
  

Z Á P I S N I C A 
 
z mimoriadneho zasadnutia Výboru mestskej časti ZÁPAD, konaného dňa 8. septembra  
2005 na Mestskom úrade v Trenčíne  
 
Prítomní poslanci:      Neprítomní  poslanci:  
p. Martin Barčák     –– 
Ing. Anton Boc 
Ing. Štefan Sýkorčin         
Vladimír Poruban       
––––––––––––––––––––––––––––– 
Ing. Mária Pauschová, garant VMČ 
Renáta Špaleková, zapisovateľka  
 
 
P. Martin Barčák, predseda VMČ Západ, privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie 
výboru, ktorý sa riadil nasledovným programom:  
 

1. Žiadosti (majetkové prevody) 
2. Petícia občanov sídliska Kvetná proti zriadeniu „zóny pre zvieratá“  
3. Požiadavky poslancov  

 
 
1. Žiadosti (majetkové prevody) 
 
a/ žiadosť o povolenie prevádzkového času:  
názov prevádzkarne: Reštaurácia Slnečnica  
adresa prevádzkarne: Bavlnárska 9, Trenčín (športovo-relaxačné centrum LION) 
prevádzkovateľ: EBENIT, s.r.o., Zlatovská 29, Trenčín  
navrhovaný prevádzkový čas: pondelok až štvrtok   od 10.00 hod. do 23.00 hod.  
    piatok, sobota  od 10.00 hod. do 01.00 hod.  
    nedeľa   od 11.00 hod. do 22.00 hod.  
 
Po prerokovaní vo VMČ bude prevádzkový čas povolený na skúšobnú dobu dvoch mesiacov 
v rámci ktorých bude sledované dodržiavanie podmienok stanovených v povolení.  
 
 VMČ Sever hlasovaním 4 za odporučil povolenie prevádzkového času 
v prevádzke Reštaurácia Slnečnica pre EBENIT, s.r.o., v zmysle predloženej žiadosti.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

b/ žiadosť Márie Maťaťovej, SNP 5, Trenčianske Teplice o prenájom nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa v objekte Pošty Záblatie č. 650 v Trenčíne o výmere 17,90 m2 za účelom 
zriadenia obchodu s textilom.  
 
c/ žiadosť Petronely Kútnej, Rybáre 251/16, Trenčín – Záblatie o prenájom nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa v objekte Pošty Záblatie č. 650 v Trenčíne o výmere 17,90 m2 
za účelom zriadenia prevádzky pánskeho a dámskeho kaderníctva.  
 
P. Barčák poznamenal, že obe záujemkyne žiadajú o prenájom tých istých priestorov 
v objekte Pošty v Záblatí a výbor sa musí rozhodnúť, koho odporučí.  
 
Nakoľko p. Petronela Kútna pochádza z mestskej časti Záblatie a má záujem zriadiť 
v predmetných priestoroch službu pre občanov t.j. kaderníctvo, členovia VMČ Západ sa 
zhodli, že odporučia priestory prenajať p. Kútnej.  
 
 VMČ Západ hlasovaním 4 za odporučil prenájom nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa v objekte Pošty Záblatie č. 650 v Trenčíne pre Petronelu Kútnu, 
Rybáre 251/16, Trenčín – Záblatie.  
 
 
 
2. Petícia občanov sídliska Kvetná proti zriadeniu „zóny pre zvieratá“  
 
P. Barčák sa vyjadril, že petícia je neaktuálna, lebo na ústnu žiadosť sa predmetná akcia 
zastavila a napriek tomu občania zorganizovali petíciu.  
 
VMČ Západ konštatoval, že práce na budovaní zóny pre zvieratá na sídlisku Kvetná 
bola zastavené ešte pred petíciou a z toho dôvodu občania nemusia mať obavy, že sa 
bude v prácach pokračovať.  
 
Zároveň VMČ Západ žiada o zvýšenú kontrolu psov na Kvetnej a či majitelia psov 
dodržiavajú príslušné VZN.  
 
 
 
3. Požiadavky poslancov  
 
P. Barčák poďakoval mestskému hospodárstvu a správe lesov za tempo a prístup k riešeniu 
problémov na území VMČ Západ za posledné obdobie.  
Informoval, že obdržal niekoľko petícií občanov vo veci detských ihrísk.  
 
Ing. Sýkorčin naniesol problém ohľadne futbalového ihriska ZŠ Na dolinách. Stav ihriska je 
katastrofálny, na jeho rekonštrukciu škola peniaze získala, avšak nezostali na výstavbu 
základov. Nakoľko sa črtajú nové riešenia výstavby futbalového ihriska s umelou trávou, je 
potrebné vyčkať na navrhované riešenia.  
Ďalej informoval o vykonaných prácach na opravu strechy v ZŠ Na Dolinách. Opravy boli 
podľa finančných možností vykonané. Aby bola dokončená oprava na celej škole je potrebné 
vykonať opravu strechy na ploche cca 400 m2, čo by predstavovalo cca 450 tis. Sk. Navrhuje, 



  

aby v zmene rozpočtu bola táto suma požadovaná, čím by bola oprava strechy na celom 
objekte školy ukončená. Ostatní poslanci s touto požiadavkou súhlasili.  
 
Ing. Boc doplnil, že sa zúčastnil školskej rady, kde sa prerokovávala  záležitosť ohľadne 
dofinancovania futbalového ihriska, škole chýba ešte 300 až 400 tis. Sk, o čom už informoval 
pána primátora.   
 
P. Barčák poukázal na nové dopravné značenie pri Odeve, ktoré je nezmyselné a situácia je 
tam katastrofálna. Z toho dôvodu chce zvolať stretnutie na mieste a hľadať také riešenie, aby 
sa dopravná situácia v tejto lokalite zlepšila.  
Zároveň požiadal, aby bol prizývaný na každé stretnutie, ktoré sa bude týkať zmeny 
dopravného riešenia na Zámostí.  
Ing. Švajdleník reagoval, že nové dopravné značenie bolo zrealizované na podnet občanov. 
 
 
 
 
 
 
 Na záver p. Martin Barčák, poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 
výboru.  
 
 
 
 
 
 
                           Martin Barčák, v.r.  
                člen VMČ Západ  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Renáta Špaleková, dňa 13.9.2005 
 
 
 
 
 
 


