ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 29.10.2014 o 18,00 v KD Záblatie
Prítomní:
poslanci:
p. Bc. Tomáš Vaňo
p. Ing. Mgr. Josef Kolář
garant:
p. Ing. Viera Gugová
hostia:
p. Ing. Benjamín Lisáček, ÚIS
p. Miroslav Galbavý, Mestská polícia Trenčín
p. Ing. Jarmila Maslová, ÚSŽPDI

Neprítomní:
p. Patrik Burian, ospravedlnený
p. Martin Barčák, ospravedlnený

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Odpovede na požiadavky z predchádzajúceho zasadnutia
3. Požiadavky občanov a poslancov
4. Materiály odborných útvarov
1. Otvorenie
Zasadnutie výboru otvoril pán Bc. Tomáš Vaňo predseda VMČ a privítal všetkých zúčastnených.
2. Odpovede na požiadavky z predchádzajúceho zasadnutia:
Na Piešťanskej ulici neodviezli hneď hromádky zo zametania krajníc. Špinu autá a vietor roznesú. Je problém to naložiť
na táčky, potom na auto a mať úsek hneď čistý? Dážď tú špinu splachuje do vpustí. Aj na Kožušníckej boli kopy
neodvezené. Odpoveď: Dodávateľ bol upozornený na daný podnet a vyzvaný k náprave a urýchleniu odvážania odpadu
z krajníc.
Na Bratislavskej ulici (pri zjazde pod most pred domom na rohu Bratislavskej a Ľ.Stárka) stojí po daždi voda, treba
prečistiť vpusť. Odpoveď: Vyčistenie danej vpuste bolo objednané u spoločnosti Marius Pedersen.
Na Ulicu Ľ. Stárka od mája nenosia Info (medzi cestným a železničným mostom). Odpoveď: Redakcia kontaktovala
distribučnú spoločnosť, ktorá prisľúbila nápravu. Ak by sa situácia opakovala, odporúčame kontaktovať čo najskôr
priamo redakciu INFO na tel. čísle 032/6504 287.
Požiadavka na projektovanie komunikácie - prepoja ulíc Ľ. Stárka a Radlinského v akom je štádiu? Odpoveď: Finančné
prostriedky na zabezpečenie projektových dokumentácií neboli v rozpočte na rok 2014 schválené. Požiadavky zaradíme
do návrhu rozpočtu na rok 2015.
Požiadavka občanov: Chodník Istebnícka sa dostáva do prípravy? Je v rozpočte projekt? Odpoveď: Finančné
prostriedky na zabezpečenie projektových dokumentácií neboli v rozpočte na rok 2014 schválené. Požiadavky zaradíme
do návrhu rozpočtu na rok 2015.
Požiadavka občanov: Teraz sa vymieňalo potrubie na Piešťanskej. Uvažuje sa s výmenou plynového potrubia aj
v Istebníku, Orechovom, Zlatovciach a Záblatí? Dá sa zistiť plán rekonštrukcie rozvodov plynu, aby sme vedeli
dopredu? Odpoveď: Na ul. Piešťanská sa realizovala STL prípojky pre domovú kotolňu k bytovému domu ul. Piešťanská
č.2137, rozkopávkové povolenie bolo vydané pre žiadateľa Služby pre bývanie s.r.o., Krátka 2412, 911 01 Trenčín.
Rekonštrukciu plynovodov zabezpečuje SPP - distribúcia a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 28 Žilina. V súčasnej dobe
realizuje SPP- distribúcia a.s. rekonštrukcii plynovodov na ul. Hlavná z dôvodu odstránenia havarijného stavu. Iné
žiadosti na rekonštrukciu plynovodov v Trenčíne neevidujeme. Danú požiadavku sme postúpili na SPP - distribúcia a.s.
3. Požiadavky občanov a poslancov:
Pani Kočišová žiada opravu poprepadávanej cesty na Ulici Dolné Pažite. Reagoval pán Vaňo: Je prísľub spoločnosti, že
sa celá ulica zrekonštruuje. Útvar stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií o tom rokuje.
Na Poľnohospodárskej ulici 19 je jama, utrhli si tam vozidlá vaňu, je to nedokončené už roky.
Pán Vaňo uviedol, že Poľnohospodárska ulica je plánovaná na rekonštrukciu dlhodobo, boli vyčíslené prostriedky na
opravu.
Občania žiadajú, aby sa častejšie vážili autá na Ulici Dolné Pažite, začínajú tam už praskať domy.
Občania požadujú nastriekať na vozovku pri Poľovníckej ulici dva veľké trojuholníky pozor deti, pretože deti vystupujú
z autobusu do jazdnej dráhy autám v protismere, označenie zvislou značkou nepostačuje.

Detské ihrisko v Záblatí je nekosené, sú na ňom rozbité lavičky, altánok, zničený smetný kôš, rozmlátená dlažba, zničený
plot.
Pani Kočišová opätovne žiada prechod pre chodcov zo zastávky na Bratislavskej ulici k Johnson Controls.
Rodičia detí z MŠ v Záblatí poukázali na nepokosený areál. Začiatkom septembra kosili trávnik rodičia a zabezpečili aj
odvoz trávy. V pieskovisku MŠ chýba piesok, opraviť je potrebné aj herné prvky detského ihriska.
Do Kultúrneho domu v Záblatí treba dokúpiť sady pohárov a obrusy.
Minulý rok sa čistil potok, pri stavbe železnice obmedzili vodu a potok je opäť zanesený. Treba vyzvať ŽSR, aby po
ukončení stavebných prác potok vyčistili.
Tiež treba vyčistiť časť potoka okolo univerzity, ktorá nebola vyčistená.
Za futbalovým ihriskom na Bratislavskej ulici (pri zelenej budove) nesvieti lampa.
Pani Beňová žiada opraviť chodník na Bratislavskej ulici od cintorína v Záblatí smerom do mesta.
Na ceste vedľa trate pri stavebnej činnosti osekali stromy (konkrétne lipa za Ilavským). Nemajú úctu k stromom, treba to
aspoň zatrieť.
Pán Hanuliak požaduje zastávku Na ohradách. Pani Maslová reagovala, že po rozšírení cesty, dokončení „Malej stavby“
sa so zastávkami uvažuje.
4. Materiály predložené na prerokovanie z útvaru majetku:
Žiadame Vás o prerokovanie a stanovisko za VMČ Západ k predaju nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Zlatovce parc. č.
558/240, zast. plocha vo výmere 3 m 2 pre Tibora Cabalu za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod
garážou.
Na zasadnutí nebola prítomná nadpolovičná väčšina členov, preto VMČ Západ nemohol prijať uznesenie k predaju
nehnuteľnosti.
Žiadame Vás o prerokovanie a stanovisko za VMČ Západ k predaju podielov na nehnuteľnostiach - pozemkoch v k. ú.
Zlatovce E-KN: 10/240 na p.č. 1074/900 z výmery 15 m2, 10/240 na p.č. 1778/453 z výmery 39 m2, 10/240 na p.č.
1830/900 z výmery 16 m2, 310/9600 na p.č. 1074/331 z výmery 263 m2, 310/9600 na p.č. 1074/332 z výmery 423 m2,
1/36 na p.č. 1789/462 z výmery 93 m2, 1/36 na p.č. 1789/463 z výmery 113 m2 pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s.
Bratislava za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod diaľnicou.
Na zasadnutí nebola prítomná nadpolovičná väčšina členov, preto VMČ Západ nemohol prijať uznesenie k predaju
podielov na nehnuteľnostiach.
Na záver pán Bc. Tomáš Vaňo, predseda VMČ poďakoval prítomným za účasť.
Zapísala: Ing. Viera Gugová
V Trenčíne dňa 4.11.2014
Bc. Tomáš Vaňo
predseda VMČ Západ

