
 
 
 

Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, 
konaného dňa  18. augusta 2010 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 

Prítomní:                                                                   Neprítomní:                                                                         
JUDr. Ján Kanaba                                                       Ing.  Ján Krátky            
Gabriela Hubinská                                                      PhDr. Marián Kvasnička                                            
Ing. Igor Kvasnica, PhD.                                           
PaedDr. Daniel Beníček   
 
Garant: Ing. Marta Koptíková 
   
Hostia:                                     
Mgr. Daniela Beniačová, ÚMM           
JUDr. Stanislav Bero, MsP                                                                       
 Štefan  Balaj, RS 
   
  
Program: 
 

1. prerokovanie žiadostí 
2. požiadavky poslancov a občanov 
3. rôzne 
 

 
 

JUDr. Ján Kanaba, člen VMČ Stred,  privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ. 
 
1. Prerokovanie žiadostí: 

 
Mgr. Beniačová predložila nasledovné žiadosti: 
 
1.        Ide o žiadosť  o   prerokovanie a vyjadrenie k  predĺženiu prenájmu pozemku parc.č. 
1725/44 ostatná plocha o výmere 7692 m2, v k.ú. Trenčín, ktorý je predmetom nájomnej zmluvy 
uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a ZO SZZ Noviny 15-52. Vzhľadom k tomu, že k 31.12.2010 
bude končiť platnosť nájomnej zmluvy, záhradkárska osádka požiadala o jej predĺženie. 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na sídlisku Noviny pri železničnej trati. 
 

    Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ 
v Trenčíne odporučil predĺženie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú. 
 

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



 
2.        Ide o žiadosť    o vyjadrenie sa k žiadosti    spoločnosti ALFA Reklama, s.r.o. Považská 
Bystrica, ktorá požiadala o predĺženie doby nájmu Nájomnej zmluvy č. 11/2004, uzatvorenej 
medzi Mestom Trenčín a uvedenou spoločnosťou, na prenájom pozemkov – časť parc.č. 3483/4 
a časť parc.č. 1127/1, k.ú. Trenčín. Na uvedených pozemkoch sú umiestnené navigačné 
zariadenia. 

     Útvar architektúry a územného plánovania a útvar životného prostredia a dopravy 
dňa 03.08.2010 odporučil predĺženie prenájmu na dobu neurčitú. 

 
 

Výbor mestskej časti Stred  hlasovaním 4 za  zo štyroch prítomných odporučil vyhovieť 
žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy. 
 
3.        Ide o žiadosť     spoločnosti   spoločnosti ALFA Reklama, s.r.o. Považská Bystrica, ktorá 
požiadala o predĺženie doby nájmu Nájomnej zmluvy č. 41/2007, uzatvorenej medzi Mestom 
Trenčín a uvedenou spoločnosťou, na prenájom pozemku – časť parc.č. 586/6, k.ú. Trenčín. Na 
uvedenom pozemku je umiestnená smerová tabuľka. 

     Útvar architektúry a územného plánovania a útvar životného prostredia a dopravy 
dňa 03.08.2010 odporučili predĺženie prenájmu na dobu neurčitú. 

 
Výbor mestskej časti Stred  hlasovaním 4 za  zo štyroch prítomných odporučil vyhovieť 
žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy. 
 
 
4. Ide o žiadosť      o prerokovanie a stanovisko za VMČ Stred k predaju pozemku v k. ú. 
Trenčín na Hornom Šianci časť 3391/1 v  približnej výmere 200 m2 pre Ing. Petra Lacka za 
účelom scelenia pozemkov a úpravy zelene. Pozemok sa nachádza na strmom svahu, pre mesto 
je málo využiteľný. 
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ v 
Trenčíne predaj pozemku odporúčajú. 
 

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

 
5. Ide o žiadosť  o prerokovanie a stanovisko za VMČ Stred k prenájmu nehnuteľností - 
pozemku v k. ú. Trenčín na Piaristickej ulici časť parc. č. 524/2 vo výmere 17,5 m2 pre JUDr. 
Danicu Birošovú za účelom postavenia dočasného oplotenia k stavbe administratívnej budovy. 

 
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ v 
Trenčíne prenájom nehnuteľností odporúčajú. 
 

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

6. Ide o žiadosť    Marty Vozárikovej, Trenčín, ktorá požiadala o povolenie prevádzkového 
času v prevádzke Pohostinstvo Sopková, Súdna 10 a to v piatok a sobotu do 24.00 hod., v ostatné 
dni do 22.00 hod. Žiadosť bola predložená na rokovanie VMČ v zmysle VZN č. 3/2004 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín.  



Na Mestský úrad bola v mesiaci júl podaná sťažnosť na rušenie nočného kľudu návštevníkmi 
prevádzky Pohostinstvo Sopková.   
 
Výbor mestskej časti Stred  hlasovaním 4 za  zo štyroch prítomných odporučil obmedziť 
prevádzkový čas v Pohostinstve Sopková do 22.00 hod., z dôvodu umiestnenia prevádzky 
v bytovej zástavbe, ako aj opakujúcich sa sťažností na rušenie nočného kľudu 
návštevníkmi prevádzky. 
 
7. Ide o žiadosť    Stanislava Bahnu, Pružina, ktorý požiadal o povolenie prevádzkového 
času v prevádzke Discoclub Amsterdam, Nám. sv. Anny 5 a to v piatok a sobotu do 04.00 hod., 
v ostatné dni do 22.00 hod. Žiadosť bola predložená na rokovanie VMČ v zmysle VZN č. 3/2004 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín. 
Prevádzkovateľ bude v piatok a v sobotu poriadať diskotéky. 
 
Výbor mestskej časti Stred  hlasovaním 2 proti, 2 sa zdržali neodporúča povoliť 
prevádzkový čas  v Discoclube Amsterdam, Nám. sv. Anny 5  v piatok a  sobotu do 04.00 
hod.  za účelom poriadania diskoték,  z dôvodu umiestnenia prevádzky v bytovej zástavbe. 
 
 

 
 

 
3. Požiadavky poslancov a občanov 

 
 

 
Občania – 

- Obyvatelia Soblahovskej ul. žiadali o rozšírenie parkoviska pri dome 1115 na 
Soblahovskej 59 ešte minulý rok. Požiadavka sa nedostala do rozpočtu na rok 2010, 
preto žiadajú o jej zaradenie do rozpočtu na rok 2011.          

- Zo zastávky MHD pri reštaurácii Perla na Legionárskej ul.  boli zobraté lavičky, 
občania žiadajú o ich vrátenie. 

  
p. Egg – 

- Pýta sa prečo platia dôchodcovia, ktorí sú umiestnení v domovoch dôchodcov 
poplatok za  odvoz komunálneho odpadu, keď za všetky služby aj za vývoz odpadu 
platia v zariadeniach, kde sú ubytovaní.                                                                 

 
 

Ing. Ján Kanaba, člen   VMČ STRED poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
Zapísala: Ing.Koptíková 
v Trenčíne, 19.08.2010 
 

 
                                                                                                  
                                                                                                     Ing. Ján Kanaba v.r. 

                                                                                                                 člen VMČ STRED 
 


