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Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného d ňa 25.3.2009  
v budove Mestského úradu v Tren číne. 

 
 
Prítomní:         
poslanci:         Neprítomní: 
p. Vladimír Poruban       p. Tomáš Vaňo, ospravedlnený 
p. Martin Barčák 
p. Mgr.Ladislav Pavlík  
p. Ing. Viera Barčáková, garant VMČ 
hostia: 
p.Galbavý, MsP 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Požiadavky poslancov a občanov 
3. Rôzne 
4. Záver 

 
        Zasadnutie výboru otvoril pán Vladimír Poruban predseda Výboru mestskej časti Západ.  

Požiadavky občanov a poslancov: 
Informácia k Širokej ulici:  

P. Barčák: Na rokovaní s Farskou radou sa nepodarilo dohodnúť. Nedošlo k dohode 
o pozemkoch. Problém je v cene, na ktorú bol vypracovaný znalecký posudok. Farská rada by 
mala predložiť iný znalecký posudok. Druhý krok by mal byť protinávrh druhej strany. Nemôže sa 
začať stavať, lebo nie sú vykúpené pozemky. 

Občania: Chodíme po blate, máme zničené autá. Diskusia pokračovala pripojil sa 
p.Sýkorčin a obyvatelia Širokej. 

Pán z Okružnej ulice: Prečo sa nespraví Okružná ulica, keď sú v rozpočte peniaze? Cesta 
nie je odkanalizovaná, koberec nemá podklad, povrch sa solí a znečistená voda steká na pôdu.  

Občania sa boja, že ak sa tento rok Široká nebude robiť, tak sa už nespraví. Nedostávajú 
ani úľavu na dani. 

Pán Pavlík navrhuje zriadiť priechod pre chodcov na Bratislavskej ulici pri LIDL-i smerom k 
predajni talianskeho nábytku.  

VMČ Západ pozýva na najbližšie  zasadnutie pani Mlynčekovú vedúcu útvaru architektúry 
a územného plánovania, aby informovala v akom stave je modernizácia železničnej trate 
(riešenie dopravy v Zámostí, počas realizácie a po skončení). 

Informácia k druhému cestnému mostu p.Barčák: bude zahájená petičná akcia smerom 
k premiérovi a vláde s prosbou o urýchlené riešenie. Po cestnom moste jazdia desaťtisíce áut, je 
to regionálny problém nie len mestský, ide o život a má to byť prioritná vec.  

P.Pavlík: Európska komisárka pre regionálny rozvoj rokovala s pánom primátorom, 
prisľúbila urýchlenie veci. Mal by sa tiež zjednodušiť administratívny postup pri schvaľovaní 
európskych financií. 

P.Faltička sa opýtal v akom stave je príprava obchvatu cez Brezinu. Ak nebude napojenie 
nového cestného mosta, doprava sa zatrhne pod terajším mostom, treba to lepšie pripraviť.  

Všetko dlho trvá, aj pri dome armády sa už dávno malo stavať, riešenie je jednoduché, 
stavba garáži by sa mohla posunúť o osem metrov ďalej (smerom k prieluke), aby investor 
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vybudoval parkovacie miesta a v priebehu výstavby sa môže riešiť archeologický nález, 
napríklad presunutím na povrch a podobne.  

Občania tiež poukázali na rekonštrukciu námestia, že by sa nemal zabetónovať zelený 
stred Mierového námestia. 

VMČ Západ žiada, aby boli najneskôr v jeseni tohto roku odstránené stromy na 
Veľkomoravskej ulici, pretože sú staré a je tam poškodený chodník.  

 
Pán Poruban poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
Zapísala : Ing.Viera Barčáková  
V Trenčíne dňa 27.3.2009 
 
 
 

        Vladimír Poruban 
        predseda VMČ Západ 
        dňa:  

 


