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ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia výboru mestskej časti Západ konaného dňa 30.9.2009 v Základnej škole na 
Veľkomoravskej ulici. 

 

 

Prítomní:         
poslanci:         

p. Vladimír Poruban   

p.Tomáš Vaňo  

p. Mgr. Ladislav Pavlík 

p. Ing. Viera Gugová, garant VMČ 

hosť: p.JUDr. Stanislav Bero, MsP 

Neprítomní: p.Martin Barčák 

 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Požiadavky poslancov a občanov 
3. Rôzne 
4. Záver 

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

Obyvatelia zo Širokej ulice požadujú kontrolovať rýchlosť jazdy vodičov na tejto ulici, pretože 
pri rýchlejšej jazde sa veľmi práši. Tiež navrhujú znížiť rýchlosť na 30 km/hod.  

P. Vaňo reagoval, že s rekonštrukciou ulice sa začne tento rok a predpoklad ukončenia prác 
je v novembri. 

Na otázku kedy sa začne rekonštruovať kultúrny dom Istebník odpovedal p. Vaňo, že 1. 
etapa rekonštrukcie začne tento rok a pôjde o priestory pre klub dôchodcov a mestskú 
políciu.  

Na Istebníckej ulici je potrebné zabezpečiť obnovu pamätníka padlým I.sv.vojny  ešte tento 
rok. 

Pri základnej škole Veľkomoravská ul. stále nie je osadený prístrešok na zastávke 
autobusov. 

Občania navrhujú osadiť zrkadlo na križovatke z mosta smerom na Stárkovu ulicu, pre 
zlepšenie prehľadu, alebo zmenu prednosti v jazde. 
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Osadiť zrkadlo na Žabinskej pri podjazde, kde je križovatka veľmi neprehľadná pri odbočení 
smerom na Ul. Ľ.Stárka. 

P.Jaroš poukázal na rozpadnuté schody na hrádzu pri železničnom moste. Hrozia úrazy. 

Opraviť schodisko na hrádzi oproti Ulici Piešťanská. 

P. Pavlík požaduje opraviť chodník na cestnom moste, ktorý je určený aj pre cyklistov. Má zlý 
povrch a otvorené a prepadnuté poklopy.  

Pozemok mesta za Kerolou je neudržiavaný, slúži ako prístupová cesta, ale je nespevnený, 
nie je dotiahnutá kanalizácia, voda a plyn. Zákazníci sa nevedia dostať k prevádzkam, je tu 
problém s odvozom smetí, doručovaním zásielok, pretože si ničia na ceste autá. Reagoval 
p.Vaňo, že tento rok by mal byť povrch čiastočne upravený. 
Zástupcovia vlastníkov susedných pozemkov žiadajú zaradiť do rozpočtu mesta dotiahnutie 
sietí a vybudovanie komunikácie s odvodnením.  
Tiež uviedli, že pripomienkovali návrh územného plánu, pretože v koncepte je toto územie 
uvedené ako nevyužité, pričom ho už využíva niekoľko firiem a dá sa jasne zaradiť do 
kategórie.   
Svoju požiadavku-sťažnosť na zanedbaný pozemok mesta zaslali na mestský úrad 
16.4.2009 a nebolo im odpovedané.  
Kedy bude vykonaná údržba predmetného pozemku, zaradenie investície do rozpočtu 
a funkčné siete a nová komunikácia? 
 
Požiadavka VMČ: v rámci cyklotrás opraviť povrch hrádze. 

Osadiť pri Lidl-i novú vývesku VMČ Západ. 

Požiadavka p.Milana Jančoviča predložená na zasadnutí písomne: 

Vzhľadom na to, že do dnešného dňa som nedostal odpovede vo veci zabezpečenia posl. 
prieskumu, v zmysle e-mailu p. poslanca Bc.Vaňu z 3.12.2008, ktorý som rozposlal na 
každého meno a to e-mailom zo dňa 27.7.2009. Na tento reagoval len p. poslanec Barčák 
otázkou, že nevie o čo ide. 29.7.2009 som mu v prílohe zaslal môj e-mail z 12.11.2008 
adresovaný p.Vaňovi. 

Potom nasledovali e-maile: 

Jč-Pa    26.8.2009  interpelácia 

Jč-Bar  9.9.2009 

Jč-Se  10.9.2009  bez odpovede (Mgr.Sedláčková) 

Bar – Jč 10.9.2009  dal tel. č. 

Jč-Bar  11.9.2009  požiadavka na p. poslanca, aby zavolal mňa 

Jč-Va  10.9.2009  bez odpovede 

Jč-Ba   22.9.2009  bez odpovede 

Pa    bez odpovede  
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Va     bez odpovede 

Po    bez odpovede 

Keďže nebola ochota oznámiť mi termín zasadnutia VMČ, tento mi musel zistiť môj syn, 
využívam túto príležitosť, hoci som telesne postihnutý a po dvoch vážnych operáciách, 
z toho jednej onkologickej, zúčastniť sa tohto zasadnutia a predkladám moju písomnú 
požiadavku, žiadam ju zapísať do zápisnice, požiadavka znie: 

1-trvám na posl. prieskume s mojou účasťou a účastníkmi, ako je uvedené v e-maile 
Bc.Vaňu, z 3.12.2008, v termíne a s výsledkom do najbližšieho zasadnutia VMČ. 

2-žiadam prejednať a zabezpečiť výslednú správu od hl. kontrolórky vo veci mojej sťažnosti 
v zmysle môjho e-mailu, zo dňa 17.6. a 19.6.2009, ďalej 30.6.2009, 27.7.2009, 9.9.2009, 
22.9.2009- bez odpovedí! 

3-dohodnúť s prednostom MsÚ-inž. Orolínom termín pokračovania rokovania z 28.7.2008, 
ktoré nebolo dokončené. Môže byť príp. spojené s posl. prieskumom. Požiadal som ho 
svojim e-mailom zo dňa 23.9.2009, 

4-žiadam vysvetliť kanc. p. primátora, prečo môj list adresovaný do jeho vl. rúk, zo dňa 
14.3.2007 prevzala pracovníčka ÚŽPD inž. Bredschneiderová a nebola mi daná odpoveď na 
dve moje žiadosti o prijatie p. primátorom a to zo dňa 14.3.2007 a e-mail zo dňa 5.5.2009. 

5-žiadam interpelovať p. primátora, na zasadnutí MZ, 29.10.2009, vo veci odpovede na 
interpeláciu p. poslanca Pavlíka na zasadnutí MZ, konaného 27.8.2009, zápisnica str.38, bod 
10 a nadväzujúcu odpoveď Bc.Vaňu. 

6-žiadam p. poslanca Bc.Vaňu a p. primátora, aby sa písomne vyjadrili k môjmu e-mailu, zo 
dňa 22.9.2009. 

Vážení p. poslanci, dovoľte mi pripomenúť Vám niektoré § zákona 369/1990 o obecnom 
zriadení a to § 25 ods. 1, pís.d., ods.3 pís. b,e, ods. 6, §26, ako aj ŠTATÚT MESTA Čl.20 
ods.9, ods.11 pis. a, b, ktoré ako občan využívam. Za pochopenie ďakujem a čakám 
odpoveď. 

Výbor prerokoval žiadosť útvaru právneho a matriky: o prerokovanie a návrh nových názvov 
ulíc na základe podnetu zo strany budúcich užívateľov obytných domov v lokalite IBV 
Zlatovce a IBV 21 Trenčín-Zlatovce. V uvedených lokalitách v súčasnosti prebieha výstavba 
rodinných domov resp. boli vydané právoplatné stavebné povolenia. 
 
VMČ Západ navrhuje a hlasovaním 3 za prijíma nové názvy ulíc . V lokalite Zlatovce pre 
IBV  21 Trenčín (za Malozáblatskou ulicou) názov novej ulice Kňažské. V lokalite Zlatovce 
pre IBV (pri Kasárenskej ulici) názov nových ulíc Šafránová a Slivková. 
 
Výbor prerokoval žiadosti útvaru majetku mesta  
1, o vyjadrenie k žiadosti Jaroslava Janáča o prenájom časti pozemku v k.ú. Zlatovce parc.č. 
980/1 o výmere cca 18 m2 za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke reštaurácia „U 
Janáčka“ na Zlatovskej ulici na obdobie od 1.7.2009 do 31.10.2009.  
VMČ Západ hlasovaním 3 za odporu čil prenájom časti pozemku podľa predloženej žiadosti.   

2, vyjadrenie k žiadosti Pavla Kotrasa o kúpu pozemku novovytvorená p.č.801/251 
zastavaná plocha o výmere 113 m2 v k.ú.Záblatie, za účelom majetkovoprávneho 
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vysporiadania pozemku, ktorý je užívaný a oplotený žiadateľom a tvorí neoddeliteľný celok 
s jeho pozemkami. 

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporu čil predaj časti pozemku podľa predloženej žiadosti. 

3,   prerokovanie a vyjadrenie k žiadosti BLACHOTRAPEZ s.r.o. o prenájom časti pozemku 
v k.ú.Zlatovce- parc.č.503/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 50m2 za účelom 
vysporiadania užívania pozemku ako prístupu k nehnuteľnosti na dobu neurčitú od 1.8.2009. 

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporu čil prenájom časti pozemku podľa predloženej žiadosti. 

Prerokované žiadosti útvaru ekonomického: 

1, žiadosť o povolenie prevádzkového času prevádzkarne AG Herňa, ul.Staničná 330, 
Trenčín, prevádzkovateľa Nergo s.r.o., Hrabovská 1, Trenčín s navrhovaným prevádzkovým 
časom pondelok až nedeľa od 10,00 do 2,00 hod. Prevádzkový čas bude povolený skúšobne 
na dobu dvoch mesiacov. 

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporu čil povolenie prevádzkového času podľa predloženej 
žiadosti. 

2, žiadosť o povolenie prevádzkového času prevádzkarne RIO RESTARURANT – 
prevádzkovanie reštaurácie a diskoték, Ul.Ľ.Stárka 18, Trenčín, prevádzkovateľa two M 
s.r.o., Švermova 27, Trenčín. Navrhovaný prevádzkový čas pondelok, utorok od 8,00 do 
22,00 hod; streda, štvrtok od 8,00 hod. do 4,00 hod.; piatok od 8,00 hod. do 5,00 hod.; 
sobota od 10,00 hod. do 5,00 hod.; nedeľa od 10,00 hod. do 22,00 hod.  

VMČ Západ hlasovaním 3 za odporu čil  povolenie prevádzkového času podľa predloženej 
žiadosti. 

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

 
Zapísala : Ing.Viera Gugová  
V Trenčíne dňa 19.10.2009 
 
 
 
 

        Vladimír Poruban 
                               predseda VMČ Západ 

                                   

 

 


