
Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného d ňa 26.8.2009  
v Klube dôchodcov na Med ňanského ulici. 

 
 
Prítomní:         
poslanci:       Neprítomní: 
p. Vladimír Poruban        p.Tomáš Vaňo 
p. Mgr. Ladislav Pavlík       p.Martin Barčák 
 
garant: p.Ing.Viera Gugová 
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.  
 
K predloženým žiadostiam odborných útvarov MsÚ neboli prijaté uznesenia, pre neprítomnosť nadpolovičnej 
väčšiny členov výboru. 
Výbor mestskej časti Západ navrhuje nové názvy ulíc v lokalite Zlatovce pri IBV za Malozáblatskou ulicou nové: 
Kňažské, alebo Slívie. Pri Kasárenskej ulici IBV nový názov Šafránová a Ul.kpt.Jána Prháčka.  
 
Požiadavky občanov a poslancov: 

Na evanjelickom cintoríne nie je voda. Nedá sa ťahať zo studne (prepúšťa klapka).                              MHSL 
 
Krátka ulička medzi Istebníckou a Majerskou ulicou je pre cyklistov neprejazdná. Parkujú tam autá a zo strany 

Istebníckej je neúčelne osadená značka daj prednosť v jazde. Občania navrhujú zákaz parkovania.           UŽPD 
 
Pri evanjelickom cintoríne je zastávka prímestskej dopravy. Na ceste parkujú vozidlá, a ak tam zastane autobus 

je Istebnícka cesta neprejazdná. Navrhujú vyznačiť vodorovné dopravné značenie BUS, alebo presunúť zastávku. 
 UŽPD  
Kedy sa bude rekonštruovať KS Istebník?                                                                                                UŽPD 
 
Kedy bude hotová Široká ulica?  UŽPD 
 
Ako sa budú riešiť sociálne byty. Konkrétne pre imobilných občanov. Iné mestá a obce takéto byty budujú. 
P.Pavlík reagoval, že existuje sociálna koncepcia. V budúcom roku by sa malo pristúpiť k výstavbe nových 

bytových domov, alebo sa kúpia hotové byty. V súčasnosti je zložité hovoriť konkrétne termíny, výdavková časť 
rozpočtu sa znižuje. 

 
Ako pokračuje proces schvaľovania nového územného plánu.  UAUP 
 
Občania navrhujú zjednosmerniť Ružovú ulicu. Na tejto ulici sa parkuje najmä od Kasárenskej ulice parkujú 

vozidlá.  UŽPD  
 
Na Zlatovskej ulici pri trafostanici (oproti domu č.14) rastie burina medzi chodníkom a oplotením, tiež 

z pozemku presahujú konáre orecha do chodníka a pozemok je neudržiavaný. Proti burine pri oplotení je potrebné 
zasiahnuť aj chemicky.                                                                                                                           UIS+UŽPD-D 

 
Na Zlatovskej ulici pri bytových domoch je otvorená nádoba na papier, ľudia tam hádžu rôzny odpad.  UŽPD 
 



Na Jahodovej ulici je potrebné znížiť rýchlosť na 30 km/hod., cesta je nespevnená, prašná, chýba tam 
kanalizácia. UŽPD  

 
Na Jahodovej ulici zhasína verejné osvetlenie. UIS  
 
Pamätník padlým na Istebníckej ulici je potrebné zreštaurovať. MHSL 
 
Orechovská kyselka nie je vykosená, prístrešok je špinavý, zariasený, chýbajú aj laty. UIS 
 
Súbežne s Okružnou ulicou smerom k bývalým NAZA je neudržiavaná orná pôda. Hrozia požiare suchej 

biomasy. UŽPD  
 

VMČ Západ žiada v kultúrnom stredisku Záblatie uskutočniť: opravu vnútornej omietky v hlásateľni, výmenu 
rozbitého okna, opravu telefónu-výmenu šnúry a zásuvky, opravu stoličiek, výmenu vypínača na elektrickom 
sporáku, opravu elektrickej varnej konvice, oprava termostatu na elektrickej rúre, oprava poklopu na vodovodnej 
šachte (pri KS ).                                       MHSL 
Ďalej odvoz hliny od KS po rozkopávke Telecom. Kto kontroloval alebo kolaudoval stav po rozkopávke?    UŽPD 
 
Občania ulice Hlavná žiadajú aby sa dodržiavala rýchlosť na tejto ulici, a preto žiadam aby mesto v súčinnosti so 
štátnou políciou vykonávalo meranie rýchlosti na danej ulici.            MsP+UŽPD
  
P.Gugová prečítala oznam o prerušení dodávok el. energie dňa 27.8.2009, 28.8.2009 a 30.9.2009 podľa ulíc v MČ 
Západ.  

 
Zapísala : Ing.Viera Gugová 
V Trenčíne dňa 3.9.2009 
 
 
 
 

        Vladimír Poruban 
                                  predseda VMČ Západ 
                        


