
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ, konaného dňa 30. 8. 2006 
na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
Prítomní poslanci:      Neprítomní poslanci 
P. Miroslav Barčák     Ing. Anton Boc 
Ing. Štefan Sýkorčin  
P. Vladimír Poruban 
–––––––––––––––––––––––––––    
P.  Miroslav Galbavý, MsP Trenčín 
Ing. Mária Pauschová – garant  
P. Eva Hudecová – útvar majetku mesta 
–––––––––––––––––––––––––––    

 
 
Ing. Štefan Sýkorčin, člen VMČ Západ, privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, 

ktorý sa riadil nasledovným programom:  
 
 
1. Otvorenie 
2. Požiadavky poslancov a  občanov 
3. Žiadosti  
4. Rôzne  
5. Záver 
 

 
2. Požiadavky  poslancov a občanov 

 
P. Faltička upozornil, že oproti železničnej  stanici v  Zlatovciach bola odstránená  pred štyrmi 
mesiacmi autobusová zastávka, do dnešného dňa nie je nahradená.  
Ocenil, že bola verejnosť informovaná prostredníctvom INFO o novom cestovnom poriadku. 
Kritizoval však malé písmo, ktoré majú starší ľudia problém prečítať a zložité  rozdelenie grafikonu 
podľa pracovných dní a sviatkov, ktorý je  na zvlášť stranách. 
Upozornil, že cestovné poriadky vyvesené  na zastávkach MHD  sú  na  takom   papierovom podklade,  
ktorý sa vplyvom poveternostných podmienok i vandalizmu  sa ľahko poškodí. 
 
Ing. Sýkorčin uviedol, že prístrešky MHD sa budú obnovovať na území mesta komplexne. Primátor 
mesta vymenuje komisiu, ktorá sa bude zaoberať spracovaním požiadaviek občanov mesta Trenčín 
k novému cestovnému poriadku a následne bude cestovný poriadok  upravený tak, aby bola 
zabezpečená spokojnosť občanov mesta s cestovaním MHD. 
 
P. Barčák uviedol, že cestovný poriadok, ktorý je aktuálny bude v platnosti do 30.9.2006. 
 
P. Poruban uviedol, že pri OD ÚSPECH je poškodená  / odhnitá /zastávka MHD, malo by sa s tým 
niečo robiť, lebo hrozí zranenie. 
 
P. Gračka upozornil, že na cintoríne v Orechovom  v okolí hrobov a nad ohradou sú nebezpečne 
nakláňajúce sa tuje, ktoré ohrozujú návštevníkov cintorína , zakrývajú hroby i oplotenie a môžu sa 
zlomiť a zraniť niekoho. 
Doposiaľ boli tuje spojené medzi sebou oceľovou spojkou, avšak táto je utrhnutá a je len otázkou času 
kedy tuje spadnú, alebo sa zlomia. Bolo by vhodné, aby správca cintorína tieto tuje odstránil skôr ako 
vznikne škoda. 



 
P. Jasay uviedol, že  pred cintorínom v Orechovom sú už dlhší čas vyschnuté dve lipy, ktoré sú 
majetkom mesta. Bolo by vhodné, čo najskôr ich odstrániť, pokiaľ nenapadne sneh, pretože suché 
konáre ohrozujú chodcov i  zaparkované autá návštevníkov cintorína. 
 
Ing. Sýkorčin  požiadal, aby sa zodpovední pracovníci zamysleli nad tým, v akom stave je zeleň 
v niektorých lokalitách mesta. Napr. na  Ul. Na Vinohrady zasahujú konáre z orechov a tují na cestu – 
Ul. Bratislavská, Ul. Školská, atď ... 
Žiada, aby bol útvarom životného prostredia a dopravy MsÚ v Trenčíne / Ing. Barčáková / spracovaný 
článok v INFO o povinnostiach majiteľov pozemkoch,  na ktorých sa nachádza zeleň a o sankciách, 
ktoré hrozia občanom pokiaľ si tieto povinnosti neplnia. 
 Ide o povinnosti ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín. 
 
 P. Barčák  poďakoval MHSL, m.r.o., Trenčín, za vyriešenie požiadaviek, ktoré sa týkali VMČ 
Západ. 
 
Pripomienky VMČ Západ k Návrhu Rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2007. 
 
Prioritné investičné akcie v mestskej časti Západ: 
1. Realizácia rekonštrukcie Kultúrneho domu v Zlatovciach 
2. Ul. Istebnícka  – realizácia projektu / chodník, kanalizácia/ 
3. Ul. Široká – realizácia projektu 
4. Ul. Jahodová – realizácia projektu 
 
 

3. Žiadosti 
 
1. Žiadosť  Milana Štefánika, Márie Borákovej a Anny Štefánikovej o kúpu pozemku v k.ú. 
Istebník – lokalita medzi Jahodovou ul.  a Istebníckou ul.  – E- KN parc.č. 403/11 a E- KN parc.č. 
403/12, za účelom kompletizácie pozemkov. 
Žiadatelia sú vlastníkmi susedných pozemkov: C- KN parc.č. 586/2 / Milan Štefánik  - v celosti/ a C- 
KN parc.č. 586/1 a 587 + rodinný dom / M. Boráková a A. Štefániková – každá v ½ /. Uvedené 
pozemky užívajú žiadatelia v súčasnosti ako záhradu, resp. zázemie k rodinnému domu s tým, že M. 
Štefánik by pozemok E-KN parc.č. 403/11, výhľadovo využil na stavbu rodinného domu.. 
 

ÚŽPD a ÚAS MsÚ v Trenčíne predaj predmetných pozemkov za účelom kompletizácie, 
odporučil dňa 17.8.2006. 
 

VMČ Západ  hlasovaním 3 za odporučil kúpu pozemkov zmysle predloženej žiadosti 
odporučil.  
 
 
2. Žiadosť o prerokovanie prevádzkového času 
 
Názov prevádzkarne: VERITA – vináreň – kaviareň 
Adresa prevádzkarne: Pri parku 23, Trenčín – Záblatie 
Prevádzkovateľ: Riches & Success  s.r.o., Inovecká 1131/1, Trenčín 
 
Navrhovaný prevádzkový čas: pondelok až štvrtok:  od 12,00h do 24,00h  
     piatok, sobota:             od 12,00h do 02,00h  
     nedeľa:   od 14,00h do 23,00h 
 
Ide o zmenu prevádzkovateľa. Doterajší prevádzkový čas bol totožný s navrhovaným.  



 
VMČ Západ hlasovaním  3 proti neodporučil schválenie prevádzkového času v zmysle 

predloženej žiadosti. 
 

Ing. Barčák uviedol, že pôvodne bola povolený účel podnikania: cukráreň a kaviareň. 
 

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil, aby bol prevádzkový čas upravený nasledovne 
na skúšobnú dobu 2 mesiace: 
pondelok až štvrtok:  od 12,00h do 23,00h       
piatok, sobota:              od 12,00h do 01,00h  
nedeľa:   od 14,00h do 22,00h 
 
 
3. Žiadosť o prerokovanie prevádzkového času 
 
Názov prevádzkarne: MAGIC  MOTO  BAR 
Adresa prevádzkarne: Zlatovská 1783, Trenčín 
Prevádzkovateľ: MAINE  FATRA  SK, s.r.o., Kubranská 623, Trenčín 
 
Navrhovaný prevádzkový čas: pondelok až sobota:  od 08,00h do 04,00h  
     nedeľa:   od 15,00h do 02,00h 
 
Ide o zmenu prevádzkovateľa. Doterajší prevádzkový čas bol povolený v piatok a v sobotu do 04,00h, 
v ostatné dni do 24,00h 
 
Po prerokovaní vo VMČ bude prevádzkový čas povolený skúšobne na dobu dvoch mesiacov, v rámci 
ktorých bude sledované dodržiavanie podmienok stanovených v povolení. 
 

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil povolenie prevádzkového času v zmysle 
predloženej žiadosti. 
 
 
 
 
 
 

Nasledujúce zasadnutie VMČ Západ sa uskutoční 
dňa  27.9.2006 o 15,30 

v Kultúrnom dome -  Záblatie. 
 
 

 
 
 
 
 

                  Martin Barčák 
       predseda VMČ Západ, v.r. 
 
 

Zapísala : Viera Štefulová, dňa 6.9.2006 


