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ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 28.10.2009 v zasadacej 
miestnosti Mestského úradu v Trenčíne. 

 

Prítomní:         
poslanci:         

p. Vladimír Poruban   

p. Tomáš Vaňo  

p. Mgr. Ladislav Pavlík 

hosť: p.Galbavý, MsP 

         p.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.  

Výbor prerokoval nasledujúce žiadosti útvaru majetku mesta:  

1, k prenájmu nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Hanzlíková parc. č. 1265 vo výmere 169 m2 
pre Jozefa Dragana s manželkou Etelou za účelom užívania ako záhrady pri rodinnom dome 
na obdobie 3 rokov. VMČ Západ hlasovaním 3 za odporu čil prenájom pozemku podľa 
predloženej žiadosti.   

2, spoločnosť ALFA Reklama, s.r.o. požiadala o predĺženie doby nájmu Nájomnej zmluvy č. 
37/2005, uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a uvedenou spoločnosťou, na prenájom 
pozemku – časť parc.č. 1097, k.ú. Záblatie. Na uvedenom pozemku je umiestnená 
navigačná tabuľa.  

VMČ Západ hlasovaním 2 za a 1 proti neodporu čil predĺženie doby nájmu podľa 
predloženej žiadosti. 

3,   spoločnosť Mišák spol. s.r.o. žiadala o zámenu nehnuteľností v k.ú. Zlatovce a to : 

- pozemok parc.č. 983/4 o výmere 80 m2 vo vlastníctve Mesta Trenčín za pozemok 
parc.č. 987/4 o výmere 80 m2 vo vlastníctve Mesta Trenčín 

Zámena sa realizuje za účelom zarovnania línie pozemkov. 

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporu čil zámenu pozemkov podľa predloženej žiadosti. 

Požiadavky poslancov a občanov: 
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P. poslanec Barčák informoval o požiadavke p. Jančoviča a požaduje vyjadrenie MsÚ 
v rámci noriem a predpisov (písomná požiadavka je súčasťou zápisnice 09/2009).             UP 

Vedľa mostu smerom zo Zámostia do centra je vysoká burina, je potrebné ju odstrániť.    UIS 

P.Barčák možnosť reklamácie súvislých kobercov spred 3-7 rokov, čo môžeme robiť, keď 
sme predpokladali, že povrch je na 20 rokov.                              UŽPD+UIS 

P.Poruban: Kto preberá rozkopávky – po roku klesanie?        UŽPD+UIS 

Na Zlatovskej ulici sa spravil nový povrch vozovky asi pred tromi rokmi, na jar tam bola 
porucha (pri ihrisku ZŠ) a teraz je táto časť v sieťovom rozpade, na ďalšiu jar tam bude jama, 
treba miesto upraviť do pôvodného stavu.          UŽPD+UIS 

V Zlatovciach na Ul. Na vinohrady pri kultúrnom dome nie je stojan na bicykle. Reagoval 
p.Barčák: Stojan bude vrátený na pôvodné miesto po skončení prác na prípojke. 

Chodník vedľa starého cintorína je potrebné upraviť hrozí úraz. Odpoveď: Chodník pri 
cintoríne v Zlatovciach sa bude rekonštruovať v rámci modernizácie železničnej trate. 

Od kultúrneho domu Zlatovce smerom k cintorínu, priecestiu kríky siahajú nad cestu a na 
chodník je potrebné ich orezať prekážajú aj deťom.                                                            UIS 

Na Ulici Na Vinohrady stoja autá na chodníku na pravej strane.                                        MsP 

V budúcom roku sa bude robiť ďalšia etapa mestského rozhlasu v Istebníku.                 

Kultúrny dom v Istebníku sa začne robiť tento rok. V 1.etape sa budú robiť priestory pre MsP, 
miestnosť na vysielanie rozhlasu a toalety tieto by mali byť hotové do júna. Miestnosti pre 
klubovú činnosť budú dve, budú to väčšie priestory. Poslanci požadujú na zasadnutí 
v Zlatovciach predstaviť projekt rekonštrukcie kultúrneho strediska Istebník.                  UŽPD 

Pani Viteková žiada zametať ulice. Ulica Ružová je rozbitá aj ďalšie.                                  UIS 

Pri železničnom moste je nepokosené, žel. most je neosvetlený.                                        UIS 

Plocha medzi železničným priecestím a predajňou nábytku je zanedbaná, treba ho 
pravidelne kosiť.                     UŽPD 

P. Vaňo hovoril o rekonštrukcii ulíc, redukcie finančných prostriedkov v tomto roku. P. Barčák 
hovoril o čistení ulíc, spôsobu kosenia mestských pozemkov, riešení pasportu pozemkov a 
ich údržby.  

P.Kopecký sa pýta: ako pokračuje príprava vybudovania cesty za ubytovňou na Kasárenskej. 
Poslanci navrhujú zvolať samostatné rokovanie k tejto veci za účasti vlastníkov susedných 
pozemkov a mesta.         UŽPD+UMM 

P. poslanec Pavlík sa prihovára za riešenie problému p. Meda bývajúceho v bytoch pre 
neplatičov na Kasárenskej, nakoľko v tomto prostredí trpí.                        USV 

P. Vaňo uviedol k vybudovaniu Ul. Širokej, že nastali problémy pri súťaži na výber 
dodávateľa, ktoré zapríčinili posun termínu začiatku realizácie o dva týždne. Projektová 
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dokumentácia tejto stavby je k nahliadnutiu na útvare životného prostredia a dopravy- 
investície (Farská ulica 10). 

P. Faltička navrhuje aby sa občania správne informovali o stave takýchto akcií (druhý cestný 
most, priemyselný park a pod.).        

Čakáreň MHD na Zlatovskej ulici pri plavárni je nevyriešená. Je potrebné sa dohodnúť 
s majiteľom pozemku, ktorý naopak dlhú dobu zaberal mestský pozemok.          UMM+UAUP 

Prístrešok pri nemocnici je taktiež nedostatočný a navyše poškodený už vyše roka.      UAUP 

Čakáreň MHD pri Zlatovskej stanici je veľkosťou nedostačujúca.              UAUP 

Poslanci ďalej rozvinuli diskusiu na tému výstavby druhého cestného mosta.                      

V pohostinstvách nedodržiavajú záverečnú hodinu do 22,00 hod. vyrušujú. Reagoval p.Vaňo 
a p.Galbavý.                                                    MsP 

Na Jahodovej ulici psičkári venčia psov a neupratujú po nich, nemajú psov na vôdzke. P. 
Galbavý odporúčal zatelefonovať na MsP, za psa je zodpovedný majiteľ.   

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

 
Zapísala : Ing.Viera Gugová  
V Trenčíne dňa 4.11.2009 
 
 
 
 

        Vladimír Poruban 
                               predseda VMČ Západ 

                                   

 

 


