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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 15. 3. 2011 v kancelárii viceprimátora 
mesta Trenčín 

 

Prítomní:       Neprítomní:      
   
poslanci:         

p. Bc. Tomáš Vaňo                 

p. Martin Barčák      

p. Mgr. Ladislav Pavlík   

p. Patrik Burian     

garant: Ing. arch. Pavol Guga  

 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
2  Požiadavky poslancov  
3. prerokovanie spôsobu práce VMČ Západ 

 
1. Otvorenie 
Zasadnutie výboru za účasti viceprimátora JUDr. Milana Kováčika otvoril pri neúčasti predsedu VMČ pán 
Martin Barčák     

2. Požiadavky poslancov  

p. Bar čák  

– Žiada o zistenie majiteľa pozemku – prieluka na Bratislavskej ulici, písomne zdokumentovať postup pri 
zabezpečovaní adekvátnej starostlivosti   

–  Požaduje informáciu, ako by sa dal riešiť problém – autobusová zastávka v Záblatí (chodník okolo 
cintorína), nakoľko písomná odpoveď na petíciu občanov nie je uspokojujúca.  Okolo cintorína bola štrková 
cestička, pri kolaudácii stavebných objektov súvisiacich s priemyselným parkom požadujeme jej uvedenie do 
pôvodného stavu investorom.  

Zároveň požadujeme vybudovanie cyklistického chodníka dodávateľom stavby (Tebodin) výmenou za 
zničené cesty počas výstavby.  

p. Pavlík:  

–  Chodník z Kvetnej na Zlatovskú je nevyhovujúci, je potrebné zistiť majiteľa susediaceho pozemku a začať 
jednania na vylepšenie stavu. Požaduje podať informáciu, v akom štádiu je plánovaný polyfunkčný objekt 
vedľa Lidla.    

–   Rekonštrukcia 4. ZŠ Veľkomoravská je nedokončená – podať informáciu o stave a ďalšom postupe.   

p. Bar čák  

–   Na doriešenie navrhuje zvolať poslanecký prieskum, pričom od mesta žiada príslušné podklady.   

p. Vaňo  

–   Objekty Detského mestečka sú v havarijnom stave (strop na chodbe objektu ZŠ).   

p. Bar čák  

–   Požaduje informáciu o fungovaní spolupráce s firmou Siemens, nakoľko má v pláne riešenie 3 lokalít na 
realizáciu verejného osvetlenia: 

a) ulica Poľnohospodárska – Záblatská 
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b) ulica Obhodná – Javorová 

c) ulica Duklianskych hrdinov od vinotéky k Lidlu 

 

3. prerokovanie spôsobu práce VM Č Západ 

Osvedčený rotačný systém zvolávania zasadnutí VMČ na 4 miestach zostane zachovaný, jedná sa o  
 
KS v Záblatí 
KS v Zlatovciach 
Klub dôchodcov na Medňanského ulici 
ZŠ Veľkomoravská (učebňa prírodopisu)   
 
Najbližšie verejné zasadnutie VMČ Západ sa uskutoční dňa 30.3.2011 o 16.00 hod. na ZŠ Veľkomoravská.  
 
 
Na záver pán Bc. Tomáš Vaňo, predseda VMČ Západ, poďakoval prítomným členom za účasť.  

 
 

Zapísal : Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 21. 03. 2011 
 
 
 

        Bc. Tomáš Va ňo 
    predseda VM Č Západ 
 

 

 

 

 

 


