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Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 28.5.2008  
v budove Mestského úradu v Trenčíne. 

 

 
Prítomní:         
poslanci:         
P. Vladimír Poruban   
P. Tomáš Vaňo  
P. Mgr.Ladislav Pavlík 
P. Martin Barčák      
 
Ing. Viera Barčáková, garant VMČ 
hostia: 
Miroslav Galbavý, MsP-Západ 
Eva Hudecová, MsÚ UMM 
Ing.Ľubomír Šimo, MHSL m.r.o. 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Poţiadavky poslancov a občanov 
3. Rôzne 
4. Záver 

 
           Zasadnutie výboru otvoril pán Vladimír Poruban predseda Výboru mestskej časti Západ.  
Poţiadavky poslancov a občanov: 
Prerokovanie ţiadostí útvaru majetku mesta: 
1/  Ţiadame Vás o prerokovanie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa 
v objekte na Ul. Staničná č. 330 v Trenčíne medzi prenajímateľom - Ján Pienčák Pego Centrum 
a nájomcom – Mesto Trenčín. Nebytové priestory sú vyuţívané ako archív Mesta Trenčín 
a kancelárie mestskej polície, s účinnosťou od 01.01.2008.  
 VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil prenájom nebytových priestorov podľa 
predloţenej ţiadosti.   
 
2/ Ţiadame Vás o prerokovanie ţiadosti Jána Faška, J. Psotného 5, Trenčín o prenájom 
nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte KS Zlatovce na Ul. Hlavná 10 v Trenčíne, za 
účelom prevádzkovania Expressa, s účinnosťou od 01.07.2008. Terajší nájomca končí 
k 30.06.2008.  
Stanovisko VMČ: Ţiadateľ o prenájom predloţí zámer rekonštrukcie priestorov objektu 
(sociálnych zariadení, ...). Ţiadosť bude opätovne prerokovaná po predloţení zámeru.  

Stanovisko VMČ bolo prijaté hlasovaním 4 poslancov. 
 
3/ Ţiadame Vás o prerokovanie a vyjadrenie k ţiadosti Miroslava Babulíka a manţ. 
o odkúpenie pozemku v k.ú. Zlatovce, parc.č. 380 o výmere 20 m2 za účelom vysporiadania 
pozemku pod garáţou súp.č. 1559, ktorá je vo vlastníctve ţiadateľa. 
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 VMČ Západ hlasovaním 4 za odporučil predaj pozemku podľa  predloţenej  ţiadosti. 
 
4/  Ţiadame Vás o prerokovanie a stanovisko za VMČ Západ k predaju nehnuteľností - 
pozemkov pri ţelezničnom moste v k. ú. Zlatovce 558/108, 558/116, 558/189, 558/190, 558/191, 
558/193, 558/195, 558/197, 558/199 a 558/201 vo výmere po 1 m2 pre vlastníkov 20-ich garáţí 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod nimi. 

VMČ hlasovaním 4 za odporučil predaj pozemkov podľa predloţenej ţiadosti. 
 
Poţiadavky občanov: 
Pani Nikolovová predniesla poţiadavku, aby sa zasadnutia VMČ konali v Zámostí o 18,00. 
Pýtala sa či bude otvorená plaváreň Za mostami 1.júna 2008.  V MČ Západ je 7 škôl, kde má 
mládeţ chodiť, tráviť voľný čas. 
 
Poţiadavka členov VMČ Západ: 
Poslanci hlasovaním 4 za prijali nasledovný návrh: 

      Ţiadame, aby mesto odstúpilo od zmluvy, pretoţe areál plavárne na Zlatovskej ulici nie je 
vyuţívaný na účel určený v zmluve. Majiteľ v roku 2007 plaváreň neprevádzkoval.   
 
Pán Vavro sa opýtal kedy sa bude  stavať Široká ulica, uţ sa po nej nedá chodiť. Poţaduje 
prítomnosť pána primátora. Vybudovanie odvodnenia a riadnej daţďovej kanalizácie. Ţiada 
určenie konkrétnych termínov. 
Odpovedal pán Vaňo, ţe sa hľadá riešenie. Pán Barčák popísal skutočnosti, ţe nie je 
vysporiadaný pozemok pod cestu a nie je obnovené stavebné povolenie. Poslanci navrhli 
zorganizovať stretnutie samostatne k Širokej. 
Pán z Ulice Ľ. Stárka opäť pripomenul, ţe treba nový asfalt na tejto ulici v časti medzi mostmi. 
Odpovedali poslanci, ţe oprava je plánovaná od 16.6.2008. 
P.Zapalačová pripomenula, ţe upozorňovala uţ koncom minulého roku na výšku daní za garáţe 
v bytových domoch. Nemá odpovede na doteraz vznesené otázky. 
Pán Poruban zopakoval, ţe sa všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach môţe 
zmeniť, ale s platnosťou od budúceho roka. Ďalej povedal, ţe do júnovej schôdze zastupiteľstva 
má byť pripravené zo strany úradu riešenie tohto problému.  
Pani z Medikcentra zopakovala situáciu okolo pozemku na parkovisko. Reagoval pán Barčák, 
uskutoční sa rokovanie a o výsledku bude informovaná. 
Pani Zapalačová sa pýtala, či je schválený nový územný plán, alebo sa ešte robí.             
Opäť prebiehala diskusia k parkovaniu pacientov pred Medikcentrom, stále tam nie je označené 
miesto pre parkovanie imobilných. 
Pán upozornil na zanedbaný pozemok pri plavárni na Zlatovskej ulici, kde je vysoká burina, čo 
hovoril uţ pred rokom a nestala sa náprava. Citoval ustanovenia VZN o čistote, povinnosti 
vlastníka starať sa o pozemok a moţnosti riešenia.                                                              
 
Poţiadavky poslancov MČ Západ:                    

1. P.Barčák predloţil ţiadosť obyvateľov bytového domu na Piešťanskej ulici o odkúpenie 
pozemku pri dome za symbolickú cenu, aby sa mohli o pozemok starať, oplotiť si ho, vysadiť 
ţivý plot atď. Členovia VMČ Západ podporujú predaj pozemkov pri bytových domoch na ţiadosť 
vlastníkov bytov s podmienkou definovania účelu vyuţitia pozemku v zmluve. 
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      2. V ďalšej ţiadosti o predaj väčšej garáţe na Bavlnárskej ulici pánovi Daňovi poţadujú 
členovia VMČ rovnako riešiť v súlade s platným VZN. Nedefinovať priestor ako dvojgaráţ, 
ale určiť cenu správne podľa výmery.  

 
      
Na záver pán Vladimír Poruban, predseda VMČ Západ, poďakoval prítomným za účasť.  
 

Zapísala : Ing.Viera Barčáková  
V Trenčíne dňa 11.06.2008 
 
 
 
 
 
 

        Vladimír Poruban 
                           predseda VMČ Západ 
   
                           dňa: 12.06.2008 


