
Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 24.9.2008  
v Základnej škole Veľkomoravská ulica. 

 

 
Prítomní:         
poslanci:         
p. Vladimír Poruban   
p. Mgr. Ladislav Pavlík 
p. Ing. Viera Barčáková, garant VMČ 
Neprítomní: p.Tomáš Vaňo, p.Martin Barčák 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Požiadavky poslancov a občanov 
3. Rôzne 
4. Záver 

 
       Zasadnutie výboru otvoril pán Vladimír Poruban predseda Výboru mestskej časti Západ.  
 
Požiadavky občanov a poslancov: 

 Pani Zapalačová hovorila o tom, že v Trenčíne je vysoká cena vody, je potrebné preskúmať, či sú vysoké 
náklady oprávnené.  

Pán sa opýtal, či bude postavený pri Bianke ďalší dom. Občania tiež požadujú, aby boli upravené kríky a stromy 
na ľavej strane keď chodci idú zo Zámostia k Prioru pred priechodom. Vedľa cesty.  

P. Ing. Sevčíková poukázala na vyťaženosť Zlatovskej ulice, na nákladnú dopravu smerom na Bratislavskú 
ulicu, kde otrasy z ťažkých nákladných áut poškodzujú domy a exhaláty zamorujú ulicu. Ťažké nákladné autá 
predsa nepatria medzi zástavbu. Pani Fabiánová popísala, že nákladné autá jazdia aj cez Rastislavovu ulicu. 
Občania žiadajú vylúčiť z tejto časti Zlatovskej ulice (od OS Úspech po Bratislavskú ul.) nákladnú dopravu nad 3,5 
tony a častejšiu kontrolu policajtmi.   

Oproti OC Úspech je rozostavaná stavba už 10 rokov. Nedá sa v zmysle zákonov vyzvať na dokončenie stavby, 
alebo zbúranie. 

Bude sa v cetre mesta skutočne stavať AUPARK? 
Lístie z topoľov na Kožušnícekej ulici nikto nezametá.  
Pri letnom kúpalisku na Zlatovckej ulici boli odstránené stromy, neboli vysadené nové. 
P.Nikolovová hovorila o tom, že plaváreň bola otvorená nepravidelne a vstupné 80 Sk bolo vysoké. Ešte sa má 

prenajať aj krytá plaváreň, čo môže tiež zmeniť cenu vstupného. 
Za Karou pálili odpad, čierny dym zamoroval okolie.  
Na Zlatovskej ulici nedostávajú Info. 
Občania by uvítali lepšiu kampaň na triedenie odpadu. 
Na Veľkomoravskej ulici chýba zadné sklo na zastávke MHD, keď prší voda strieka na čakajúcich.  
Tiež sú tu staré stromy, ktoré vytláčajú asfalt a je okolo nich vysoká burina. 
Na odpredaj pozemku Piešťanská 2142 nebolo odpovedané. 
Po chodníku na moste jazdia cyklisti a ohrozujú chodcov. Občan navrhuje osadiť tabuľu zákaz jazdy cyklistom 

na chodník smerom do centra mesta. 
Občan poďakoval, že na Zlatovskej ulici zmyzli hrbole na chodníku. Poukázal, že  
-stále sa tvorí veľká mláka na začiatku ulice od Bratislavskej, 
-nie je prístrešok pre deti čakajúce na autobus pri ZŠ, 
-nefungujú zámky na kontajneroch na separovný zber a ľudia hádžu vrecia do papiera, bioodpad a zmestia sa 

tam kartóny. 
Pri trafo na Kvetnej pri LIDLI je neporiadok. 
P. Pavlík žiada v mene družinárok ZŠ vykosenie trávy pri Váhu. 
Občan sa pýtal, prečo bolo zmenené značenie (daj prednosť v jazde)pri schádzaní z mosta na Ul. Ľ.Stárka 

dochádza k brzdeniu dopravy a kolíznym situáciam. Navrhuje urobiť prieskum koľko áut ide z mosta a koľko popri 
Váhu. Pri pumpe by malo byť osadené zrkadlo. 

 



 
 
Poukázané bolo na zlý technický stav zábradlia na cestnom moste, ktoré je na mnohých miestach 

prehrdzavené a môže dôjsť k úrazu. Opravu treba žiadať od správcu. 
P. Zapalačová hovorila o tom, že treba znížiť sumu 800,- Sk za garáž.  
Bola vznesená požiadavka na riešenie dopravy na Hlavnej ulici, kde je veľmi zahustená doprava aj kamiónová.  
Treba zabezpečiť údržbu vpustí za Kamencom do Vinohradov a na Hlavnej ulici. 
 
 
 
 
Na záver pán Vladimír Poruban, predseda VMČ Západ, poďakoval prítomným občanom za účasť.  

 
Výbor prerokoval žiadosť útvaru majetku mesta o vyjadrenie k  žiadosť MUDr. Ľumobíra Činčalu a manželky MUDr. 
Gabriely Činčalovej o predaj časti pozemku v k.ú. Hanzlíková parc.č. 137 o výmere cca 14 m

2 
(výmera bude 

upresnená GP) za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom dome na Javorovej ul. v Trenčíne.  
VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil predaj časti pozemku podľa predloženej žiadosti.   

 
Zapísala : Ing.Viera Barčáková  
V Trenčíne dňa 28.8.2008 
 
 
 
 

        Vladimír Poruban 
                                  predseda VMČ Západ 
                                  dňa: 24.9.2008 

 


