
  
 
 

Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti STRED, 
konaného dňa  17. septembra 2012 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 
 

Prítomní:                                                                           Neprítomný:                                                                         
 PaedDr. Daniel Beníček                                                    Ing. Michal Urbánek                                
 Ing. Oto Barborák CSc.                                                       
 JUDr. Ján Kanaba 
 Ing. Emil Košút 
 Ing. Pavol Kubečka 
  
 
Garant: Ing. Marta Koptíková 
   
Hostia:                                     
Mgr. Rastislav Kudla, zástupca primátora 
Mgr. Daniela Beniačová, ÚMM 
Bc. Zdeno Marousek, MsP 
 
                                                                       
 
Program: 
 

1. otvorenie 
2. prerokovanie žiadosti 
3. požiadavky poslancov a občanov 
4. rôzne 
 

 
 

PaedDr. Daniel Beníček, predseda  VMČ Stred,  privítal prítomných a otvoril zasadnutie VMČ. 
 

 
Prerokovanie žiadosti: 

 
 
1. Ide o žiadosť Ing. Vladimíra Mráza s manž. JUDr. Katarínou o prenájom pozemku na 
Javorinskej ulici v Trenčíne – novovytvorená C-KN parc.č. 3334/21 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 29 m2, odčlenená GP č. 36335926-162-12 z pôvodnej C-KN parc.č. 
3334/20,  za účelom rozšírenia mestskej komunikácie z dôvodu zabezpečenia prístupu na 
pozemok žiadateľov,  na dobu počas výstavby. Stavba bude po kolaudácii odovzdaná do 
majetku Mesta Trenčín.  

 



Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií a Útvar hlavného architekta žiadosť 
odporučili dňa 28.08.2012. 

 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti o prenájom 
pozemku. 

 
2. Ide o žiadosť o   predaj  nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Trenčín časť parc. č. 983/3 vo 
výmere približne 7 m2 pre Stanislava Pagáča s manželkou za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pod garážou. 

 
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného 
architekta Mesta Trenčín predaj pozemku odporúčajú. 

  
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za  odporučil vyhovieť žiadosti o predaj 
pozemku. 
 
3. Ide o žiadosť  o  stanovisko k prenájmu nebytového priestoru vo vlastníctve Mesta 
Trenčín o výmere 1,0 m² nachádzajúceho sa na I. NP v objekte krytej plavárne na ul. 
Mládežníckej, súp. č. 1447 v k.ú. Trenčín, na pozemku C-KN parc. č. 1627/271 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 927 m², zapísaný na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 
1/1, pre Sport Studio MM, s.r.o., Vrútocká 8, Bratislava za účelom prevádzkovania 1 ks 
snackového automatu na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.10.2012 resp. v súlade s § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka, za celkové ročné nájomné 300,00 € vrátane energií. 

 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za odporučil vyhovieť žiadosti o prenájom 
nebytového priestoru. 
 

 
 
Požiadavky poslancov a občanov: 
 

- Občania mestskej časti Nozdrkovce žiadajú o opravu cesty,                                                                  
 
- Občania bývajúci na Partizánskej ul. poukazujú na pozemok zarastený burinou na Partizánskej 
ul. (smerom od colného úradu k VšZP) medzi chodníkom a oplotením, o ktorý sa nikto nestará,  

 
- Na chodníku na Legionárskej ul., pri predajni Páva, je umiestnený dvojstĺp, ktorý tam zavadzia, 
nedal by sa odstrániť? 

 
- Občania ďalej vyjadrili nespokojnosť so stavom ako mesto vyzerá -  najhoršie za posledné 
roky, nepokosená tráva, veľa buriny, vyschnuté kvety v kvetináčoch v centre mesta, tráva 
vyrastajúca spod lavičiek v centre mesta, burina vyrastajúca okolo chodníkov v celom meste. 
Navrhujú vyzvať aj ostatných vlastníkov pozemkov aby urobili poriadok na svojich pozemkoch, 
aj cestou Mestskej polície, 

                                                                                         
-  Ing. Medal sa pýta, či je pravda, že podľa nového pripravovaného územného plánu má byť na 
priestranstve pred Domom armády(terajšia jama) pôvodne plánovaná výstavba, 

 
- Počas hlavnej turistickej sezóny pravidelne počas obeda auto Marius Pedersen vyváža odpad, 
bolo by vhodné, keby sa tento vývoz mohol realizovať v inom čase, 



 
- Je potrebné dať do poriadku pasáž pod Zlatou Fatimou, aby sa z toho nestával bazár, napr. 
vstúpiť do rokovania s vlastníkom, 

 
- Na Mierovom nám. boli odstránené lavičky, čo je na škodu veci, ešte pred tromi rokmi ich bolo 
20, teraz ich je 7,  

 
- Občania žiadajú o zverejňovanie oznámení o úmrtí na webovej stránke mesta, 

 
- Pre budúcu sezónu žiadajú občania o predĺženie doby prevádzkovania letnej plavárne, 

 
                                                                                           

- Ing. Egg opätovne žiada o odpovede na nasledovné problémy: 
- Parcela pred SLSP na nám. sv. Anny bola odpredaná na výstavbu polyfunkčného domu. Zámer 
sa nezrealizoval a plocha je využívaná ako platené parkovisko. Každé parkovisko má stanovené 
určité normy, ktoré má sledovať aj útvar ŽP. Kto vydal povolenie na prevádzkovanie tohto 
parkoviska a aké opatrenia budú prijaté k uvedeniu parkoviska do súladu so zákonom? 

 
- Od skončenia auditu mesta už uplynulo dosť času. Výsledok nebol pre mesto uspokojivý. 
Podľa zákona o štátnej a verejnej službe musí byť škoda daná k náhrade zodpovednej osobe 
(podpis na zmluvách a dokumentoch je jasný). Ako prebieha proces šetrenia škôd spôsobených 
zamestnancami MsÚ a kto bol už braný na zodpovednosť? 

 
- Žiada o odstránenie  neaktuálnych dopravných značiek pri prevádzke  Pub Koruna na 
Hviezdoslavovej ul., 

 
- Občania žiadajú opraviť chodník pri rozostavanej stavbe na ul. K dolnej stanici oproti TSK. 

 
 

Rôzne: 
 

Výboru mestskej časti sa zúčastnil zástupca spoločnosti HOSS CORP, a.s., ktorý požiadal 
o podporu a predstavil zámer golfového a plážového areálu v záplavovom území rieky Váh 
v mestskej časti Noviny. Spoločnosť žiada  o dlhodobý prenájom za symbolickú cenu pozemkov 
mesta. 
 
Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za vyjadril podporu predloženému zámeru. 

                                                                                                         
 
    PaedDr. Daniel Beníček, predseda  VMČ STRED, na záver poďakoval prítomným za účasť 

a ukončil zasadnutie. 
 

 
 
                                                                               
 
                                                                                   PaedDr. Daniel Beníček v.r.  

                                                                                                predseda VMČ STRED 
Zapísala: Ing. Marta Koptíková 
v Trenčíne,  19.09.2012 


