ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 25.06.2014 v Kultúrnom dome
v Zlatovciach
Prítomní:
poslanci:
p. Bc. Tomáš Vaňo
garant:
p. Ing. Viera Gugová
hostia:
p. Ing. Benjamín Lisáček, ÚIS
p. Miroslav Galbavý, MsP

ospravedlnení:
p.Martin Barčák
p.Patrik Burian
p.Mgr.Bc.Josef Kolář

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov
3. Požiadavky občanov a poslancov
1. Otvorenie
Zasadnutie výboru otvoril pán Bc. Tomáš Vaňo predseda VMČ, privítal všetkých zúčastnených
a ospravedlnil neúčasť členov VMČ.
2. Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého zasadnutia:
Pán Bc. Vaňo prečítal odpovede na požiadavku obyvateľov Zlatoviec k osadeniu značky zákaz
parkovania na Malozáblatskej ulici. Osadiť takéto značenie tam nie je možné.
3. Požiadavky občanov a poslancov:
Pani Michalechová vysvetlila situáciu odchodu pani Stanislavovej, družinárky v ZŠ Veľkomoravská.
Rodičia sú spokojní, chvália ju a sú proti jej odchodu zo školy.
Reagoval pán Vaňo, že rada školy je odporúčací orgán. Rodičom odporúča spísať petíciu.
Obyvatelia poukázali na zlý výhľad pri výjazde na Zlatovskú ulicu od cukrárne, najmä kvôli parkujúcim
autám. Navrhujú zrušiť parkovací box, alebo osadiť oproti zrkadlo.
Pani Stanislavová sa opýtala, kedy sa opraví Veľkomoravská ulica. Reagoval pán Ing. Lisáček, že na
tejto ulici je potrebná súvislá oprava.
Pán Vaňo doplnil, že je plánovaná súvislá oprava ulice Prúdy.
Obyvatelia Malozáblatskej ulice požadujú obmedziť rýchlosť na 40 km/hod., značku osadiť na začiatok
ulice. Tiež navrhli odstrániť chodník, aby mohli autá parkovať bližšie ku oploteniam.
Na Zlatovskej ulici pri Medikcentre obyvatelia požadujú upraviť parkovisko, vysypaním štrku. Reagoval
pán Ing. Lisáček, že pozemok nie je mestský, mesto disponuje vhodným materiálom na úpravu
priestoru, keďže je pozemok súkromný majiteľ musí zabezpečiť naloženie, odvoz a rozprestretie
materiálu.
Pán Vicena upozornil, že na Ulici Na dolinách nie je vyznačený prechod pre chodcov (zvislé značenie
je, chýba zebra).
Obyvatelia ďalej žiadajú riešenie parkovania na chodníku pri potravinách na ulici Na dolinách od 7,00
– 8,00 a kontrolovanie vysokej rýchlosti automobilov.
Na záver pán Bc. Tomáš Vaňo, predseda VMČ a poďakoval za účasť.
Zapísala: Ing. Viera Gugová
V Trenčíne dňa 14.7.2014
Bc. Tomáš Vaňo
predseda VMČ Západ

