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Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ, konaného dňa 14.decembra 2005  
na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
Prítomní poslanci:      Neprítomní poslanci 
Martin Barčák      Ing. Anton Boc - PN 
Ing. Štefan Sýkorčin     Vladimír Poruban 
–––––––––––––––––––––––––––    
Mgr. Országh, náčelník MsP     
p. Galbavý, MsP 
Ing.  Mária Pauschová, garant VMČ 
Bc. Viera Štefulová, zapisovateľka   
    
  

P. Štefan Sýkorčin, člen VMČ Západ, privítal prítomných a otvoril zasadnutie 
výboru, ktorý sa riadil nasledovným programom:  
 
1. Otvorenie 
2. Požiadavky občanov 
3. Žiadosti (majetkové prevody) 
4. Rôzne  
5. Záver 
 
 
2. Požiadavky občanov: 
 
P . Turciová, P. Rokošná -  žiadali, aby  boli vyhradené aspoň 4 parkovacie miesta pri 
MEDIK CENTRE, príp. v jeho blízkosti, nakoľko je táto situácia  pre pacientov  
komplikovaná. Nedá sa tu parkovať, prichádzajú sem invalidi, starí občania, matky s malými 
deťmi. Často tu MsP pokutuje zaparkované vozidlá. 
 
Mgr. Országh – vysvetlil stanovisko dopravného inšepktorátu k tejto situácii. Je tu zastávka 
BUS – u, je nutné dodržiavať dopravné predpisy, nakoľko môže dôjsť k dopravnej kolízii. 
 
P. Galbavý – doplnil, že hliadky MsP doprevádzajú pacientov MEDIK CENTRA 
a pokutujú iba tých, ktorí nedodržiavajú dopravné značenie. 
 
Ing. Sýkorčin – informoval, že vlastník pozemku pri MEDIK CENTRE nechce dať súhlas 
s realizáciou parkoviska 
 
P. Turciová – požiadala o vysvetlenie, prečo sa pri stavbe haly neuvažovalo o riešení 
parkoviska takým spôsobom, že stavba  mohla byť posunutá o cca 30 m od chodníka a tu 
mohlo byť vybudované parkovisko. 
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Mgr. Országh – uviedol, že problém s parkovaním pri MEDIK CENTRE  trvá už  viac ako 
1 rok, vznikol osadením vodorovného DZ a tým, že cesta je smerom k MEDIK CENTRU 
zúžená. 
 
P. Barčák – informoval, že VMČ žiadal pre 2 rokmi, aby nebolo obnovené vodorovné DZ . 
Dopravný inšpekotrát vydal stanovisko, s ktorým sa VMČ Západ nestotožňuje. 
 
P. Turciová – navrhla,   aby sa rokovalo s  VT SLOVAKIA o odkúpení príp. prenájme 
pozemku pre parkovisko.  
 
 
P. Pleško 

– vyjadril poďakovanie za realizáciu chodníkov v mestskej časti ZÁPAD 
–  požiadal o informácie k možnosti zriadenia pobočky Slovenskej sporiteľne,a.s. 

v Zámostí 
– upozornil, že jeden z dvoch vybudovaných kanálových zberačov na Ul. Zlatovskej / 

druhý od Bratislavskej ul./  je nefunkčný 
– žiadal o informáciu k požiadavke vznesenej na predchádzajúcom zasadnutí VMČ   

/situácia v okolí LIDL : neporiadok, smeti, exkrementy/. 
 
Ing. Sýkorčin – požiada o vyjadrenie k danému problému ÚŽPD MsÚ. 
 
 
Ing. Pauschová – informovala, že čo sa týka zriadenia pobočky SLSP,a.s. iniciatíva musí 
vyjsť zo strany vedenia SLSP. Miesta pre zriadenie svojich pobočiek vyberá SLSP,a.s. na 
základe analýz. 
 
Ing. Sýkorčin – informoval, že v priestore vedľa parkoviska LIDL, v ktorom je problém 
s neporiadkom, chce nemenovaná firma vybudovať polyfunkčný objekt. Požiadavka VMČ 
Západ bude, aby ÚAS MsÚ v Trenčíne podmienil výstavbu nového  polyfunkčného objektu  
výstavbou verejných WC, prípadne je treba vyvolať rokovanie s LIDL, v.o.s. o tomto 
probléme. 
 
P. Gašparová – vyjadrila nasledovné požiadavky: 
– prečo nie je určená zóna pre peších a cyklistov v úseku mosta cez Váh? 
– prečo nie  je VOK v čase jesenného upratovania pristavený v priestore medzi 

Rastislavovou ul. a Svätoplukovou ul.? 
– je možné, aby bol elektroodpad odvážaný na zberné miesto s pomocou Mesta Trenčín  

/ niektorí ľudia nemajú ako tento odpad previezťna zberné miesto/ ? 
 
Ing. Sýkorčin – upozornil, že  zvoz elektorodpadu na určené miesto je povinný zabezpečiť 
si každý občan sám, nemôže byť uložený na verejnom priestranstve – ide o nebezpečný 
odpad.  
 
P. Gašparová 
– vyjadrila nespokojnosť s tým, že v meste Trenčín pri výstavbe objektov ubúda zelene 
– upozornila, že v zahradkárskej osade sa opäť vyskytol problém s krádežami, ktorý sa už 

riešil hlásením na polícii, treba venovať tomuto problému zvýšenú pozornosť zo strany 
MsP  
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– spýtala sa ako sa má riešiť problém s odstraňovaním stromov napadnutých chorobou, 
keď podľa zákona je zakázané spaľovanie odpadu v záhradkách. Tieto stromy treba 
okamžite likvidovať spálením, aby sa choroba nepreniesla. 

 
Mgr. Országh – informoval , že tento zákon prijala NRSR a všetky  VZN  musia 
rešpektovať nadradenú normu. Spaľovanie odpadu na verejnom priestranstve je neprípustné. 
Problém je najmä so spaľovaním nevysušených zelených   tráv. 
 
3. Žiadosti  
 
Ing. Valterová, predsedníčka ZR pri MŠ Orechovská ul.  - predložila žiadosť MŠ so 
špeciálnou triedou, Orechovská ul. 14, Trenčín 
Žiadosť sa týka výpožičky budovy MŠ za účelom zriadenia súkromnej MŠ podľa § 13 ods. 7 
písm. f) zákona NR SR  č 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov. 
Požiadala o stanovisko VMČ Západ. 
 
P. Barčák – uviedol, že predmetnú žiadosť treba prekonzultovať zo zástupcom primátora 
Ing. Antonom Bocom a odporučil inú formuláciu žiadosti ( napr. zmluvné dojednanie 
o odkúpení objektu ). 
VMČ Západ nemá námietky k zriadeniu takejto MŠ a podporí predloženú žiadosť. 
 
 
4. Rôzne:  
 
Prítomní členovia VMČ Západ spolu so zástupcami MsP Trenčín diskutovali o prioritných 
témach, týkajúcich sa plánu práce VMČ Západ  v budúcom roku. 
 
 
 Na záver p. Martin Barčák, predseda VMČ Západ, poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil zasadnutie výboru.  
  

Nasledujúce zasadnutie VMČ Západ sa bude konať dňa 25.1.2006 o 15.30 
v Kultúrnom dome v Záblatí. 
 
 
 
 
             Martin Bar čák, v.r. 
           predseda VMČ Západ 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Viera Štefulová, dňa 19.12.2005 
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