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Z á p i s n i c a 
 

z mimoriadneho zasadnutia Výboru mestskej �asti Západ, konaného d�a 6. októbra   
2004 na Mestskom úrade v Tren�íne  
 
Prítomní poslanci:      Ospravedlnení poslanci: 
Martin Bar�ák      Ing. Štefan Sýkor�in   
Vladimír Poruban      
Ing. Anton Boc    
------------------------- 
 
Renáta Špaleková, zapisovate�ka 
 
 
P. Bar�ák, predseda VM� Západ, uviedol, že zvolal mimoriadne zasadnutie za ú�elom 
prerokovania majetkových prevodov a Plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja, nako�ko 
k nim nemohol výbor prija� uznesenia na svojom riadnom zasadnutí, ke�že sa ho nezú�astnil 
dostato�ný po�et poslancov pre hlasovanie.  
 
   
1. Žiadosti:  
 
1/ žiados� Ivety Turzovej o udelenie súhlasu s prevádzkou a povolenie prevádzkového �asu 
pre Pohostinstvo RIVIERA na Pieš�anskej ul. �. 4 nasledovne: 
pondelok až štvrtok, nede�a   od 07.00 h do 22.00 h 
piatok     od 07.00 h do 24.00 h 
sobota     od 08.00 h do 24.00 h  
Nako�ko ide o novozriadenú prevádzku, ktorá sa nachádza v blízkosti bytových jednotiek, 
požiadalo oddelenie obchodu a služieb  o stanovisko k požadovanému �asu. 
Prevádzkový �as je možno v zmysle VZN �. 2/1998 o podmienkach podnikania na území mesta 
Tren�ín povoli� skúšobne na dva mesiace. Po tomto termíne pokia� sa nevyskytnú oprávnené 
s�ažnosti ob�anov na uvedenú prevádzku, môže by� prevádzkový �as povolený na dobu 
neur�itú.  
 
 VM� Západ hlasovaním 3 za odporu�il prevádzku a povolenie prevádzkového 
�asu pre Pohostinstvo RIVIERA na Pieš�anskej ul. �. 4 skúšobne na 2 mesiace.  
 
 
2/ žiados� �ubomíra Babica o zámenu pozemkov v k.ú. Zlatovce nasledovne:  

- pozemok �as� parc. �. 229/1 o výmere cca 900 m2 a objekt na parc. �. 239 vo 
vlastníctve žiadate�a za  
 pozemok �as� parc. �. 238 (zele� na letnej plavárni Za mostami) o výmere 829 m2 vo 
vlastníctve Mesta Tren�ín.  
Na pozemku parc. �. 238 má pán Babic záujem vybudova� prístupovú komunikáciu do 
športového areálu, kde sa v budúcnosti plánuje uskuto�nenie podnikate�ských aktivít.  
Odbor ŽP a investícií MsÚ a útvar hlavného architekta Mesta Tren�ín d�a 30.3.2004 

odporu�il zámenu pozemku z dôvodu zabezpe�enia prístupu v šírke zodpovedajúcej 
minimálnej obojsmernej komunikácií.  
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 VM� Západ hlasovaním 3 za odporu�il zámenu pozemkov v k.ú. Zlatovce na 
výstavbu obojsmernej komunikácie plus 1 chodník v maximálnej šírke potrebnej na jej 
výstavbu 9 metrov.  
 Zárove� žiada: 

- likvidáciu objektu na parc. �. 239, pretože objekt je nepoužite�ný. 
- vybudova� neprieh�adné oplotenie, ktoré po zámene bude potrebné od 

prístupovej cesty a na konci plavárne.  
 
3/ žiados� Ing. Stanislava Havlíka o kúpu �asti pozemku parc. �. 636 zastavaná plocha 
s výmerou cca 600 m2 v k.ú. Hanzlíkova – lokalita Bavlnárska ul., ktorá bude upresnená 
geometrickým plánom za ú�elom výstavby 15 garáží.  
Odbor ŽP a investícií a Útvar hlavného architekta Mesta Tren�ín žiados� odporu�ili d�a 
22.9.2004.  
 
 VM� Západ žiada prizva� Ing. Havlíka na zasadnutie výboru, aby predložil 
zámer výstavby garáží, pre koho sa majú stava� a ako majú vyzera�.  
 
4/ žiados� s.r.o. MONDO o kúpu novovytvorenej parcely �. 558/153 ostatná plocha o výmere 
252 m2 od�lenenej geometrickým plánom �. 34598600-43-03 od parcely �. 558/1, zapísanej 
na Správe katastra Tren�ín na liste vlastníctva �. 1, katastrálne územie Zlatovce, ktorá je vo 
vlastníctve Mesta Tren�ín.  
Poznámka: Na predmetnej parcele sa nachádzajú inžinierske siete, preto nehodlá použi� 
parcelu na výstavbu. Parcela bude využitá na rozšírenie vjazdu (nespevnenou, neasfaltovou 
plochou) do penziónu ROYAL.  
 
 VM� Západ hlasovaním 3 za odporu�il predaj novovytvorenej parcely �. 558/153 
ostatná plocha o výmere 252 m2 pre s.r.o. MONDO, v zmysle predloženej žiadosti.  
 
 
2. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Tren�ín  
 
 VM� Západ hlasovaním 3 za odporu�il schváli� Plán hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Tren�ín.  
 
 
3. Požiadavky poslancov 
 
P. Bar�ák:  
- druhýkrát požiadal o zabezpe�enie rýchlosti 40km/hod. na Bavlnársku ul., ktorú mu 

zamietol Ing. Švajdleník. Preto požiadal o vyvolanie rokovania za ú�asti Ing. Švajdleníka 
namieste.  

- vyslovil po�akovanie MHT za výborne splnené požiadavky výboru za predchádzajúce 
obdobie.  

- sa informoval, �i by MHT nerozšírilo parkovisko pri Medikcentre na Zámostí.  
 

           Martin Bar�ák, v.r. 
         predseda VM�  Západ  
           
Zapísala: Renáta Špaleková, d�a 15.10.2004 
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