ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 14.04.2014 v Kultúrnom dome v Záblatí
Prítomní:
poslanci:
Bc. Tomáš Vaňo
p. Martin Barčák
Mgr. Bc. Josef Kolář
garant:
Ing. Viera Gugová

Neprítomní ospravedlnení:
p. Patrik Burian

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Požiadavky občanov a poslancov
3. Rôzne
1. Otvorenie
Zasadnutie výboru otvoril predseda VMČ pán Bc. Tomáš Vaňo. Privítal všetkých zúčastnených.
2. Požiadavky občanov a poslancov k téme Modernizácia železničnej trate:
Pán Bc. Tomáš Vaňo zhrnul, ako bude riešená doprava v mestskej časti Západ v najbližšom období
počas modernizácie železničnej trate.
Pán Martin Barčák žiada vymedziť, kde budú umiestnené protihlukové bariéry popri
zmodernizovanej železničnej trati. Uviesť aj rozmery bariér.
Pani Bulková z Bratislavskej ulice uviedla, že cez jej pozemok bude viesť zberný kanál, nikto sa jej
na to nepýtal, či súhlasí, nič nepodpisovala. 2 roky s tým bol pokoj a teraz tam boli robotníci.
Pán Bohuš navrhuje, že treba robiť chodník zo Zlatoviec aj pre cyklistov a pýta sa na podchod pri cintoríne
(ako bude vedený, aké rozmery).
3. Rôzne:
Obyvatelia z ulice Ku kyselke pripomínajú, že stále jazdia kamióny do zadného servisu. Stavba mala
byť dočasná. Žiadajú osadiť zákazovú značku, v úseku od rámp po Záblatskej ulici a ulici Ku kyselke (okrem
zásobovania).
Požiadavka obyvateľov Záblatia:
Zastavovanie autobusu MHD č.3 na Bratislavskej ulici napríklad pri servise na znamenie. (Diaľkové
autobusy odmietajú cestujúcich zobrať.)
Pán Bohuš uviedol, že v Trenčianskych novinách boli uvedené ulice, ktoré sa budú rekonštruovať.
Poľnohospodárska ulica tam nebola.
Požiadavka: Poľhohospodárska ulica a Ulica Dolné Pažite – súvislá oprava čo najskôr.
Pán Brabec sa opýtal: Záblatská ulica od kaplnky dozadu je naša, nedajú sa aspoň najväčšie
prepadliská vyšrámovať a dať asfalt?
Ďalej uviedol, že vo Zvolene používajú technológiu so žiaričom, neuvažuje Trenčín o kúpe takého
zariadenia?
Pán Štastný sa pýta, či sa robí kontrola detských zariadení v materských školách. Dopadová plocha
pod šmýkalkou v MŠ v Záblatí nebola urobená. Nemá kto deťom doviesť piesok.
Pán Mgr. Bc. Josef Kolář žiadal o zapísanie nasledujúcich požiadaviek a ich riešenie:
Pohrebisko v Zlatovciach:
1. hlavný kríž – opieskovať,
2. drevený kríž – vyspravenie špár, náter
3. pred kríže umiestniť kameninové podstavce – stolčeky na sviečky.
4. osadiť chýbajúce lavičky.
5. zabezpečiť pravidelnú údržbu aj v zime a na jar (odpratávanie snehu, ihličia, ... )
6. Na parkovisko pri pohrebisku v Zlatovciach osadiť odpadkový kôš.
Na záver pán Bc. Tomáš Vaňo prítomným poďakoval za účasť.
Zapísal : Ing. Viera Gugová
V Trenčíne dňa 25.04.2014
Bc. Tomáš Vaňo
predseda VMČ Západ

