
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ, konaného dňa 28.03.2007 

na MsÚ v Trenčíne 
 
Prítomní poslanci:      Neprítomní poslanci 
P. Tomáš Vaňo      
Mgr. Ladislav Pavlík  
P. Vladimír Poruban 
P. Martin Barčák 
–––––––––––––––––––––––––––    
P. Eva Hudecová – ÚMM 
Ing. Pavol Zachar - ÚMM 

 
 
Pán Tomáš Vaňo, zástupca primátora, člen VMČ Západ, privítal prítomných 

a otvoril  zasadnutie výboru.  
 

Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 
2. Žiadosti 
3. Voľba predsedu VMČ Západ 
4. Rôzne 
5. Záver 
 
P. Hudecová - ÚMM predložila nasledovné žiadosti: 
 
1. Žiadosť DEK TRAD, a.s., Banská Bystrica o prenájom pozemku časť parc.č. 43 
o výmere 1 m2, v k.ú. Zlatovce, za účelom osadenia 1 ks informačnej tabule. 
Ide o pozemok – zeleň pozdĺž Ul. Zlatovská neďaleko Interexu. 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne dňa 13.2.2007 odporučil prenájom pozemku na dobu 2 rokov. 
 

VMČ Západ hlasovaním 4 za odporučil prenájom pozemku pre DEK TRADE, 
a.s., Banská Bystrica v zmysle predloženej žiadosti 
 
 
2. Žiadosť reklamnej spoločnosti ALFA Reklama s.r.o, Považská Bystrica o prenájom 
nehnuteľností – pozemkov, za účelom umiestnenia 4 ks smerových tabuliek nasledovne: 

- pozemok parc.č. 3484/4 v kú. Trenčín – Električná ul. – 2ks 
- pozemok parc.č.. 1226 v kú. Zlatovce – Bratislavská ul.  – 2 ks 

ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne dňa 15.12.2006 odporučil prenájom pozemku. 
 

VMČ Západ hlasovaním 4 za odporučil prenájom nehnuteľností  - pozemkov 
reklamnej spoločnosti ALFA Reklama, s.r.o. Považská Bystrica  v zmysle predloženej 
žiadosti. 
 
 



3. Žiadosť Ing. Róberta Magáta – GRYF reklamné štúdio, o predĺženie nájomnej zmluvy 
uzatvorenej na prenájom pozemku parc.č. 1097 v k.ú. Záblatie, na ktorom je umiestnený 1 ks 
bilboardu. 
Ide o pozemok  - zeleň na Bratislavskej ceste pri Záblatí. 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne dňa 31.1.2007 odporučil prenájom uvedeného  pozemku na 
dobu 3 rokov. 
 
P. Barčák žiada, aby bola Mestom Trenčín vytvorená koncepcia riešiaca  prenájmom 
pozemkov za účelom umiestnenia reklamných tabúľ a bilboardov. 
 
Mgr. Pavlík navrhol, aby bol prenájom uvedeného  pozemku  zatiaľ odporučený na dobu 1 
roka, dokedy bude vytvorená koncepcia v zmysle pripomienky pána Barčáka. 
 

VMČ Západ hlasovaním 4 za odporučil predĺženie nájomnej zmluvy na 
prenájom pozemku Ing. Róbertovi Magátovi – GRYF reklamné štúdio na dobu 1 roka. 
 
 
4. Žiadosť Miroslav Kriška o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku 
nachádzajúceho sa v areáli Pošty Záblatie č. 650 v Trenčíne a zároveň o zmenu účelu nájmu 
a to z účelu: zabezpečenie prístupu k rodinnému domu počas jeho rekonštrukcie, 
na účel: parkovanie osobného motorového vozidla 
ÚAS MsÚ v Trenčíne dňa 13.2.2007 odporučil prenájom  pozemku na dobu 3 rokov. 
 

VMČ Západ hlasovaním 4 za odporučil predĺženie nájomnej zmluvy na 
prenájom pozemku pre Miroslava Kriška v zmysle predloženej žiadosti. 
 
 
Ing. Zachar – ÚMM  predložil nasledovné žiadosti: 
 
 
5. Žiadosť MERCURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. Prešov o predaj nehnuteľnosti – 
pozemku v k.ú. Záblatie parc.č. 801/121, orná pôda vo výmere 395 m2 , za účelom  rozšírenia 
parkovacích a komunikačných plôch pri bývalom hypermarkete Interfruct, ktorého je novým 
vlastníkom. 
ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne odporúčajú odpredaj nehnuteľnosti. 
 
P. Barčák uviedol, že podľa jeho názoru by malo Mesto Trenčín trvať na tom, aby boli 
v tejto súvislosti zrealizované štúdie, ktoré sa týkali vybudovania odbočovacieho pruhu. Stali 
sa tu viaceré dopravné nehody a občania neboli spokojní s tým, že  tu bolo povolené 
podnikanie a nie je adekvátne vyriešená dopravná situácia. 
 
Mgr. Pavlík sa zaujímal o to, či je to možné riešiť aj iným spôsobom. 
 
P. Barčák požiadal zástupcu primátora o preverenie situácie a vyvolanie rokovania so 
žiadateľom za účelom vyriešenia námietok. 
 

VMČ Západ odkladá prerokovanie tejto žiadosti  a  žiada, aby bolo zvolané 
rokovanie za účelom riešenia dopravnej situácie v uvedenej lokalite. 
 



 
6. Žiadosť o prerokovanie  a stanovisko k zámene nehnuteľností – pozemkov na Ul. M. 
Kišša: 

- mesta časť parc.č. 53 vo výmere 1 m2  a časť parc.č. 55 vo výmere 9 m2. 
- MUDr. Jančovej a troch ďalších spoluvlastníkov časť parc.č.54 vo výmere 6 m2 za 

účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov a vybudovania chodníka v línii 
s oplotením. 

ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne odporúčajú zámenu  nehnuteľností. 
 

VMČ Západ hlasovaním 4 za odporučil zámenu nehnuteľností v zmysle 
predloženej žiadosti. 

 
 
3. Voľba predsedu VMČ Západ 
 

Členovia VMČ Západ po vzájomnej dohode zvolili za predsedu VMČ Západ pána 
Vladimíra Porubana. 

 
 

4. Rôzne 
 
Harmonogram zasadnutí VMČ Západ bude zverejnený v INFO a prostredníctvom 

vývesných   tabúľ VMČ Západ. 
 
 
P. Barčák navrhol, aby boli  verejné zasadnutia VMČ Západ uskutočnené následne v  čo 
najkratšom čase vo všetkých častiach tejto  mestskej časti tak, ako bolo zvykom 
v predchádzajúcom volebnom období – v poslednú stredu v mesiaci. 
 
 
 

Na záver pán Tomáš Vaňo, zástupca primátora, člen VMČ Západ, poďakoval 
prítomným za účasť a ukončil zasadnutie výboru. 
 

 
 
 

     Vladimír Poruban 
predseda VMČ Západ, v.r. 

 
 

Zapísala : Viera Štefulová, dňa 30.3.2007 


	–––––––––––––––––––––––––––   

