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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 24.2.2010 na Mestskom úrade 
v Trenčíne – ÚŽPD Farská 10. 

 

 
Prítomní:       Neprítomní:     
    
poslanci:         

p. Vladimír Poruban       p. Tomáš Vaňo          ospravedlnený 

p. Mgr. Ladislav Pavlík      

p.Galbavý, MsP   MsP  

garant: Ing. arch. Pavol Guga  

 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Požiadavky poslancov a občanov 
3. Rôzne 
4. Záver 

 
       Zasadnutie výboru otvoril pán Vladimír Poruban predseda Výboru mestskej časti Západ.  

Zdôvodnil presunutie miesta konania zasadnutia VMČ na Mestský úrad v Trenčíne z dôvodu 
prebiehajúcich jarných prázdnin. Pôvodne sa malo uskutočniť na 4. ZŠ. 

Na zasadnutie VMČ boli predložené na prerokovanie žiadosti útvaru majetku mesta: 

- prenájom  pozemkov vo vlastníctve a spoluvlastníctve Mesta Trenčín pre SR – 
Slovenskú správu ciest za účelom uloženia inžinierskych sietí v súvislosti 
so stavbou I./61 Most – Trenčín  

- žiadosť spolo čnosti GRYF – reklamné štúdio , o predĺženie doby nájmu pozemku  
v k.u. Záblatie – časť parc.č. 1097.za účelom umiestnenia reklamného zariadenia – 
billboard.  

- žiadosť spolo čnosti Lamelland, s.r.o. Tren čín, o predĺženie doby nájmu pozemku 
v k.u. Záblatie – časť parc.č. 1097. Na uvedenom pozemku sú umiestnené 
informačné zariadenia.  

Vzhľadom na skutočnosť, že výbor MČ nie je uznášaniaschopný, boli tieto žiadosti 
s členmi prerokované mimo tohto zasadnutia. 

Prerokovanie sa uskutočnilo dňa 25.2.2010 na Mestskom úrade v Trenčíne.    

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za odporu čili vyhovie ť žiadostiam    
o prenájom, respektíve o pred ĺženie nájomnej zmluvy. 
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Zároveň bol predložený Harmonogram jarného upratovania 2010 

VOK budú umiestnené v pracovných d ňoch od 10,00 – 18,00 hod. pod ľa nasledovného  
harmonogramu: 

29.03.10 –  Majerská ul.   30.03.10 –  Ul.M.Kišša 
      Kasárenská ul.         Ul.Vl.Roya – Ul.Ľ.Stárka 
      Orechové – kaplnka                Ul.Ľ.Stárka – Ul.Piešťanská 
      Horné Orechové     Ul.Veľkomoravská 
      Ul.Súhrady – Ul.Široká 
 
31.03.10 –  Školská ul.   01.04.10 -  Ul.Hlavná –  Pri kaplnke 
      Ul.Zlatovská – Ul.Továrenská   Ul.Hanzlíkovská – Ul.J.Psotného 
      Kvetná                     Ul.Okružná 
      Ul.Bavlnárska – Ul.Obchodná   Detské mestečko  
      Ul.Kožušnícka 
 
06.04.10 –  Ul.Záblatská – Ul.Poľnohospodárska   
      Ul.Dolné Pažite – Ul.Rybáre    
      Ul.Pri Parku      

 

Aktuálne požiadavky poslancov a ob čanov:  

Opätovne bola nadnesená požiadavka občanov a členov VMČ na účasť vedúcej Útvaru 
architektúry a územného plánovania Ing. arch. Mlynčekovej a prezentáciu riešenia stavby 
„Modernizácia železnice“, jej vplyv na mestskú časť vrátane obdobia výstavby.  

Nakoľko je táto problematika značne špecifická, MsÚ – ÚAÚP požiada zástupcu Železníc SR 
– REMING  o jej fundované vysvetlenie. Táto požiadavka bola nadnášaná už viackrát 
v minulosti. So stretnutím so zástupcami REMINGu sa uvažuje na budúcom zasadnutí VMČ, 
ktoré sa uskutoční 31.3. 2010 v Kultúrnom stredisku v Zlatovciach.    

 
Pani sa pýta, aký je stav riešenia pripomienok k územnému plánu mesta, ktoré podali vo 
vzťahu k chýbajúcim komunikáciám okolo jestvujúcich 6 bytoviek v návrhu územného plánu 
a či už je tento proces uzavretý. 
 
p. Guga  – podrobnosti ako sú prístupové komunikácie k objektom územný plán sídla nerieši, 
sú riešené až v ďalšom stupni územnoplánovacej dokumentácie – územnom pláne zóny. So 
spracovaním ÚPZ sa v meste Trenčín zväčša neuvažuje. Nový územný plán ešte nie je 
schválený.     
 
Ďalej pani požaduje informáciu na budúcom zasadnutí, ako boli vyriešené pripomienky, ktoré 
boli podané na dvoch zasadnutiach v Istebníku v minulom roku.   
 
Pán dal otázku, ako pokračuje príprava výstavby nového mosta. 
V infe bol uverejnený rozsiahly článok týkajúci sa výstavby nového mosta, kde je uvedený 
konečný termín ukončenia výstavby nového mosta v roku 2012. 
 
Mgr. Pavlík  upozornil, že  ho občania upozornili na skutočnosť, že v areáli športového 
gymnázia sa v podvečer schádza mládež a fetuje.  
P. Galbavý – V prípade zistenia takejto skutočnosti je potrebné zavolať na tel. číslo Mestskej 
polície, na základe čoho budú dohodnuté hliadky. 



 3

Pán Poruban  podal informáciu o zverejnení harmonogramu jarného upratovania. Bude klásť 
dôraz na kvalitu upratovania verejných priestorov. Problém je aj s výskytom psích 
exkrementov po roztopení snehu.  
P. Galbavý  – Kontrola sa bude uskutočňovať aj zo strany MsP vrátane kontroly psov – psích 
známok. MsP reaguje aj na telefonické podnety od občanov. 
 
Zastávka pri Medikcentru – celú zimu nikto neodhrnul sneh, rovnako ako chodník pri 
pozemku križovatka Kožušnícka – Bavlnárska (novostavba bytovky). 
P. Galbavý – pri Medikcentre sme sa nevedeli dopátrať majiteľa, na Kožušníckej stavia 
Dubnická firma, nikde nemá označenie a kontakt.   
 
Pani Marta Hor ňáková  podala sťažnosť na správkyňu klubu dôchodcov v Istebníku v roku 
2009 – uráža občanov vrátane p. viceprimátora. Tá sa stratila, minulý týždeň podala ďalšiu. 
Ak bude potrebné podá sa aj petícia.  
Nie je jasné, kto je oficiálne správca objektu, ktorá pani Samáková. 
9.2. bola podaná žiadosť na možnosť využívania objektu pre činnosť občianskeho združenia.  
 
Otázka na skrátenie času (z 18.00 na 16.00), počas ktorého sú parkoviská spoplatnené. Táto 
požiadavka bola v minulosti predložená viackrát.   
P. Galbavý  – v súčasnej dobe je už čas spoplatnenia na Palackého ulici skrátený do 16.00, 
pre ostatné parkoviská platí pôvodný.  
 
Opätovne bolo upozornené na problém parkovania v okolí zastávky na križovatke Istebníckej 
a Chotárnej. Od brány do cintorína až po zastávku sú trvale autá. 
P. Galbavý  – problém sa dá vyriešiť realizáciou vodorovného značenia. Msp to pôjde nafotiť, 
po zhodnotení stavu sa podá návrh. Problém je aj v tom, že je to križovatka mestskej 
komunikácie a štátnej cesty. 
 
Na ulici Chotárnej 100 m pred cintorínom 4 stromy a kríky rastúce na hranici chodníka 
zasahujú do chodníka v dĺžke asi 7 metrov. Majiteľ je Orechovský urbár, rolu užíva p. Blaško.  
 
Aký je stav riešenia jamy pri ODA? 
P. Guga  – v súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia úpravy plochy 
s predpokladom začiatku realizácie na jar 2010.  
 
Požiadavka na aspoň provizórnu úpravu Jahodovej ulice stačí vysypanie štrkom. 
V súčasnosti je tam množstvo mlák.   
 
Upozorňujú na kone, ktoré majiteľovi pravidelne utekajú. (Horné Orechové, Istebnícka). 
P. Galbavý – MsP tento problém riešila, majiteľ sa vyhovára na to, že sa mu kazí elektrické 
oplotenie pozemku. 
 
 
 
Na záver pán Vladimír Poruban, predseda VMČ Západ, poďakoval prítomným za účasť. 
Ďalšie zasadnutie VMČ bude  31 marca 2010  v Kultúrnom stredisku v Zlatovciach. 

 
 
 

Zapísal : Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 8.03.2009 
 
 

        Vladimír Poruban 
                               predseda VMČ Západ 


