
 
 
 

Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, 
konaného dňa  16. júna 2010 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 

Prítomní:                                                                   Neprítomný:                              
Ing. Ján Krátky                                                          PhDr. Marián Kvasnička                                            
JUDr. Ján Kanaba                                                      
Gabriela Hubinská                                                      
PaedDr. Daniel Beníček   
Ing. Igor Kvasnica, PhD.                                           
 
Garant: Ing. Marta Koptíková 
   
Hostia:                                     
Bc. Eva Hudecová, ÚMM           
Mgr. Peter  Vojtěch, 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. Hudecová predložila nasledovné žiadosti: 
 
1.        Ide o žiadosť  o   prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti Orange Slovensko, a.s. o 
prenájom nehnuteľnosti – časť pozemku v k.ú. Trenčín (Ul. Soblahovská) parc.č. 769/1 
o výmere 12 m2 za účelom umiestnenia dieselgenerátora slúžiaceho ako záloha pre 
telekomunikačnú ústredňu umiestnenú v objekte VET na Soblahovskej ulici. 

 
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania prenájom 
časti pozemku odporučili dňa 25.05.2010 na dobu neurčitú. 

 
 

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

 



2.        Ide o žiadosť    o vyjadrenie sa k žiadosti   Kultúrno-informačného centra Trenčín, n.o., 
ktoré požiadalo o výpožičku pozemkov: 

• časť parc.č. 3271/5 – Ul. Hviezdoslavova, pri Obvodnom úrade 
• časť parc.č. 756/1 – NS Družba 
• časť parc.č. 3269/5 – Ul. Vajanského, pred OD Prior 
• časť parc.č. 1115/1 – Ul. Hviezdoslavova, pred KaMC 
• časť parc.č. 3280 – Mierové námestie, pred kanceláriou KIC 
• časť parc.č. 1260/3 – Námestie SNP (v parku) 
 

za účelom umiestnenia propagačných stojanov, ktorých plocha bude využívaná na 
umiestňovanie informácií propagujúcich podujatia alebo produkty výlučne z oblasti kultúry 
a cestovného ruchu (ponuka kultúrnych, športových či spoločenských aktivít a pod.). 
Útvar architektúry a územného plánovania a útvar životného prostredia a dopravy dňa 
25.05.2010 odporučil výpožičku predmetných  pozemkov na dobu neurčitú. 
 

Výbor mestskej časti Stred  hlasovaním 4 za  zo štyroch prítomných odporučil vyhovieť 
žiadosti o výpožičku pozemkov. 
 
3.        Ide o žiadosť     o vyjadrenie k žiadosti  ZŠ Bezručova Trenčín, týkajúcej sa predĺženia 
Zmluvy o nájme bytu s nájomcom – Jarmila Habšudová, Dlhé Hony 1165/64, Trenčín, na dobu 
určitú od 01.08.2010 do 31.07.2011. 

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

 
 

3. Požiadavky poslancov a občanov 
 
 

 
Ing. Kanaba – 
- Navrhuje preveriť možnosť zmeny zapínania verejného osvetlenia večer o hodinu neskôr  
- Urguje pokosenie trávy v trojuholníku medzi Poľnou ul. a ul. J. Zemana 

  
p. Hubinská – 
- Informovala o Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Trenčín, ktorý obsahuje 

koncepciu riešenia sociálnej problematiky na území mesta a občania sa s ním môžu 
oboznámiť na webovej stránke mesta  

 
p. Balaj – 
- Urguje odpovede na požiadavky, ktoré vzniesol na minulých zasadnutiach VMČ                                        

                                                                                                                        
 

Občan z Partizánskej  ul. – 
- Občania – majitelia radových garáží na Partizánskej ul. vyjadrili nespokojnosť s tým, že 

mesto chce predať pozemok pri garážach spoločnosti Welington Real a.s.  Aj oni mali 
záujem o predaj uvedeného pozemku ešte v r. 2007, taktiež poukázali na to, že oni 
vybudovali príjazdovú cestu ku garážam a je v ich vlastníctve. 



VMČ odporúča odpredať pozemok  o výmere 18 m2 z parc. 3309/3 majiteľom garáží, 
z dôvodu, že žiadosť bola podávaná už v r. 2007, prípadne nech sa pozemok ponechá vo 
vlastníctve mesta alebo ako prípad osobitného zreteľa. 

 
p. Egg – 
- Navrhuje zapracovať do poriadku odmeňovania požiadavku, aby neboli poslanci 

odmeňovaní  za ospravedlnenú neúčasť na zasadnutiach MsZ, tak ako je to v iných 
mestách, napr. v Liptovskom Mikuláši 

- Ako sa doriešila zodpovednosť zamestnancov MsÚ za prípravu zmlúv v súvislosti s 
odpredajom KS Dlhé Hony firme ADOZ a za škodu, ktorá následne mestu vznikla 
v súvislosti so sťahovaním 

- Urguje riešenie križovatky Horný Šianec  
- Navrhuje, aby sa kontrolovali a evidovali autá, ktoré zaberajú verejné priestranstvo a sú bez 

pohybu napr. 1 mesiac a vyrúbili sa im poplatky za záber  priestranstva. 
                                                                                                                        

                                                                                                                        
 
Ing. Ján Krátky, predseda  VMČ STRED poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
Zapísala: Ing.Koptíková 
v Trenčíne, 17.06.2010 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                  Ing. Ján Krátky, v.r. 

                                                                                                              predseda VMČ STRED 
 


