ZÁPISNICA
zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 31.10. 2012 v priestoroch Základnej
školy na Veľkomoravskej ulici
Prítomní:

Neprítomní ospravedlnení:

poslanci:
Bc. Tomáš Vaňo
p. Martin Barčák
p. Mgr. Ladislav Pavlík
p. Patrik Burian
garant: Ing. arch. Pavol Guga
MsP p. Miroslav Galbavý
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Požiadavky občanov a poslancov
3 Prerokovanie požiadaviek odborných útvarov MsÚ
5. Rôzne
1. Otvorenie
Zasadnutie výboru otvoril za neprítomnosti predsedu VMČ pán Ladislav Pavlík.
2. Požiadavky občanov a poslancov
Zástupcovia rybárskeho zväzu: Rybársky zväz nesúhlasí s vybudovaním golfového ihriska na území
priľahlom k tenisovému areálu na Novinách. Predložili pozvánku - 7.11 18.00 hod. pozývajú všetkých
poslancov na verejné prediskutovanie zámeru na riešenie predmetného územia. Na stretnutí by sa mala
viesť diskusia .....Je tu priložené aj stanovisko zastrešujúceho orgánu rybárskeho zväzu – Rada Žilina.
Predmetný zámer na vybudovanie golfového hriska uvažuje s prenájmom mestského pozemku o výmere
52 207 m2 za 1€ na 70 rokov. Počas prevádzky golfového hriska nebude možný pohyb občanov na priľahlej
ploche v dĺžke cca 500metrov.
Rybársky zväz zároveň predkladá oponentský projekt na využitie územia so zámerom na vybudovanie
oddychovej zóny so zachovaním územia s neobmedzeným prístupom verejnosti. Bližšie informácie budú
podané na horeuvedenej diskusii v kine Hviezda.
Ďalej predkladáme informačný materiál, akým spôsobom mesto objednáva služby podprahovou metódou,
pričom sa mesto vyhovára na nedostatok peňazí. Jedná sa o služby, ktoré sú zbytočné a finančne
nadhodnotené.
p. Fiam: Na moju požiadavku na vyčistenie kanalizácie na Stárkovej ulici. Pracovníci čistili vpuste ručne,
nepodarilo sa to. Dali to do zápisu, je to potrebné pretlačiť. Pri nedávnom daždi tam stála voda do pol cesty.
Dávam opätovnú požiadavku na prečistenie kanalizačných vpustov na Stárkovej ulici.
Je tu aj problém s parkovaním. Je tam kopec firiem, autá stoja až na hrádzi, žiadna firma nemá vlastné
parkovisko.
Na Ľ. Stárka 11 je polosuchý strom, je potrebné to pozrieť a rozhodnúť, čo s ním, nie je potrebné ho vyrežať.
Naposledy pri veternej smršti mi ulomený konár poškodil strechu.
pán: V minulosti bola daná požiadavka na orezanie kríkov, ktoré zasahujú do chodníka zo súkromného
pozemku – 50 metrov od Evanielického cintorína na Chotárnej ulici.
pán: Ako je to s novým mostom? Realizácia sa stále naťahuje. Kedy vlastne bude dokončený?
p. Pavlík: Mám informácie, že pôvodný termín dokončenia nového mosta – október 2014 bude zachovaný.
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pán: Aké šírkové parametre bude mať nový most?
Všetci: upozorňujú na neúnosnú situáciu v doprave, ktorá vznikne pri realizácii modernizácie železničnej
trate na Zámostí.
p. Vaňo: Evidujeme požiadavku na osadenie zrkadla na križovatku ulíc Hanzlíkovská a Malozáblatská.

3. Prerokovanie požiadaviek odborných útvarov MsÚ
Na prerokovanie bola predložená žiadosť spoločnosti Pozemné stavby SC, s.r.o. o prenájom časti
pozemku na Zlatovskej ulici v Trenčíne – C-KN parc.č. 44/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2,1 m2,
za účelom osadenia cenového ukazovateľa čerpacej stanice.
Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 4 za odporučili vyhovieť žiadosti o prenájom pozemku.
Na prerokovanie bola predložená Zmluva so spoločnosťou euroAWK, spol. s r.o. Bratislava o podmienkach
výstavby prístreškov na autobusových zastávkach a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných
zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na mestských pozemkoch.
Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 4 za odporučili uzatvorenie zmluvy pod podmienkou
začlenenia do zoznamu na výmenu prípadne osadenie prístreškov k nasledujúcim autobusovým
zastávkam:
Zastávka na ul. Hanzlíkovská, Poľovnícka
Zastávka na ul. Bratislavská pri IBO
Zastávka Horné Orechové
Zastávka na ul. Istebnícka, Jahodová
Zastávka na ul. Istebnícka, pri Ilavskom

Na záver pán Vaňo poďakoval prítomným za účasť.

Zapísal : Ing. arch. Pavol Guga
V Trenčíne dňa 9. 11. 2012
Bc. Tomáš Vaňo
predseda VMČ Západ
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