
Z Á P I S N I C A  

z mimoriadneho zasadnutia Výboru mestskej �asti Západ, konaného d�a 8. septembra 2003 na Mestskom úrade 
v Tren�íne 

  Prítomní:     Neprítomný :  
Martin Bar�ák  
Ing. Anton Boc 
Vladimír Poruban  
------------------------- 

Ing. Mária Pauschová, garant 
VM� Západ 
Renáta Špaleková, zapisovate�ka 
Hostia pod�a prezen�nej listiny  

  

Ing. Štefan Sýkor�in  

P. Martin Bar�ák, predseda VM� Západ, privítal prítomných a otvoril mimoriadne zasadnutie výboru, ktorý sa 
riadil nasledovným programom:  
P r o g r a m:  
1. Požiadavky �lenov VM� Západ  
2. Žiadosti  

 
1. Požiadavky VM� Západ:  

P. Bar�ák požiadal Ing. arch. Mlyn�ekovú, vedúcu odboru architektúry o bližšie informácie oh�adne výstavby: 
- �erpacej stanice LPG a autosalónu Peugeot medzi Bratislavskou a Bavlnárskou ulicou,  
- �erpacej stanice za cestným mostom po pravej strane od mesta  
- výstavby kruhového objazdu pri Old Herole. 

Na základe predložených informácií, VM� Západ žiada: 

1. predloži� na nasledujúce zasadnutie VM� zoznam investi�ných akcií, ktoré sa realizujú na území VM� Západ, 
ku ktorým bolo vydané záväzné stanovisko mesta.  

2. do budúcna dôsledne dodržiava� ustanovenie �l. 3 ods. 3 písm. d) Rokovacieho poriadku VM� a predklada� 
výboru všetky žiadosti o vydanie záväzného stanoviska k za�atiu investi�nej výstavby na území VM� Západ, pred 
jeho vydaním úradom.  

�alej VM� Západ požiadal: 

- odbor architektúry o informáciu, aké sú možnosti v územnom smernom pláne �alšej bytovej alebo inej výstavby 
v lokalite �ereš�ový sad a sídlisko Nad Tehel�ou smerom do lesoparku Brezina alebo v jeho dotyku. 

- odbor �P o zmenu stanoviš�a ve�koobjemového kontajnera spred Kultúrneho strediska v Záblatí na ul. Ku 
Kyselke smerom k Tren�ianskej univerzite.  

- odbor ŽP zabezpe�i� osadenie ve�koobjemového kontajnera na Bavlnársku ul. k detskému ihrisku pod svetelný 
semafor.  

- oddelenie majetkové preveri� možnos� premiestnenia vývesnej skrinky pri Úspechu na vhodnejšie miesto 
(najlepšie pred vrátnicu Odevných závodov).  

- MHT vy�isti� Bratislavskú ul. na obidva smery.  

- MHT poriadne vysypa� dr�ou Školskú ul.  

- odbor ŽP o informáciu, v akom stave je povolenie prevádzky výrobnej haly v bývalom areáli NAZA na ul. 
Kasárenská na výrobu zlievárenských brikiet, sušenie a skladovanie hotových výrobkov pre firmu FOMPEX.  



- MHT v Kultúrnom stredisku Záblatie:  
- pre�isti� odpad v kuchynskom drese 
- opravi� pisoár na WC  
- vyrobi� police do skladu – rozmery p. Leitman 
- opravi� rozbité okná  
- opravi� poškodený zvod odpadovej vody zo strechy- Ing. Spa�ek bol oboznámený – záznam nehody od 
dopravnej polície 
- opravi� kúrenie – doda� obehové �erpadlo – informácie podá p. Bulko  
- požiada� Slovenské telekomunikácie o výmenu telefónneho prístroja 
- opravi� ž�aby na ved�ajšej budove pošty.  

2. Žiadosti:  

a)  
1. žiados� Ladislava Chudíka o kúpu pozemku parc. �. 558/149 zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v podiele 1-ica 
z ú�elom usporiadania jestvujúcej garáže na Ul. 	. Stárka – pri žel. moste. 
2. žiados� Rastislava Pipiša o kúpu pozemku parc. �. 558/149 zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v podiele 1-ica 
za ú�elom usporiadania jestvujúcej garáže na Ul. 	. Stárka – pri žel. moste. 
3. žiados� Gabriely Guzo�ovej o kúpu pozemku parc. �. 558/147 zastavaná plocha s výmerou 2 m2 za ú�elom 
usporiadania jestvujúcej garáže na Ul. 	. Stárka – pri žel. meste.  

VM� Západ hlasovaním 3 za odporu�il predaj pozemkov Ladislavovi Chudíkovi, Rastislavovi Pipišovi, Gabriely 
Guzo�ovej, v zmysle predloženej žiadosti.  

 
b)  
Žiados� Ing. Richarda Kurinca a Ing. Rastislava Kurinca o prenájom nehnute�nosti – pozemku nachádzajúceho sa 
v k.ú. Hanzlíková, �as� parc. �. 300 o výmere 60 m2, za ú�elom zriadenia prístupu na pozemok k pripravovanej 
výstavbe rodinného domu.  
Na predmetnú nehnute�nos� je v sú�asnosti uzatvorená nájomná zmluva medzi mestom Tren�ín a matkou 
menovaných Mgr. Evou Kurincovou. Vzh�adom k tomu, že pozemok na ktorom sa pripravuje výstavba rodinného 
domu je vlastníctvom Ing. Rastislava a Ing. Richarda Kurinca, menovaní požiadali o zmenu nájomcu v nájomnej 
zmluve.  
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ d�a 3.9.2003 odporu�il zmenu nájomcu v zmysle žiadosti.  

VM� Západ hlasovaním 3 za odporu�il zmenu nájomcu v zmysle predloženej žiadosti.  

Na záver p. Martin Bar�ák, predseda VM� Západ po�akoval prítomným za ú�as� a ukon�il zasadnutie výboru.  

Martin Bar�ák 
predseda VM� Západ  

Zapísala: Renáta Špaleková, 9.9.2003 

 


