
 
 
                                          Z Á P I S N I C A 
 
          zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 27.05.2009 
                                               na Mestskom úrade v Trenčíne 
 
 
   
 
Prítomní:                                                                        Neprítomní: 
poslanci:                                                                          p. Martin Barčák, ospravedlnený 
p. Vladimír Poruban 
p. Tomáš Vaňo 
p. Mgr. Ladislav Pavlík 
hostia: 
p. Miroslav Galbavý 
p. Bc. Daniela Beniačová, ÚMM 
 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie žiadostí 
2. Požiadavky poslancov a občanov 
3. Rôzne 
4. Záver 
 
 
 Zasadnutie výboru otvoril pán Vladimír Poruban predseda Výboru mestskej časti 
Západ. 
 
 Prerokovanie žiadostí: 
Útvar majetku mesta predložil žiadosti na prerokovanie: 
 
- žiadosť spoločnosti ALFA Reklama, s.r.o., ktorá požiadala o predĺženie doby nájmu   
   pozemku v k.ú. Zlatovce – Ul. Bratislavská. Na uvedenom pozemku sú umiestnené  
   2 ks smerových tabuliek. 
   ÚAaÚP a ÚŽPaD MsÚ Trenčín dňa 12.05.2009 odporučil predĺženie nájomnej     
   zmluvy na dobu 3 rokov. 
 
   Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za odporučili vyhovieť žiadosti      
   o predĺženie nájomnej zmluvy. 
 
- žiadosť CENTRUM plus s.r.o., o predaj pozemku v k.ú. Istebník za účelom výstavby   
  odkvapového chodníka okolo objektu na predaj tlače a tabakových výrobkov. 
  ÚAaÚP a ÚŽPaD MsÚ Trenčín žiadosť prerokovali dňa 28.04.2009 a odporučili jej    
  vyhovieť. 
 
 
 



  Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za odporučili vyhovieť žiadosti   
  o predaj pozemku, ale s tým že sa vyčistí priestranstvo okolo predajného stánku. 
 
- žiadosť prenájmu nehnuteľnosti – pozemku na Hlavnej ulici v k.ú. Zlatovce pre    
  Milana Štefánika za účelom kosenia a údržby tohto pozemku.   
  ÚAaÚP a ÚŽPaD MsÚ Trenčín prenájom nehnuteľnosti odporúčajú. 
 
    Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za odporučili vyhovieť žiadosti    
   prenájmu nehnuteľnosti. 
 
- žiadosť zámeny nehnuteľností: pozemky Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Orechové za    
  pozemok Mesta Trenčín so spevnenou plochou. Zámena sa uskutočňuje z dôvodu   
  majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod mestskou komunikáciou – ulicou  
  Široká. 
  ÚAaÚP a ÚŽPaD MsÚ Trenčín zámenu nehnuteľností odporúčajú.   
 
  Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za odporučili vyhovieť žiadosti    
   zámeny nehnuteľností. 
 
 
 Požiadavky poslancov a občanov: 
 
Pán Pavlík pochválil MsP ohľadom jej zaobchádzania s bezdomovcami. Zároveň 
dodal, že by bolo dobre keby sa posilnili policajné hliadky na Ul. Kvetnej. Kde vo 
večerných hodinách pri LIDL-i posedávajú a popíjajú bezdomovci. Mestská polícia by 
sa mala postarať o poriadok.  
Pán Galbavý k tomu dodal, že LIDL má svoju SBS službu, ktorá by sa mala starať 
o jej verejné priestranstvo. 
Občan sa pýtal ako je to splnením VZN o ochrane pred zneužívaním alkoholických 
nápojov, v prípade popíjania alkoholu pri opekačke. 
Pán Poruban vysvetlil, že VZN sa nevzťahuje na slušnú akciu, je skôr zamerané na 
mladých ľudí popíjajúcich na verejných priestranstvách, v prípade ak ide o hlučnú akciu 
vtedy zakročí MsP. Je to pokutované. 
Pán Sykorčin spomenul aj maturantov, ktorí sú tiež hluční a nosia flaše s alkoholom. 
Pán Galbavý podotkol, že veľký problém sú maturanti ktorí skáču do cesty vodičom 
a pýtajú peniaze. 
 
  
 Rôzne: 
 
Na ďalšie zasadnutie VMČ Západ, pán Poruban pozýva Ing. arch. Mlynčekovú, vedúcu  
ÚAaÚP. Aby vysvetlila aktuálne riešenia ohľadom budovania železnice.             UAUP 
Poslanci sa zhodli v tom, že by sa mali urobiť riešenia ktoré budú predložené občanom. 
 
Pán Sýkorčin spomenul, že stanica je dezolátnom stave, bolo by dobré zistiť koľko by 
stála oprava. Podotkol, že schody v podchode sú v zlom stave, keď naprší je tam veľa 
vody, chodníky sú v katastrofálnom stave.    
Kúpalisko ´Za mostami´ je zavreté.         UMM 
Ihriská sa neudržujú.                                                                MHSL 
            



 
 
Pán Poruban súhlasil, ale je to otázka peňazí. Na to mu oponoval pán Pavlík, že to nie 
je len otázka peňazí. Keby sa viac hľadelo na občanov a nie na investorov. 
 
 
Pán Poruban poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie. 
 
 
 
Zapísala: Janka Pšenáková 
V Trenčíne dňa 27.05.2009 
 
 
 
 
 
                                                                                            Vladimír Poruban  
                                                                                          predseda VMČ Západ 
 
 
 
 


