
Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 24.10.2007 

 
 
Prítomní:        Neprítomní: 
poslanci:       p.Tomáš Vaňo  
P. Vladimír Poruban 
P. Martin Barčák 
P. Mgr. Ladislav Pavlík      
 
Ing. Viera Barčáková, garant VMČ 
 
hostia: 
Mgr.František Orságh, MsP 
Miroslav Galbavý, MsP-Západ 
Daniela Beniačová 
Leo Kužela  
 
 

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

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

zasadnutie výboru.  
 
K bodu 2 
P.Daniela Beniačová z útvaru majetku mesta predložila nasledovné žiadosti: 
 
1/  Žiadosť o vyjadrenie k žiadosti p.Zdeny Mišákovej o kúpu časti pozemku v k.ú.Zlatovce 
– novovytvorená parc. č.1185/13 o výmere 240 m2 z dôvodu prístupu k pozemku p.č.1119.  

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

 
2/  Žiadosť o prerokovanie žiadosti Miriam Hatlasovej o prenájom nebytového priestoru 
v objekte Osemročného športového gymnázia na Kožušníckej ulici za účelom prevádzkovania 
bufetu pre študentov a zamestnancov gymnázia.  

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil prenájom nebytového priestoru. 
 
3/  Žiadosť o prerokovanie žiadosti Rudolfa Petríka  o predaj pozemku p.č.558/185 
o výmere 1 m  a p.č.558/187 v k.ú. Zlatovce o výmere 1 m za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku pod garážou.  

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil predaj pozemku. 
 
Požiadavky občanov a poslancov: 
Prítomní občania sa zaujímali kedy bude vybudovaná ulica Široká, či je táto akcia zaradená 
do rozpočtu na rok 2008 a kedy budú občania vedieť, že je investícia schválená.  
Poslanci uznali potrebu realizácie tejto ulice a ubezpečili obyvateľov zo Širokej ulice, že je to 
priorita v MČ Západ pre budúci rok. 
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Ďalšia pripomienka občanov bola k zverejňovaniu dátumu konania a ku skorej hodine 
zasadnutia výboru.  
 
Požiadavky VMČ:  
1. Obnoviť informovanie o odpovediach na požiadavky vznesené na zasadnutiach VMČ 
Západ vo vývesných tabuliach. Obnoviť osadenie tabúľ v lokalite Zlatovská ulica –OC 
Úspech a na sídlisku Kvetná. Riešením by bolo aj vyvesenie zápisnice a odpovedí vo výklade 
prevádzok.  
2. Po Hlavnej ulici a vôbec v Zlatovciach a Záblatí prechádza množstvo kamiónov kvôli 
servisu pre kamióny čo nie je únosné. Kedy a kým bola táto prevádzka povolená a ako 
tu bolo uvažované s prístupom nákladných automobilov? Ako by sa dalo pomôcť v tejto 
otázke? Odporúčame vyzvať prevádzkovateľa, aby uvažovali nad vyriešením 
vhodnejšieho prístup do areálu. 
3. Aký bude mať dopad zrušenie všetkých úrovňových priecestí po modernizácii 
železnice na premávku v Zlatovciach a Záblatí? Ako je riešený prístup k silu 
(BOSKOP), kam sa pohybuje množstvo nákladných automobilov? Ak sa nevyrieši 
príjazd k silu mimo zastavané územie Zlatoviec, doprava bude v tejto časti mesta 
neúnosná. Bolo by vhodné, pri tejto zmene organizácie dopravy riešiť i problém servisu 
pre kamióny. 
 

Na záver pán Vladimír Poruban, predseda VMČ Západ poďakoval prítomným za 
účasť a ukončil zasadnutie výboru. 
 

 
Zapísala : Ing.Viera Barčáková  

     V Trenčíne dňa 26.10.2007 
 
 
 
 
 
 

Vladimír Poruban 
                     predseda VMČ Západ 
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