ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 30.6.2010 vo veľkej zasadačke

Mestského úradu v Trenčíne (1. poschodie) Mierové námestie č. 2, Trenčín.
Prítomní:

Neprítomní:

poslanci:
p. Vladimír Poruban

osprav. p. Tomáš Vaňo

p. Mgr. Ladislav Pavlík

p. Martin Barčák

p. Miroslav Galbavý, MsP
garant: Ing. arch. Pavol Guga
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Požiadavky poslancov a občanov
3. Rôzne
4. Záver
Zasadnutie výboru otvoril pán Vladimír Poruban predseda Výboru mestskej časti Západ.
Na zasadnutie VMČ bola predložená žiadosť útvaru majetku mesta na prerokovanie
požiadavky na výpožičku pozemkov - časť parc.č. 980/1 – Ul. Zlatovská, pri OD Úspech pre
Kultúrnu-informačné centrum (KIC) za účelom umiestnenia propagačného stojanu, ktorého
plocha bude využívaná na umiestňovanie informácií propagujúcich podujatia alebo
produkty výlučne z oblasti kultúry a cestovného ruchu (ponuka kultúrnych, športových či
spoločenských aktivít a pod.).
Výbor mestskej časti Západ nebol vzhľadom na neúčasť dvoch členov uznášaniaschopný.
S predloženou žiadosťou sa bude zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí.
Predseda VMČ opätovne upozornil na nutnosť riešenia problémov vyplývajúcich z prípravy
realizácie akcie Modernizácia železničnej trate a prerokovanie na zasadnutí VMČ Západ. Je
potrebné v čo najväčšej miere eliminovať negatívne dopady modernizácie na obyvateľov
mestskej časti Západ.
Aktuálne požiadavky poslancov a občanov:
P. Poruban opätovne upozornil na skutočnosť, že na poli vedľa Okružnej ulice rastie burina, Je
potrebné zabezpečiť jeho pokosenie.
P. Guga – výzva na odstránenie buriny bola zaslaná ihneď po minulom zasadnutí VMČ na adresu
realitnej kancelárie, problém je v zložitých vlastníckych vzťahoch – okrem realitnej kancelárie
a investora prípravy územia na výstavbu rodinných domov tam figurujú už aj vlastníci stavebných
pozemkov.
P. Pavlík – dal požiadavku na otvorenie letnej plavárne na Zlatovskej ulici (Mego).
P. Pleško
– Opätovne upozorňuje na skutočnosť, že na chodníku pri trafostanici na Zlatovskej ulici rastie
burina.
– Opätovne žiada o realizáciu prístrešku na autobusovej zastávke pri IV. ZŠ.
P. Guga – zastávka nespadá pod spoje MHD – sú to medzimestské linky spadajúce pod TSK.
P. Pavlík – skúsi tento problém riešiť ako poslanec TSK.
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Sú lokality, kde ľudia nedostávajú Info. Na koho sa v tomto prípade môžu obrátiť ?
P. Guga – V prípade, že niekde nedostávajú Info, je potrebné obrátiť sa na pána Mgr. Martina
Mistríka – redaktora INFO (č. tel. 0902 911 404).

P. Fiam – Opätovne upozorňuje na burinu na chodníku (oblúk z mosta, pán Blaško) a prerastanie
konárov. Nedá sa tam prejsť.
P. Galbavý – pozemok pri chodníku je nevysporiadaný, pred časom tam MsP riešila odstránenie
čiernej skládky.
P. Bratko – Trojuholník pri Ulici Okružnej je znečistený odpadom.
P. Galbavý – je tam umiestnená tabuľka so zákazom vyvážania smetí
P. Pavlík – Problematické vyvážanie odpadu je problémom hlavne za stavidlami.
Ďalej prebiehala diskusia o vytváraní nepovolených skládok a o možnostiach na ich
zamedzenie.

Na záver pán Vladimír Poruban, predseda VMČ Západ, poďakoval prítomným za účasť. Ďalšie
zasadnutie VMČ bude až v auguste, termín a miesto konania bude určený dodatočne.

Zapísal : Ing. arch. Pavol Guga
V Trenčíne dňa 7. 07. 2010
Vladimír Poruban
predseda VMČ Západ
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