
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti Západ, konaného d�a 5. februára 2003 na Mestskom úrade v Tren�íne  

  Prítomní:     Neprítomný :  
Martin Bar�ák 
Ing. Štefan Sýkor�in  
Ing. Anton Boc 
Vladimír Poruban  

Ing. Mária Pauschová, garant VM� 
Západ 
Renáta Špaleková, zapisovate�ka 

  

   

P. Martin Bar�ák, predseda VM� Západ, privítal všetkých prítomných na prvom zasadnutí Výboru mestskej �asti 
Západ, ktoré následne otvoril.  
P r o g r a m:  
1. Žiadosti 
2. Požiadavky �lenov VM� Západ 
3. Rôzne  

�lenovia VM� Západ sa dohodli, že nasledujúce zasadnutie výboru sa bude kona� d�a 26.2.2003 (streda) o 
15.00 hod. v Kultúrnom dome Zlatovce.  
Tiež sa dohodli, že raz sa bude kona� zasadnutie výboru v ur�itej mestskej �asti a dvakrát bude na mestskom 
úrade a to poslednú stredu v mesiaci o 15.00 hod.  

1. Žiadosti:  

1) Ing. Kalafút, riadite� MHT, predložil Zmluvu o nájme nebytových priestorov na ul. Stani�ná �. 330. O tieto 
priestory mali záujem dvaja žiadatelia, jeden z nich chcel z priestorov urobi� kaviare� a druhý žiadate� športové 
potreby a doplnky pre motocyklistov. Nako�ko na Stani�nej ul. už je reštaurácia, MHT vybralo druhého žiadate�a 
t.j. Ing. Branislava Kacinu, Cena je stanovená pod�a VZN.  

VM� Západ 4 hlasmi za odporu�ilo uzatvori� nájomnú zmluvu medzi MHT a Ing. Branislavom Kacinom na 
Stani�nej ul. �. 330 za ú�elom zriadenia predajne so športovými potrebami a doplnkami pre motocyklistov a 
zriadenia skladových priestorov.  

2) Ing. Vanková, vedúca oddelenia majetkového, predložila nasledovné žiadosti:  

a) žiados� vlastníkov bytového domu na ul. Bavlnárska, súp. �. 318 a 319, Tren�ín o prevod vlastníctva 
zastavaného pozemku pod�a zákona �. 182/1993 Z.z. v platnom znení.  
Ide o pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Hanzlíková, parc. �. 625 zastavaná plocha o výmere 551 m2 a parc. �. 626 
zastavaná plocha o výmere 555 m2. 
Odbor architektúry d�a 9.1.2003 odporu�il prevod vlastníctva zastavaného pozemku pod bytovým domom v 
zmysle zák. �. 182/1993 Z.z. 

VM� Západ 4 hlasmi za odporu�il prevod vlastníctva zastavaného pozemku pod bytovým domom v zmysle zák. 
�. 182/1993 Z.z. pre vlastníkov bytového domu na ul. Bavlnárska, súp. �. 318 a 319 a sú�asne navrhol oddeleniu 
majetkovému ponúknu� na odpredaj pri�ahlý pozemok.  

b) žiados� fi HORNEX development, spol. s.r.o., Agátová 1, Bratislava zo d�a 16.1.2003 odpredaj pozemku v k.ú. 
Istebník – lokalita križovatka ulíc Bratislavská a Zlatovská v Tren�íne – �as� parc. �. 23 zastavaná plocha s 
celkovou výmerou 1061 m2, z ktorej predmetom predaja bude výmera cca 300 až 800 m2 (bude upresnená 
geometrickým plánom). Ú�elom predaja je využitie plochy pre vybudovanie �asti komunikácie a parkoviska pre 
predaj�u potravín.  
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ žiados� odporu�ili d�a 23.1.2003 s podmienkou ponecha� vo vlastníctve 
mesta jestvujúci asfaltový chodník.  

VM� Západ 4 hlasmi za odporu�il predaj pozemku v k.ú. Istebník - lokalita križovatka ulíc Bratislavská a 
Zlatovská v Tren�íne – �as� parc. �. 23 zastavaná plocha s celkovou výmerou 1061 m2, z ktorej predmetom 
predaja bude výmera cca 300 až 800 m2, pre fi HORNEX development, spol. s.r.o., Agátová 1, Bratislava.  



 
c) žiados� fi ADOZ, spol. s r.o., Pred po�om 8, Tren�ín zo d�a 29.1.2003 o kúpu pozemku parc. �. 613/1 
zastavaná plocha s výmerou 811 m2 v k.ú. Hanzlíková, lokalita Bavlnárska ulica v Tren�íne za ú�elom výstavby 
bytového domu.  
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ žiados� odporu�ili d�a 3.2.2003.  

VM� Západ nezaujal k žiadosti stanovisko, nako�ko nebola predložená �lenom výboru v dostato�nom �asovom 
predstihu.  

3) Ing. Pauschová predložila žiados� o návrh k pomenovaniu novej ulice v mestskej �asti ZÁPAD. Potreba 
vytvorenia novej ulice vyplynula z výstavby nových domov v Zlatovciach.  

�lenovia VM� Západ sa dohodli, že konkrétny návrh názvu ulice predložia na zasadnutí výboru d�a 26.2.2003, 
ktorý sa bude kona� v Kultúrnom dome v Zlatovciach.  

2. Požiadavky �lenov VM� Západ 

Ing. Sýkor�in:  
- oproti Old Heroldu pri autobusovej zastávke je úplne zdevastované zábradlie, poprosil o nápravu.  
- na sídlisku Kvetná je odparkovaný obytný príves, ktorý sa tam nachádza viac ako 3 roky, taktiež sú tam 3-4 autá 
bez ŠPZ, ale aj autá s ŠPZ nachádzajúce sa v dezolátnom stave.  
VM� Západ požiadal MsÚ a MsP o zaujatie stanoviska k od�ahovaniu vrakov.  
- upozornil, že na železni�nom moste sú funk�né len 3 svetlá, zato na chodníku medzi železni�ným mostom a 
podjazdom na Hasi�skej ul. nie je funk�né ani jedno. Požiadal o riešenie tohto problému.  

P. Bar�ák: 
- predniesol s�ažnos� ob�ana, že medzi Kožušníckou a Zlatovskou ul. bola nezmyselne osadená dopravná 
zna�ka, bola daná na miesto, kde nemala by�.  
Požiadal Ing. Švajdleníka o vyjadrenie k tejto záležitosti.  

3. Rôzne  

Ing. Boc informoval, že poslanci obdržali žiados� o podporu mládežníckeho družstva TJ Družstevník Záblatie. 
Žiadajú MsZ vy�leni� nejaké finan�né prostriedky na údržbu, pretože ich náklady na údržbu areálu stoja 230 tis. 
Sk ro�ne, sami si ihrisko kosia, polievajú a pod. Spýtal sa, aké náklady MHT vynakladá na údržbu ihriska, ke�že 
ho má v správe.  

Ing. Kalafút, riadite� MHT, potvrdil, že ihrisko je v správe MHT s tým, že ho kosieva a v minulej sezóne ho kosilo 
3x na požiadanie.  

Ing. Vel�ko, prednosta MsÚ, poznamenal, že finan�ná a majetková komisia navrhla navýši� financie pre športové 
kluby na 1 mil. Sk.  

P. Bar�ák navrhol, že sa skontaktuje so zástupcami TJ Družstevník, aby zistil, �o presne chcú, spoznal ich 
potreby a potom sa do komisie predloží na prerokovanie konkrétny návrh o poskytnutie príspevku.  

Ing. Boc odporu�il odpísa� mládežníckemu družstvu TJ Družstevník Záblatie na ich list, že to bolo prerokované na 
zasadnutí VM� Západ a že ich pozývame na nasledujúce zasadnutie, ktoré sa uskuto�ní v Zlatovciach.  

P. Bar�ák sa vyjadril, že sa stretne so zástupcami a pokúsi sa to s nimi osobne vyrieši�.  

Ing. Vel�ko informoval, že vo finan�nej a majetkovej komisie boli prednesené návrhy na rozšírenie investi�ných 
zámerov a po istých úpravách sú navrhované tieto zmeny do návrhu zmeny rozpo�tu mesta na rok 2003 na 
území mestskej �asti Západ:  
- kanalizácia ul. Jarná vo výške 600 tis. Sk  
- kanalizácia ul. Jahodová vo výške 2 mil. Sk  
- kanalizácia ul. Žabinská vo výške 440 tis. Sk 
- kanalizácia ul. Psotného vo výške 2 150 tis. Sk 
- spracovanie projektovej dokumentácie odkanalizovania m.�. Záblatie vo výške 250 tis. Sk.  

Ing. Sýkor�in požiadal odbor investícií, aby do zmeny rozpo�tu na rok 2003 bola zapracovaná akcia – dokon�enie 
chodníka v zákrute na ul. Vlárska.  



Na záver p. Martin Bar�ák, predseda VM� Západ po�akoval prítomným za ú�as� a ukon�il zasadnutie výboru.  

Martin Bar�ák 
predseda VM� Západ  
D�a: 14.2.2003 

Zapísala: Renáta Špaleková, 13.2.2003 

 


