
Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 27.8.2008  
v Klube dôchodcov v Istebníku. 

 

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

 
           Zasadnutie výboru otvoril pán Vladimír Poruban predseda Výboru mestskej časti Západ.  
Výbor prerokoval žiadosť útvaru majetku mesta o vyjadrenie k  žiadosť MUDr. Ľumobíra Činčalu a manželky MUDr. 
Gabriely Činčalovej o predaj časti pozemku v k.ú. Hanzlíková parc.č. 137 o výmere cca 14 m

2 
(výmera bude 

upresnená GP) za účelom scelenia pozemkov pri rodinnom dome na Javorovej ul. v Trenčíne.  
VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil predaj časti pozemku podľa predloženej žiadosti.   
 
Požiadavky občanov a poslancov: 

 Pán Mališek hovoril o tom, že nebola štrkom vysypaná cesta na Ulici Matice slovenskej. Upozornil na túto 
situáciu už v marci. K novým rodinným domom nie ja zabezpečený prístup.  
       Ďalší pán poukázal na nevyužitý Kultúrny dom Istebník. Po zrušení KD Dlhé Hony bude potrebné vytvoriť nové 
priestory na využitie voľného času, napríklad pre kurzy tanca.  
       Odpovedal p. Vaňo, že na rekonštrukciu KD Istebník je spracovaná projektová dokumentácia. V objekte by 
mala sídliť mestská polícia, mala by tam byť univerzálna sála a v areáli ihrisko pre deti. Verí, že sa so stavebnými 
prácami začne na jar budúceho roka.  
       P. Barčák žiada príslušné útvary MsÚ, aby zabezpečili v 36. týždni upratanie mestskej časti Západ, pretože dňa 
7.9.2008 budú hody. 
       P. Poruban upozornil na zaburinenú cestu Bratislavská. Reagoval p. Galbavý (MsP Západ), že hovoril so 
správou ciest a tí prisľúbili nápravu. 
       Pani Perná žiada o riešenie situácie za prístreškom MHD pri klube dôchodcov (Medňanského 27). Hromadí sa 
tam odpad a šíri sa zápach. P. Poruban navrhol doplniť k nádobe na papier väčšiu nádobu na komunálny odpad 
a zabezpečiť pravidelné čistenie a odburinenie priestoru medzi budovou KD a prístreškom.  
    

 Na záver pán Vladimír Poruban, predseda VMČ Západ, poďakoval prítomným za účasť.  
 

Zapísala : Ing.Viera Barčáková  
V Trenčíne dňa 28.8.2008 
 
 
 
 

        Vladimír Poruban 
                                  predseda VMČ Západ 
                                  dňa: 28.8.2008 


