ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 30.04.2014 v Základnej škole na
Veľkomoravskej ulici
Prítomní:
poslanci:
p. Bc. Tomáš Vaňo
p. Martin Barčák
p. Mgr. Bc. Josef Kolář
garant:
p. Ing. Viera Gugová
hostia:
Miroslav Galbavý, MsP
Ing. Benjamín Lisáček, ÚIS

Neprítomní ospravedlnení:
p. Patrik Burian

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Požiadavky občanov a poslancov
3. Prerokovanie požiadaviek odborných útvarov MsÚ
1. Otvorenie
Zasadnutie výboru otvoril pán Martin Barčák člen VMČ a privítal všetkých zúčastnených.
2. Požiadavky občanov a poslancov:
Obyvatelia a vlastníci nehnuteľností z Podjavorinskej ulice upozornili na úniky plynu a nevyhnutnosť
prekontrolovania vedení plynu v spolupráci s SPP v súvislosti s obchádzkovými trasami vyvolanými
modernizáciou železničnej trate. Mesto by tiež malo preskúmať riziká pri presmerovaní dopravy. Pred
domom Podjavorinskej 8 je 5 dier (sond), znova tam uniká plyn. Nákladná doprava bude mať vplyv aj na
rodinné a bytové domy.
Pýtajú sa: Kto bude niesť zodpovednosť za škody na súkromnom majetku?
Pripomienky k presmerovaniu dopravy v úseku Ul. Ľ. Podjavorinskej predložili obyvatelia ulice VMČ Západ
písomne. List je prílohou zápisnice.
Žiadajú:
- vylúčiť ťažkú nákladnú dopravu z trasy Kasárenská – Ľ.Podjavorinskej - Istebnícka ulica a
prehodnotiť obchádzkovú trasu,
- zabezpečiť zdokumentovanie súčasného stavu objektov nadväzujúcich na danú komunikáciu
nezávislou odborne spôsobilou osobou (fotodokumentácia, prípadne ich statická pasportizácia),
- prijať spôsob posúdenia a vyhodnotenia prípadných stavebných porúch v dôsledku negatívnych
vplyvov dopravy,
- žiadajú mesto, aby prebralo plnú zodpovednosť za vzniknuté škody na komunikácii, chodníkoch,
inžinierskych sieťach (plyn, kanalizácia, vodovod) a ich prípojkách, na plotoch, priľahlých
nehnuteľnostiach spôsobených zvýšením intenzity a zaťaženia od dopravy a trvajú na ich
úhrade v plnej výške.
Pán Barčák požaduje zdokumentovanie súčasného stavu na Podjavorinskej ulici, a tiež v dotknutých
uliciach Zlatoviec, Istebníka, Orechového a Záblatia.
Ďalej požaduje predložiť plán organizácie výstavby Modernizácie železničnej trate.
Obyvatelia Zlatoviec upozorňujú na zadnú cestu medzi Ulicou Na vinohrady a Hlavnou, na ktorej
stojí po daždi voda v dĺžke 80 m. Nie je to cesta stavaná na premávku, ale ľudia sa naučia tadiaľ jazdiť, treba
ju opraviť – spevniť.
Na Ulici Na vinohrady rastie orech na súkromnom pozemku a tieni osvetlenie (voľný pozemok pri domoch
č.14, 16).
Pri čiernom mosteku je umiestnené zrkadlo nasmerované na Stárkovu ulicu, je potrebné osadiť zrkadlo na
Žabinskú ulicu.
Na Podjavorinskej ulici 4 treba vymeniť poklop kanalizácie (obyvatelia počujú prejazd každého auta).
Poklop je potrebné z rovnakých dôvodov opraviť aj na Ulici Ľ.Stárka 11.

3. Prerokovanie požiadaviek odborných útvarov MsÚ
Na prerokovanie bol predložený návrh na prenájom nehnuteľnosti – časti pozemku v k.ú.Zlatovce –
C-KN parc.č.44/1 o výmere 1312 m 2 pre Pozemné stavby SC, s.r.o. za účelom realizácie zámeru
revitalizácie verejného priestoru okolia čerpacej stanice na Zlatovskej ulici.
Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti o prenájom.
Na prerokovanie bol predložený návrh o prenájom pozemku v k.ú.Zlatovce časť C-KN par. č. 1159/1
o výmere 30 m2 za účelom umiestnenia unimobunky a uskladnenia stavebného materiálu potrebného pri
prestavbe a nadstavbe objektu súp.číslo 451 na dobu určitú od 1.6.2014 do 30.9.2014 pre CENTRUM plus
spol. s r.o. a pozemku v k.ú.Istebník časť C-KN parc. č. 2/1 zastavená plocha a nádvorie o výmere cca 40
m2 za účelom výstavby prístrešku pre smetné nádoby, ktorý bude po kolaudácii odovzdaný do vlastníctva
Mesta Trenčín.
Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti o prenájom.
Na prerokovanie bol predložený návrh o predaj pozemku v k.ú.Istebník časť C-KN par. č. 2/41
zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m2, pozemku v k.ú. Zlatovce časť C-KN parc. č. 1159/9 zastavená
plocha a nádvorie o výmere 6 m2 pre CENTRUM plus spol. s r.o. za účelom dostavby a nadstavby
jestvujúcej stavby súp.č.451.
Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti o predaj.
Na prerokovanie bola predložená žiadosť o prenájom pozemku v k.ú.Hanzlíková, časť C-KN
parc.č.806 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1870 m 2 pre Železnice Slovenskej republiky v zastúpení
Reming consult, a.s. za účelom predĺženia a úpravy miestnej komunikácie J.Psotného v rozsahu podľa
projektovej dokumentácie v členení jej jednotlivých stavebných objektov, a to v súvislosti so stavbou MŽT,
časť „Predĺženie a úprava miestnej komunikácie J.Psotného“ a v súlade so zmluvou o spolupráci medzi
Mestom Trenčín a ŽSR. Po kolaudácii bude komunikácia odovzdaná do vlastníctva Mesta Trenčín.
Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti o prenájom.
Na záver pán Bc. Tomáš Vaňo, predseda VMČ prítomných pozval na zasadnutie VMČ Západ, ktoré
sa bude konať dňa 28.5.2014 v Kultúrnom dome Záblatie a poďakoval za účasť.
Zapísala: Ing. Viera Gugová
V Trenčíne dňa 14.04.2014
Bc. Tomáš Vaňo
predseda VMČ Západ

