
Z á p i s n i c a 
zo  zasadnutia Výboru mestskej časti Západ, konaného dňa 22.8.2007 

na  MsÚ v Trenčíne 
 
Prítomní poslanci:      Neprítomní poslanci:   
Mgr. Ladislav Pavlík  - prišiel neskôr     
P. Vladimír Poruban 
P. Martin Barčák 
P. Tomáš Vaňo 
–––––––––––––––––––––––––––    
Ing. Viera Barčáková – garant VM 
Mgr. Dana Falckrábová -  Útvar majetku mesta  MsÚ /*ÚMM/ 
Bc. Viera Štefulová - zapisovateľka 

 
 
 
Pán Vladimír Poruban, predseda VMČ Západ, privítal prítomných a otvoril  

zasadnutie výboru.  
 
 
 

Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Odpovede na požiadavky VMČ Západ 
4. Rôzne 
5. Záver 
 
 
 

K bodu 2 
 
Mgr. Falckrábová, ÚMM, predložila nasledovnú žiadosť: 
 
1/  Žiadosť  o predaj pozemku v k.ú. Zlatovce, parc.č. 364 o výmere 19 m2 za účelom 
vysporiadania pozemku jestvujúceho pod garážou, ktorá je vlastníctve Aleny Počarovskej a 
Ľubomíra Počarovského. 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne prerokoval žiadosť dňa 24.7.2007 a predaj pozemku 
odporúčajú v zmysle žiadosti. 
 

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil predaj pozemku v zmysle  predloženej  
žiadosti. 

 
 

2/  Žiadosť o vyjadrenie ku  kópii geom. plánu zo dňa 09.07.2007 investora Milana 
Repku – GAUDEUM. Tento GP rieši prístup k plánovanému objektu radových garáží pri MŠ 
na sídlisku Kvetná. Ide o pozemok v k.ú. Zlatovce – novovytvor. parc.č. 1185/12 s výmerou 
716 m². Investor bol informovaný, že v rámci pôvodnej žiadosti je potrebné vyriešiť aj prístup 
k objektu. 



Samotné garáže budú postavené na novovytvor. parc.č. 1185/11, podľa GP z 10.06.2005 
(kópiu prikladáme). ÚAS a ÚŽPD MsÚ žiadosť (prístup ku garážam) odporučili dňa 
24.07.2007.  
 

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil výstavbu samostatných garáží v zmysle 
predloženej žiadosti. 
 
 
3/  Žiadosť Rastislava Šupicu a spol. o kúpu pozemku do vlastníctva mesta Trenčín od 
spoluvlastníkov – k.ú. Hanzlíková – parc.č. 725/7 záhrada o výmere 818 m2 za účelom 
vysporiadania pozemku pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Kanalizácia – 
vodovod – Hanzlíkovská – Pri parku“, za cenu 1,-Sk. Stavba vo vlastníctve mesta sa po 
kolaudácii následne vloží do vlastníctva a.s. TVK resp. do správy a.s. TVS. 
ÚŽPD MsÚ a ÚAS MsÚ žiadosť odporučili dňa 09.08.2007. 
 

VMČ Západ hlasovaní 3 za odporučil kúpu pozemku v zmysle predloženej žiadosti. 
 
 

4/ Žiadosť Petra Psotného s manž. Ing. Katarínou Nohálovou o stanovisko k predaju 
nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 732/8, zast. plocha vo výmere 8 m2 za účelom scelenia 
pozemkov pri rodinnom dome. 
ÚŽPD MsÚ a ÚAS MsÚ predaj nehnuteľnosti odporúčajú. 
 

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil predaj pozemku v zmysle predloženej 
žiadosti. 
 

 
5/  Žiadosť spoločnosti DUO Creative- reklamná agentúra o predĺženie nájomnej zmluvy 
uzatvorenej na prenájom pozemkov za účelom umiestnenia informačno-navigačných 
zariadení nasledovne : 

- parc.č. 2509/2, k.ú. Trenčín, Soblahovská ulica 
- parc.č. 784/14 , k.ú. Trenčín, Soblahovská ulica 
- parc.č. 2301/3,  k.ú. Kubra, Pred poľom 
- parc.č. 801/5, k.ú. Záblatie, Brnianska ulica 
- parc.č. 3483/3,  k.ú. Trenčín, Električná ulica 
- parc.č. 3483/4, k.ú. Trenčín, Električná ulica, pozostáva z 2 rekl. plôch 
- parc.č. 2280/1 k.ú. Kubra, Kubranská ulica 

 
   Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín dňa 
1.8.2007 odporučil predĺženie nájomnej zmluvy na dobu 2 rokov. 
 

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil predĺženie nájomnej zmluvy v zmysle 
predloženej žiadosti. 

 
 

6/  Žiadosť spoločnosti DUO Creative reklamná agentúra o prenájom nehnuteľností – 
pozemkov, za účelom umiestnenia informačných zariadení pre spoločnosti BAUMAX a AAA 
AUTO nasledovne: 

- parc.č. 2264/8 Gen. Svobodu, v k.ú. Trenčín,  2 ks 
- parc.č. 3376/1 Soblahovská ulica, v k.ú. Trenčín, 2 ks 



- parc.č. 2509/2 Soblahovská ulica, v k.ú. Trenčín, 2 ks 
- parc.č. 801/5 Brnianska ulica, v k.ú. Záblatie 1 ks   

 
Útvar životného prostredia a dopravy a Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín dňa 
1.8.2007 odporučil prenájom pozemkov na dobu 2 rokov 

 
VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil prenájom nehnuteľností v zmysle 

predloženej žiadosti. 
 
 

7/  Žiadosť Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne Trenčín, týkajúcej sa 
prehodnotenia a rozšírenia prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na 
Ul. Staničná č. 330 v Trenčíne.  
 

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil rozšírenie prenájmu nebytových 
priestorov v zmysle predloženej žiadosti. 
 
 
 

K bodu 3 
 

P. Poruban vyjadril nasledovné požiadavky: 
- konáre stromov v lokalite smerom na Ul. Na vinohrady počas búrok zasahujú do 

elektrického vedenia a je prerušovaná dodávka elektriny v tejto lokalite. Treba osloviť 
v tejto veci majiteľov pozemkov, aby udržiavali stromový porast v zodpovedajúcom stave 
v zmysle VZN. 

- na cestnom moste cez Váh je na chodníku nekrytý otvor / chýba poklop/, je potrebné  
zabezpečiť opravu povrchu, aby nedošlo k úrazu 

- na Ul. Veľkomoravská treba odstrániť stromy starých čerešní 
- riešiť udržiavanie poriadku a čistoty v meste 
- riešiť cestou MHSL, m.r.o, Trenčín,  vykosenie buriny pri  chodníkoch, pri cintoríne 

v Zlatovciach a na všetkých priestranstvách verejnej zelene 
 
 
P. Barčák požiadal : 
-     o riešenie pochovávania v Zlatovciach, rozšírenie cintorína, vysadenie živého plota od  

IBV 
- o rešpektovanie požiadaviek obyvateľov sídliska Kvetná, je potrebné cestou VMČ Západ 

prediskutovať  s vedúcim ÚŽPD MsÚ v Trenčíne  riešenie otázky výsadby zelene v tejto 
lokalite 

 
 
Mgr. Pavlík uviedol, že: 
-     občania žiadajú riešenie realizácie Kultúrneho domu v Istebníku 
 
 
P. Barčák uviedol, že v projekte pre kultúrny dom v Istebníku  sa uvažuje o umiestnení  
Domova dôchodcov, Materskej školy, služobne MsP v Trenčíne, spoločenských priestorov, 
riešení detského ihriska a športoviska. Prevádzka len samotného kultúrneho domu bez 



uvedených služieb nie je podľa jeho názoru vhodným riešením. Zariadenie by malo slúžiť 
najmä starším občanom. 
 
P. Vaňo informoval o postupe pri riešení reklamácie cesty  - Ul. Záblatská. 
 

 
Na záver pán Vladimír Poruban, predseda VMČ Západ, poďakoval prítomným za 

účasť a ukončil zasadnutie výboru. 
 
 

 
     Vladimír Poruban 
  predseda VMČ Západ 

 
Zapísala : Viera Štefulová, dňa 24.8.2007 
 
 


	–––––––––––––––––––––––––––   

