
Z á p i s n i c a 
z mimoriadneho  zasadnutia Výboru mestskej časti Západ, konaného dňa 27.6.2007 

na  MsÚ v Trenčíne 
 
Prítomní poslanci:      Neprítomní poslanci:   
Mgr. Ladislav Pavlík     P. Tomáš Vaňo 
P. Vladimír Poruban 
P. Martin Barčák 
–––––––––––––––––––––––––––    
P. Eva Hudecová – špecialistka, Útvar majetku mesta  MsÚ /*ÚMM/ 
Bc. Viera Štefulová - zapisovateľka 
inšp. Miroslav Galbavý – MsP Trenčín 

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

zasadnutie výboru.  
 

Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Požiadavky poslancov 
4. Rôzne 
 

K bodu 2 
 
P. Hudecová, ÚMM, predložila nasledovnú žiadosť: 
 
1/  
Žiadosť spoločnosti COM PLUS SK, s.r.o. Bratislava o vybudovanie základňovej stanice 
mobilnej telefónnej siete Telefónica O2 na objekte Osemročného športového gymnázia na Ul. 
Kožušnícka č. 2  v Trenčíne. 
 

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil predloženej  žiadosti spoločnosti COM 
PLUS SK, s.r.o. Bratislava vyhovieť. 

 
Mgr. Jana Masariková, riaditeľka MŠ Ul. Orechovská, Trenčín predložila písomnú žiadosť: 
2/ 
Žiadosť o výstavbu kanalizačnej prípojky 
 

Týmto sa na Vás opätovne žiadame o výstavbu kanalizačnej prípojky pri MŠ 
Orechovská ul. Nakoľko sme žiadali o túto výstavbu už viackrát, prosíme o začlenenie 
finančných prostriedkov na výstavbu do rozpočtu mesta v najkratšej možnej dobe. 

Zároveň Vás žiadam o písomné vyjadrenie, kedy bude výstavba možná. 
 

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil predloženej  žiadosti vyhovieť. VMČ 
Západ žiada, aby bol  oboznámený s možnosťami realizácie a  s dopadom realizovania 
uvedenej investície na Rozpočet Mesta Trenčín. 

 
 



 
 
 

K bodu 3 
 

P. Poruban vyjadril nasledovné požiadavky: 
 

- v lokalite Priemyselného parku  v Záblatí je potrebné osadiť dopravné značenie 
zakazujúce sem vjazd, alebo označiť toto územie ako stavenisko, nakoľko tu 
mládež jazdí na motorkách a môže dôjsť k úrazu, alebo usmrteniu 

- na uliciach v Zlatovciach je počas búrok znefunkčnené   elektrické vedenie, v 
centre mesta osvetlenie funguje 

- na Ul. Na Vinohrady presahujú konáre stromov do elektického vedenia 
a spôsobujú jeho nefunkčnosť, je to nebezpečné 

- na „starom cintoríne“ v Zlatovciach je otvorená  elektrická rozvodná skriňa, trčia 
odtiaľ dráty, je to potrebné preveriť, aby nedošlo k usmrteniu niekoho  

- ako sa zrealizovala požiadavka zo  zasadnutia VMČ Západ cca pred 2 mesiacmi, 
týkajúca sa osadenia dopravného zrkadla na Ul. Na záhrade?  

- v Zlatovciach pred firmou „BRATKO“ parkuje veľa vozidiel / zákazníci firmy /, 
nie je možný prejazd iných vozidiel 

- na začiatku Ul. Malozáblatská majiteľ RD orezal dreviny, odpad je na verejnom 
priestranstve už dlhšiu dobu, treba to preveriť 

-  
P. Barčák požiadal : 
 

- Ing. Švajdleníka o doručenie harmonogramu opráv komunikácií v Zámostí 
- informáciu o reklamácii kolaudačnej závady, za ktorú bola uznaná zrealizovaná 

kanalizácia v Záblatí 
- informácie a preverenie zmluvy medzi Mestom Trenčín a LEON FITTNES, lebo 

nie je vybudované parkovisko na Bavlnárskej ul., ktoré bolo predmetom vecného 
bremena 

 
Mgr. Pavlík uviedol, že: 
 

- na Ul. Veľkomoravská a na križovatke Ul. Bavlnárska a Ul. Bratislavská  je 
dopravné značenie zakryté konármi stromov 

- na Ul. Veľkomoravská od OZETY po futbalový štadión je neporiadok, nie je tu 
vykonávaná údržba, je tu  neodprataná pokosená tráva 

- na Ul. Veľkomoravská je treba vyrezať stromy / čerešne / a vyfrézovať chodník 
- informoval prítomných o stretnutí obyvateľov Ul. Široká s primátorom mesta za 

účasti poslancov VMČ Západ, kde bola riešená perspektíva rekonštrukcie Ul. 
Široká. Podľa verejného prísľubu primátora mesta bude Ul. Široká rekonštruovaná 
v budúcom roku. 

 
 
 

 
     Vladimír Poruban 
  predseda VMČ Západ 

 



Zapísala : Viera Štefulová, dňa 28.6.2007 
 


	–––––––––––––––––––––––––––   

