeným 
panelákom),  taktiež urgujú opravu parkoviska za Perlou  

- Občania kritizujú vyberanie parkovného na parkovisku pri NS Družba 
- Na základe žiadosti Ing. Mikuša zvolať štátny stavebný dohľad na prístrešok pre 

autá a záhradný dom na Olbrachtovej ul., ktorý realizuje stavebník Paradiso Plaza. 
- Členovia VMČ žiadajú obnoviť parkovacie karty pre poslancov, tak ako boli 

v minulosti 
 

PaedDr. Beníček – 
 

- Žiada o informáciu o stave  odpredaných tenisových kurtov na Novinách 
- Na základe sťažností občanov požaduje pripraviť novelizáciu VZN o vývoze 

komunálneho odpadu a umožniť občanom v malopočetných rodinách buď vývoz 
KO každý týždeň, alebo každé dva týždne, ale v tom prípade znížiť poplatok za 
vývoz KO 

- Občania žiadajú, aby autobusy MHD v mestskej časti Biskupice stáli na zástavke na 
otoči 
 
 

 
p. Egg – 
 - žiada o urýchlené riešenie križovatky Horný Šianec, nakoľko tam sústavne dochádza k 

porušovaniu dopravného značenia a neoprávneného parkovania mot. vozidiel 
-   požiadavka na kolmé parkovanie vozidiel pod stenou na ul. Horný Šianec 
-   v zátačke Horný Šianec preveriť možnosť odstránenia obmedzujúcich kolov na ceste 
-   žiada prehodnotiť parkovanie na ul. Horný Šianec pred domami 11,13 a 15 v súlade s platnou  

normou SN 73610 
- žiada o odpoveď kto platí parkovné na parkovisku vyčlenenom pre Mestský úrad na 

Hviezdovej ul. pri Mestskej  polícii 
-   preveriť správnosť spoplatnenia parkovného formou sms 
-   akým spôsobom a kedy bude vyriešená situácia ohľadom výstavby KS Dlhé Hony ?  
-   akým spôsobom a kedy bude riešená jama pred Domom armády? 

 
- Zasadnutia VMČ sa zúčastnil občan z  Inoveckej ul., ktorý sa sťažuje na rušenie nočného 

kľudu spôsobované návštevníkmi diskoték v prevádzke Film café and restaurant na Inoveckej 
ul. č.  9. 
VMČ žiada MsP o vykonávanie pravidelných kontrol  a zároveň odporúča riešiť problém aj 
cez ekonomický útvar Mestského úradu. 



 
-  Občania Inoveckej ul. sa sťažujú na rýchlu jazdu áut počas víkendových dní a žiadajú 

o vykonávanie kontroly zo strany polície. 
 
- Občania bývajúci v mestskej časti Biskupice žiadajú o zvýšenie bezpečnosti križovatky pri 

závorách do Biskupíc, nakoľko sa cítia ohrození nedisciplinovanými vodičmi, ktorí 
nedodržiavajú predpisy. V smere od nemocnice doprava majú vodiči zelenú, ale nedajú 
prednosť chodcom idúcim cez prechod. Taktiež v smere od Tesca doprava idú vodiči majúci 
zelenú veľkou rýchlosťou a chodci na prechode uskakujú. Je tam síce panáčik upozorňujúci 
na chodcov, ale až za križovatkou.  Žiadajú o označenie ako napr. v Rakúsku -  na semafore 
vedľa zelenej značky blikajúceho oranžového panáčika, ktorý by upozorňoval na chodcov 
vpravo. 

 
 
Ing. Ján Krátky, predseda  VMČ STRED poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 

 
 

Zapísala: Ing. Marta Koptíková 
v Trenčíne, 29.10.2009 
 
 

 
                                                                                                   Ing. Ján Krátky v.r. 
                                                                                                 predseda VMČ STRED 


