
Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 26.11.2008  
v Kultúrnom stredisku Zlatovce. 

 

 
Prítomní:         
poslanci:         
p. Vladimír Poruban   
p. Martin Barčák 
p. Tomáš Vaňo 
p. Ing. Viera Barčáková, garant VMČ 
Neprítomní: p.Mgr.Ladislav Pavlík 
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.  
Predložené boli nasledovné žiadosti útvaru majetku mesta: 
1. Žiadame Vás o prerokovanie a stanovisko za VMČ Západ k predaju nehnuteľnosti-pozemkov 
p.č.518, zast. plocha o výmere 135 m2 a parc.č.520/1, zast. plocha vo výmere 1696 m2 pre 
Jozefa Baláža za účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívaných pozemkov.  
VMČ Západ hlasovaním 3 za odporučil  predaj pozemkov podľa predloženej žiadosti za cenu 
určenú všeobecne záväzným nariadením.   
 
2. Žiadame Vás o prerokovanie a stanovisko za VMČ Západ k predaju nehnuteľnosti – pozemku 
na Kasárenskej ulici v k.ú.Zlatovce časť parc.č.1442/33 v približnej výmere 2400 m2 pre 
Jaroslava Olaha s manželkou Máriou za účelom vybudovania športovo oddychového areálu pre 
penzión.  
VMČ Západ zaujme stanovisko k žiadosti po predložení zámeru (účelu využitia pozemku) 
pánom Olahom na najbližšom zasadnutí VMČ.  
 
Požiadavky občanov a poslancov: 

Kedy sa bude pochovávať na cintoríne v Zlatovciach?  
Poslanci odpovedali, že je potrebný súhlas susedných vlastníkov pozemkov a v prípade jedného 
pozemku sa pripravuje odkúpenie. Projekt je vypracovaný na 180 nových hrobových miest po 
plot s ochranným pásmom. 

Ďalej pokračoval rozhovor občanov s poslancami o výstavbe Auparku v centre mesta. 
Výstavba na pozemku je schválená s podmienkami. Je potrebné občanom vysvetliť systém 
dopravy v tejto lokalite po realizácii stavby.  

Pán Poruban tiež pripomenul, že sa zmení organizácia dopravy pri realizácii modernizácie 
železničnej trate a aj po jej dokončení.  



Je potrebné zabezpečiť zmenu povrchu chodníka smerujúceho na cintoríne v Zlatovciach 
k domu smútku (teraz je nevyhovujúci štrkový), poznamenala pani k zápisnici z ostatného 
rokovania VMČ. 

Pani Panáková sa opýtala, ako bude riešené kúrenie v kultúrnom dome Zlatovce. Upozornila, 
že je potrebná výmena okien, ktoré sú po smršti zničené a netesnia. Padol návrh na výmenu 
gamatov v priestoroch KS. 

Na požiadavku reagoval pán Barčák. Zdôraznil, že v kultúrnom dome sa má diať kultúra 
v kultúrnom prostredí.  

Pani Panáková ďalej upozornila správcu budovy, že do pánskych WC zateká (zo zvodu 
dažďovej vody preteká voda). Je potrebné pravidelné čistenie rín, obhliadky budovy 
a starostlivosť o KS Zlatovce.  

Pani Zapalačová opätovne poukázala na vysokú cenu za vodu v Trenčíne oproti iným 
mestám a uviedla, že cenu určuje väčšinový vlastník t.j.mesto. Navrhla vykonať vo vodárňach 
poslanecký prieskum, či je zisk spoločnosti oprávnený.  
Poslanci navrhli pozvať na zasadnutie výboru pracovníka TVK, aby vysvetlil cenu a odpovedal 
občanom na otázky. 
      Občania navrhujú zníženie dane z nehnuteľnosti zo 7,- Sk na 5,- Sk a tiež aby prímestské 
časti mali nižšie dane z garáže.   
      Pán Barčák hovoril o výške finančných prostriedkov, ktoré boli použité na komunikácie 
v mestskej časti Západ a aj napríklad na nový povrch komunikácie na Kožušníckej ulici. Výška 
dane rovná sa zachovanie štandardu investícii do mestskej časti Západ. Diskusia k téme dane 
pokračovala. 
Ďalej sa občania pýtali na mestskú krytú plaváreň a hovorili o plavárni za mostami. Pán Vaňo 
spresnil, že krytá plaváreň je vo výpožičke a výšku vstupného schvaľujú poslanci mestského 
zastupiteľstva. 
 
Zapísala : Ing.Viera Barčáková  
V Trenčíne dňa 2.12.2008 
 
 
 

        Vladimír Poruban 
        predseda VMČ Západ 
         


