
 
 
 

Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, 
konaného dňa  17. marca 2010 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 

Prítomní:                                                                   Neprítomní:                              
Ing. Ján Krátky                                                          Ing. Igor Kvasnica, PhD.                                            
JUDr. Ján Kanaba                                                      PhDr. Marián Kvasnička 
Gabriela Hubinská                                                      
PaedDr. Daniel Beníček                                             
 
Garant: Ing. Marta Koptíková 
   
Hostia:                                     
Bc. Daniela Beniačová, ÚMM           
JUDr. Stanislav Bero, MsP                                                                       
 Štefan  Balaj, RS 
   
  
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 k predĺženiu prenájmu pozemku časť parc.č. 3281 o výmere 
2 m2, v k.ú. Trenčín pre Bc. Janu Mičegovú Krajčírovú, za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pod vstupom do objektu. Ide o pozemok – vstup do Penziónu „Pod 
hradom“ nachádzajúci sa na ul. M. Čáka. 

 
    Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ 
v Trenčíne dňa 12.3.2010 odporučil prenájom pozemku na dobu neurčitú. 

 
     Výbor mestskej časti Stred  hlasovaním 4 za   odporučil vyhovieť žiadosti o predĺženie 
prenájmu pozemku. 
 

 



2.        Ide o žiadosť    o vyjadrenie sa k žiadosti DUO CREATIVE, s.r.o. Hlohovec, ktorá 
požiadala o predĺženie doby nájmu Nájomnej zmluvy č. 48/2007, uzatvorenej medzi Mestom 
Trenčín a uvedenou spoločnosťou, na prenájom pozemkov v k. ú. Trenčín – časť parc.č. 3376/1 
a časť parc.č. 2509/2 (Ul. Soblahovská). Na uvedených pozemkoch sú umiestnené informačné 
zariadenia. 
     Útvar architektúry a územného plánovania a útvar životného prostredia a dopravy dňa 
12.03.2010 odporučil predĺženie prenájmu do 31.12.2010. 

 
Výbor mestskej časti Stred  hlasovaním 4 za   odporučil vyhovieť žiadosti o predĺženie 
nájomnej zmluvy. 
 
2.        Ide o žiadosť       spoločnosti REACTIVE LAB s.r.o., Trenčín, ktorá požiadala o povolenie 
zmeny prevádzkového času v prevádzke KLUB LÚČ na ul. kn. Pribinu 3 v Trenčíne. Ide o 
povolenie zmeny prevádzkového času na  non – stop prevádzku. 

 
Výbor mestskej časti Stred  hlasovaním 4 proti neodporúča povolenie zmeny 
prevádzkového času v Klube Lúč, nakoľko by prevádzkový čas non-stop nebol v súlade 
s ostatným využitím objektu (prevádzka ZUŠ).  
 
 
 

4. Požiadavky poslancov a občanov 
 
 

Ing. Kanaba – 
-  Vyjadril nespokojnosť s odpoveďou ohľadom nevhodného umiestnenia smetných nádob 

pri bytovom dome na ul. J. Zemana. Žiada Mestský úrad, aby našiel spôsob  riešenia 
problému a o premiestnenie smetných nádob k bytovke ku ktorej patria. 

                                                                                                                        
 
PaedDr. Beníček – 
- vyjadril nespokojnosť s odpoveďou na požiadavku, ohľadom dopravnej situácie na 

Jesenského ul. v časti za nemocnicou. 
- VMČ žiada prizvať na najbližšie zasadnutie kompetentného zamestnanca Útvaru životného 

prostredia a dopravy MsÚ, aby vysvetlil, ako sa bude riešiť dopravná situácia na 
Jesenského ul. 

 
 

 
 
Ing. Ján Krátky, predseda  VMČ STRED poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
Zapísala: Ing.Koptíková 
v Trenčíne, 18.03.2010 
 
 

 
                                                                                                   Ing. Ján Krátky, v.r.  

                                                                                                              predseda VMČ STRED 
 


