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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 27. 4. 2011 v Kultúrnom stredisku v 
Záblatí 

 

Prítomní:       Neprítomní:      
   
poslanci:         

p. Bc. Tomáš Vaňo              p. Patrik Burian     

p. Martin Barčák      

p. Mgr. Ladislav Pavlík   

garant: Ing. arch. Pavol Guga  

MsP   p. Galbavý  

 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
2  Prerokovanie požiadaviek odborných útvarov MsÚ   
3. Odpovede na požiadavky  
4. Požiadavky občanov a poslancov   
5. Rôzne  

 
1. Otvorenie  
Zasadnutie výboru otvoril predseda VMČ pán Bc Tomáš Vaňo.  

2. Prerokovanie požiadaviek odborných útvarov MsÚ  

- Žiadosť MUDr. Jána Staňaa manž. MUDr. Jany Staňovej o odkúpenie pozemkov v k.ú. Istebník (Vlárska  
ul.) - C-KN parc.č. 52/12 o výmere 4 m2 a parc.č. 52/13 o výmere 18 m2, za účelom spevnenia svahu 
a zlepšenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov. 
 

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za odporu čili vyhovie ť žiadosti o odpredaj pozemku za 
účelom spevnenia svahu a zlepšenia prístupu k nehnute ľnostiam vo vlastníctve žiadate ľov. 
 
 
3. Odpovede na požiadavky  

Vzhľadom na prvé rokovanie nového VMČ sa prešlo priamo na požiadavky zúčastnených. 

4. Požiadavky ob čanov a poslancov   

Predseda vyzval prítomných na prednesenie požiadaviek. 

p. Barčák  Uvažujem nad tým, že by sa prekrytie autobusovej zastávky zlikvidovalo svojpomocne. Mohli by 
sa použiť aj ľudia z mesta určení na aktivačné práce. Za zlatého MHT to šlo, teraz keď je to 
niekoľkonásobne drahšie, to neide. 

Kauza Plaváreň – navrhujem zvolanie mimoriadneho VMČ – mať podklady k majetkovému prevodu Plaváreň 
na Zlatovskej ceste a k zmene územného plánu. 
Idea Grande je niečo veľmi podobné. Som ochotný podporiť túto myšlienku, ale za jasných podmienok 
dohodnutých na začiatku.   
 
VMČ požaduje predloženie dokumentov, ktoré smerovali k  majetkovému prevodu týkajúceho sa 
areálu letnej plavárne na Zlatovskej a zmene územné ho plánu týkajúcej sa futbalového štadióna 
Ozeta. 
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Zajtra 28.4 2011 sa koná pietna akcia konajúca sa na cintoríne sa začína  Memoriál Jána Horáčka 15.00 na 
ul. Psotného hlavným organizátorom je VMČ Západ Občania pre Trenčín, + OZ  Veselé Zlatovce .. 
 
Zároveň Vás chcem pozvať na nedeľu 1. mája 16.00 + premietanie hokeja organizátorom je VMČ Západ 
a občianske združenia. 
 
Vlastníci záhrad  v záhradkárskej osade Váh žiadajú o zemnu lokality karanténnej stanice pre zvieratá. 
 
VMČ sa bude snaži ť vyh ľadať vhodnejšie umiestnenie prevádzky karanténnej stani ce. 
 
 
 
 
Najbližšie verejné zasadnutie VMČ Západ sa uskutoční dňa 25. 5.2011 o 16.00 hod. v KS Zlatovce. 
Na záver pán Bc. Tomáš Vaňo, predseda VMČ Západ, poďakoval prítomným členom za účasť.  
 
 
Zapísal : Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 4. 05. 2011 
 
 
 
 

        Bc. Tomáš Va ňo 
    predseda VM Č Západ 
 

 

 

 

 

 


