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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 30.1.2008 v zasadačke 

Mestského úradu v Trenčíne 

 

 

Prítomní:         

poslanci:         

P. Vladimír Poruban  (prišiel neskôr) 

P.Tomáš Vaňo  

P. Martin Barčák 

P. Mgr. Ladislav Pavlík      
 

Ing. Viera Barčáková, garant VMČ 
 

hostia: 

Miroslav Galbavý, MsP-Západ 

Daniela Beniačová, UMM 

Ing.Ľubomír Šimo, MHSL m.r.o.  

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie žiadostí 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

Pán Tomáš Vaňo, člen VMČ Západ, privítal prítomných a otvoril  zasadnutie výboru.  

 

K bodu 2 

Pani Daniela Beniačová z útvaru majetku mesta predložila nasledovné žiadosti: 

 

1/  Žiadosť o prerokovanie a stanovisko k žiadosti p.Stanislava Nogu s manželkou  o kúpu 

časti pozemku ´E´ KN p.č.3080/2 v k.ú.Zlatovce o výmere 9 m
2
 z dôvodu zabezpečenia 

prístupu a ochranu svojich nehnuteľností.  

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil predaj pozemku v zmysle  predloženej  

žiadosti. 

 

2/  Žiadosť o prerokovanie a stanovisko k predaju nehnuteľnosti na Istebníkcej ulici 

p.č.385 v k.ú.Istebník vo výmere 258 m
2
 pre Milana Habánka s manželkou za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania a scelenia pozemkov pri rodinnom dome.   

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil predaj pozemku podľa predloženej žiadosti. 

 

3/  Žiadosť o prerokovanie kúpy prebytočného majetku štátu v správe Detského domova 

Trenčín-Zlatovce za symbolickú kúpnu cenu 1,- Sk. Stavby s.č.1676, 1677, 1701 a pozemky 

p.č.1065/5, 1065/4, 1095, 1076/2, 1077, 1051/4, 1073/3, 1073/2, 1094, 1091/2, 1066 

v k.ú.Zlatovce.  

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil kúpu majetku podľa žiadosti. 

 

4/ Žiadosť o prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti CENTRUM plus s.r.o. o kúpu časti 

pozemku č.2/1 v k.ú.Istebník o výmere 53,2 m
2 

na Ulici Duklianskych hrdinov, za účelom 

výstavby objektu na predaj tlače a tabakových výrobkov. 

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil predaj pozemku podľa predloženej žiadosti.  
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5/ Žiadosť o vyjadrenie ku kúpe časti pozemku p.č.103/7 v k.ú.Zlatovce vo výmere 974 m
2
 

pre UNOMED HOLDING s.r.o. Trenčín za účelom vybudovania parkoviska v lokalite medzi 

areálom ČIPRA, f.UNOMED a Medik centra.  

 VMČ Západ žiada doplniť stanovisko MEDIK Centra, vysvetliť spôsob prístupu 

k prevádzkam, zabezpečenie priechodu pre chodcov a cyklistov a opätovne predložiť. 

 

K bodu 3 

Požiadavky občanov a poslancov: 

Občianka mala pripomienku k plavárni na Zlatovskej ulici, prečo nefunguje a k tenisovým 

kurtom. Mládež sa píše do zoznamu na tenisové kurty na Obchodnej ulici a dospelí sa nevedia 

dostať k hre. Odpovedal p.Barčák, že treba záujem nahlásiť správcovi a ten bude situáciu 

riešiť. 

Ďalšia pripomienka občianky bola k záhradkám na Kožušníckej ulici, ktoré chcú 

užívatelia zachovať. Mesto malo získať tieto pozemky do svojho majetku. Pani nebola 

informovaná o riešení situácie, nebolo zorganizované stretnutie na mestskom úrade. Tvrdila, 

že v územnom pláne je plocha určená na zeleň, preto sa znovu pýta, či sa dajú dať 

pripomienky k územnému plánu. 

Nedostala odpoveď na výšku dane za garáže v bytovom dome. Vyjadrila nespokojnosť 

s výškou daní v meste. P. Barčák reagoval na túto pripomienku. Nesúhlasí s dramatickým 

zvýšením daní, ale popísal kde sú potrebné financie, ktoré ulice je potrebné rekonštruovať, 

ako sa dvíhajú ceny za všetky tovary.  

Ďalej hovorila o situácii v okolí Čipra, kde pokračujú stavebné práce, rozširuje sa 

spevnená plocha, pritom jej nie je známa informácia, či už majú stavebné povolenie. 

Pán bývajúci na Zlatovskej ulici zopakoval pripomienky: 

Na Zlatovskej ulici kontajnery na plasty a papier stále nemajú opravené zámky. Prečo to 

spoločnosť nerieši, neuplatní si záruku na nádoby?  

Psi spôsobujú problémy, poškodzujú stromy, značkujú stĺpy verejného osvetlenia, čo má 

za následok hrdzu až úraz detí prúdom pri . 

Zastávka autobusov pri IV.základnej škole (pri budove na Brančíkovej ulici) nemá 

prestrešenie.  

Po daždi neodteká voda z cesty pred domom Zlatovská ulica 2. 

Požaduje osloviť Slovenskú sporiteľňu, aby otvorila svoju pobočku „Za mostami“. 

Nový chodník na Zlatovskej ulici v úseku od Bratislavskej po Brančíkovu má pľuzgiere, 

je krivý (rovnako na Kvetnej), nekvalitne urobený. Kto zodpovedá za kvalitu, kedy bude 

povrch opravený?  

V školskej jedálni sú dôchodcovia (bývalí učitelia) označení ako cudzí, čo sa ich dotýka.  

Občianka znovu upozornila, že keď sa povoľuje výstavba obchodných domov treba 

dohliadnuť, aby v nich boli toalety. V LIDL-i WC veľmi chýba. 

 

Požiadavky VMČ:  

P. Pavlík upozornil na parkovanie pri LIDL-i. Bolo prisľúbené, že bude možné parkovanie  

obyvateľov Kvetnej na parkovisku LIDL. Vodiči bývajúci na Kvetnej dostali upozornenie, že 

budú autá odtiahnuté, pretože parkovisko je určené pre kupujúcich.  

Ďalej p. Pavlík hovoril o bezdomovcovi pri LIDL-i, ktorému je potrebné dať šancu, aby sa 

nestalo, že zamrzne. Reagoval p. Galbavý, popísal problémy, na ktoré poukazujú občania, že 

bezdomovec je pod vplyvom alkoholu, obťažuje návštevníkov pri vozíkoch a znečisťuje 

priestranstvo. Situáciu bezdomovca bližšie opísal aj p.Vaňo. Hovoril o jeho zázemí, o 

možnostiach ubytovania a pomoci, ktoré mu boli poskytnuté. 

P.Barčák navrhol otvoriť tému ´Rómovia Za mostami´ (Kasárenská ul.), venovať sa 

problémom správania sa občanov bez domova na samostatnom zasadnutí.  
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Požiadavky VMČ Západ: 

1. VMČ žiada stanovisko k prevádzke plavárne od mesta a vyjadrenie vlastníka 

plaváreň ´Za mostami´. Akým spôsobom sa dá získať plaváreň do majetku mesta 

späť?  

2. Zvolať rokovanie k záhradkám za bytovými domami na Kožušníckej ulici 

a informovať obyvateľov bytových domov Kožušnícka 3-21. 

3. VMČ požaduje zistiť situáciu okolo parkovania na parkovisku LIDL, či je možné 

odtiahnuť vozidlá. 

 

 

Na záver pán Tomáš Vaňo, člen VMČ Západ, poďakoval prítomným za účasť a ukončil 

zasadnutie výboru. 

 

 

Zapísala : Ing.Viera Barčáková  

     V Trenčíne dňa 1.2.2008 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Poruban 

                     predseda VMČ Západ 
   

          dňa:  


