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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 31. 8. 2011 v priestoroch ZŠ na 
Veľkomoravskej ulici      

 

Prítomní:       Neprítomní ospravedlnení:    
     
poslanci:         

Bc. Tomáš Vaňo               p. Martin Barčák     

p. Mgr. Ladislav Pavlík      p. Patrik Burian  

garant: Ing. arch. Pavol Guga  

 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
2  Prerokovanie požiadaviek odborných útvarov MsÚ   
3. Odpovede na požiadavky  
4. Požiadavky občanov a poslancov   
5. Rôzne  

 
1. Otvorenie  
Zasadnutie výboru otvoril predseda VMČ pán Tomáš Vaňo.  

2. Prerokovanie požiadaviek odborných útvarov MsÚ  

Na prerokovanie bola predložená žiadosť o určenie názvu novej ulice – lokalita pri ulici Okružná, kde už 
prebieha nová výstavba.  
 
Výbor mestskej časti Západ žiados ť eviduje, na najbližších zasadnutiach VM Č dá po konzultácii 
s miestnym kronikárom návrh na pomenovanie novej ul ice. 
 

4. Požiadavky ob čanov a poslancov   

 

P. Pavlík Informoval zúčastnených o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré sa uskutočnilo dňa 
31.8.2011. 

Schvaloval sa cenník MHD, ktorý bolo potrebné upravovať vzhľadom na vysoké podlžnosti voči SAD 
nakoľko nebola upravená cena cestovného, bude potrebné redukovať počet a frekvenciu niektorých spojov. 
Je to ako začarovaný kruh. Ak má SAD stratú, zvýšime cestovné. Ale to sa neprejaví v príjmoch, lebo bude 
cestovať menej ľudí.     

Bol schvalovaný nový cenník poplatkov pre školy, školské družiny a ZUŠ.  

Ako ďalší bod bola riešená kauza okolo elektronickej aukcie za účelom predaja bytov pôvodne užívaných 
Univerzitou.  

Výsledok poslaneckého prieskumu preukázal, že nedošlo k vedomej manipulácii predaja. Našli sa však 
nedostatky technického rázu. Aukcia sa bude opakovať. Bude stanovená minimálna suma. Zároveň sa 
zlepší informovanosť o vyhlásení aukcie v rôznej tlači a iných médiách.  

pán: Mesto si tieto byty môže ponechať ako sociálne nájomné byty pre tých ktorí nedokážu platiť riadne 
nájomné alebo nemajú kde bývať. 
 
p. Vaňo: Aj ja som nad tým uvažoval, no v súčasnej dobe je na tom mesto finančne tak , že je potrebné 
dostať peniaze do príjmovej časti rozpočtu. Uvidíme ako to skončí s predajom bytov. Ak sa nenádu záujemci 
so zaujímavou ponukou na odkúpenie, mesto si ich asi ponechá.   
 
P. Pavlík Ja som tiež tlačil na primátora, aby nejaké 3-4 byty ponechal ako pohotovostné, ako napríklad keď 
v 2008 roku zobrala veterná smršť strechu na bytovom dome na Novinách.  
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P. Pavlík Ďalej som na zastupiteľstve žiadal zabezpečiť opravu chodníka pre peších na železničnom moste. 
Primátor mi sľúbil, že na najbližšom rokovaní so železnicami to predostre ako požiadavku mesta.  
 
 
pán: Položil otázku, ako to bude ďalej s kosením verejnej zelene v meste. 
 
p. Vaňo: Nemám informácie o ďalšom postupe mesta v rámci údržby verejnej zelene. Zistíme to a dáme 
vedieť. Mestské zastupiteľstvo je raz za mesiac, okrem toho   
 
 
pán: Položil otázku, kde v centre mesta sa uvažuje s klubom dôchodcov. 
 
p. Vaňo: Podľa mojich informácií by sa malo prízemie v objekte na Mierovom námestí (bývalá lekáreň) 
prispôsobiť na účely vytvorenia priestorov pre dôchodcov. Tieto priestory by mali nahradiť klub dôchodcov na 
Mierovom námestí č. 16. 
 
P. Pavlík V týchto priestoroch bude Kultúrnoinformačné centrum spojené s oddychovým priestorom na 
spôsob kaviarne pre dôchodcov s kuchynkou. Je tam možné poriadať aj rôzne menšie akcie pre dôchodcov.   
 
 
 
Najbližšie verejné zasadnutie VMČ Západ sa uskutoční dňa 28. 9.2011 o 16.00 hod. v KD Záblatie.  
 
Na záver pán Vaňo poďakoval prítomným za účasť.  
 
 
Zapísal : Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 9. 09. 2011 
 
 
 
 

        Bc. Tomáš Va ňo 
    predseda VM Č Západ 
 

 

 

 

 

 


