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ZÁPISNICA 

Zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 20. 5. 2020 o 14:00    

Vo veľkej zasadačke MsÚ v Trenčíne. 

Prítomní poslanci: Bc. Tomáš Vaňo, Martin Barčák, Mgr. Ing. Josef Kolář 
Nerítomní poslanci ospravedlnení:, Marcel Meravý, Ing. Mgr. Juraj Štilicha 
Garant VMČ:   Ing. arch. Pavol Guga                                                                                                                                   
MsP:   Tomáš Omachel                                                                                                                                   
 
 
 

1. Otvorenie     
 

Zasadnutie VMČ Západ otvoril jeho predseda pán Tomáš Vaňo. Privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že VMČ 
Západ je uznášaniaschopný, sú prítomní 3 členovia.  
 

Navrhnutý program zasadnutia: 
 

 
1. Otvorenie. 
2. Prerokovanie žiadostí odborných útvarov. 
3. Odpovede na požiadavky vznesené na minulom zasadnutí. 
4. Požiadavky občanov a poslancov. 
5. Rôzne. 
6. Záver. 

 
Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za, schválil program zasadnutia.  

 
 

 

2. Prerokovanie žiadostí odborných útvarov   
 

2.1  

Žiadame Vás o vyjadrenie sa k predaju nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Zlatovce, na ulici Kasárenská: 
novovytvorená C-KN parc.č.1442/58 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2, odčlenená geometrickým 
plánom z pôvodnej C-KN parc.č. 1442/33, evidovanej na LV č.1 ako výlučný vlastník Mesto Trenčín do vlastníctva 
pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., za účelom výstavby novej trafostanice v súvislosti so stavbou 
„TN_Trenčín, Kasárenská VNK, TS, NNK, NNV“. 

 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako investor stavby „TN_Trenčín, Kasárenská VNK, TS, 
NNK, NNV“, požiadala Mesto Trenčín o kúpu vyššie uvedeného pozemku za účelom výstavby novej trafostanice. 
V danej lokalite je plánovaný zvýšený odber elektrickej energie a spoločnosť Západoslovenská distribučná ide 
realizovať posilnenie NN rozvodu z novej trafostanice. 

Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ul. Kasárenská (slepá ulica). 
 

Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne, Útvar mobility MsÚ v Trenčíne a Útvar územného 
plánovania Mesta Trenčín dňa 02.04.2020 odporučili predaj pozemku.  

 
Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za odporučil vyhovieť žiadosti.  

 

 

 

 

 

 

3. Odpovede na požiadavky vznesené na minulom zasadnutí. 
 

 

Odpovede na požiadavky vznesené na zasadnutí VMČ na Mestskom úrade spolu s odpoveďami sú 
zverejnené na stránke mesta Trenčín v sekcii Samospráva - výbory mestských častí – VMČ Západ.  

 
 

4. Požiadavky občanov a poslancov. 
 

Pani Pšenčíková - opätovne požadujeme zabezpečenie poriadku pri stanovišti smetných nádob na Veľkomoravskej 
ulici pri nových nájomných bytoch. Pravidelne je tam neporiadok (hlavne po víkende), vietor rozfúkava smeti po celej 
ulici. Najlepšie by bolo vybudovanie ohradeného stanovišťa. Zatiaľ nebola zjednaná žiadna náprava, stav sa nezlepšil.   
Noví nájomníci sa nasťahujú a hneď vyhodia nábytok pred kontajnery. Teraz sú tam už 2 týždne dosky, predtým tam 
bola dlho chladnička. Kontajnery sa nemôžu umiestniť zvnútra k parkovisku?   
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Vzhľadom na to, že obyvatelia nie sú vychovaní, požadujeme ohradenie stanovišťa kontajnerov, aby neboli smeti 
rozfúkané po celej ulici. Mestská polícia nie je na to, aby zbierala smeti po ulici.  
Správca domu dohodol to, že pridajú ešte jeden kontajner, možno by to stačilo, ale keď sa niekto sťahuje, vyhadzuje 
to okolo kontajnerov.  
Správca domu mi povedal, že robia len administratívu, nemajú sa starať o čistotu okolo kontajnerov.   
Alebo nemôžu sa tu vybudovať polopodzemné kontajnery?     
Pán Barčák – polopodzemné kontajnery majú v tomto prípade zbytočne veľkú kapacitu, neboli by ekonomické. Ich 
vybudovanie je dosť nákladné.   
 
VMČ Západ - požadujeme zaslanie výzvy správcovi bytového domu za účelom zjednania nápravy a zabezpečenie 

poriadku na stanovišti nádob na KO na Veľkomoravskej ulici pri nových nájomných bytoch. Zároveň požadujeme 
informáciu, aké povinnosti má správca tohto bytového domu v zmysle zmluvy. 
 
Pani Pšenčíková  - požadujeme zabezpečiť opravu schodiska z hrádze od Ozety na cestný most. Dva stredné 

schody zo siedmich sú už od jesene úplne rozbité po celej dĺžke. Stav schodiska považujeme za havarijný.   
 
Pani Pšenčíková - plocha od hrádze k Váhu pri Piešťanskej ulici je zarastená, nikto sa o to nestará. Požadujeme jej 
kosenie vo väčšom rozsahu, nielen pri pláži.  Najnovšie tam chodí partia, ktorá podpaľuje živé stromy, od pláže popri 
Váhu až na špic. 
Pán Barčák – na údržbu pláže sa spýtame na MHSL.  
 
 

5. Rôzne 
 

V bode rôzne nebol prerokovaný žiaden podnet.   
 
 

6.  Záver 
 

Na záver predseda VMČ Západ pán Vaňo ukončil zasadnutie. 
Najbližšie zasadnutie VMČ ZÁPAD by sa podľa harmonogramu malo konať dňa 24. 6. 2020 na mieste, a v čase, ktoré 
bude určené na základe aktuálnej hygienickej situácie zverejnené v pozvánke. 
 
 
Zapísal: Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 20. 5. 2020   

 
 
 
 
                                                                                              Bc Tomáš Vaňo                                 
                                                                                           predseda  VMČ Západ                          

 


