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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 26. 10. 2011 v Kultúrnom stredisku v 
Zlatovciach      

 

Prítomní:       Neprítomní ospravedlnení:    
     
poslanci:         

p. Martin Barčák         Bc. Tomáš Vaňo           

p. Mgr. Ladislav Pavlík       

p. Patrik Burian  

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 pri neúčasti predsedu VMČ pán Martin Barčák.  

2. Prerokovanie požiadaviek odborných útvarov MsÚ  

Na prerokovanie bola predložená nasledujúca žiadosť odborných útvarov MsÚ a mesta Trenčín.  
 
- Žiadosť Pavla Bobošíka s manželkou Martou  o odpredaju nehnuteľnosti - pozemku na Stárkovej ulici v 
k. ú. Zlatovce  parc. č. 55/8/221, zast. plocha vo výmere 2 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
časti pozemku pod jestvujúcou garážou. 
 
 
  

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 3 za odporu čili vyhovie ť žiadosti o odpredaj pozemku za 
účelom majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku pod jestvujúcou garážou. 
 
 
3., 4. Odpovede na požiadavky, požiadavky ob čanov a poslancov   

Pani Mičátková –  Požiadala o nasledujúce informácie: 

- vecný a majetkovoprávny stav – parkovisko pri Med ikcentre  - aké kroky už boli vykonané v súvislosti 
s vybudovaním nového, alebo s dočasnou rekonštrukciou jestvujúceho parkoviska.        

P. Barčák: Nepamätám si detaily zmluvy, ale princíp je taký, že sú tam tri subjekty – Unomed, Medikcentrum 
a mesto. Mesto predá pozemok pod parkoviskom Unomedu, ten uvolní pozemky pre Medikcentrum okolo ich 
budovy s možnosťou vybudovania parkoviska, v rámci scelenia pozemkov Unomedu sa prepojovací chodník 
presunie k oploteniu bývalej Čipry. Zároveň žiadam predloženie zmluvy s Unomedom, nakoľko sme ju ako 
poslanci nemali k dispozícii.  
 
- vecný a majetkovoprávny stav – pozemky ur čené na rozšírenie cintorína v Zlatovciach   
Upozornila na potrebu rozšírenia cintorína v Zlatovciach, vzhľadom na záujem obyvateľov Zlatoviec 
o možnosť pochovávania v tejto mestskej časti.  
 
P. Guga -  Najlepšie je dohodnúť si osobné stretnutie na MsÚ – aj na Útvare majetku mesta, kde sú 
požadované podklady k dispozícii. Predbežne je dohodnutý termín stretnutia v stredu 2.11.   
 
- oznamovacia tabu ľa VMČ umiestnená pri bývalom obchode na Javorovej ulici  – obchod je zrušený, 
jej umiestnenie už nemá opodstatnenie, je potrebné ju premiestniť, najlepšie na Kožušnícku medzi budovu 
Archívu a bytové domy, je tam väčší pohyb ľudí. 
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P. Barčák: Vyhodnotenie posledného jarmoku pri Lidli – organizátori prerobili vyše 700 €. Platili sa WC, 
učinkujúci, stráženie, upratovanie, elektrika, elektrikár,...  
Chceme to robiť minimálne 2x do roka, pred vianocami chceme zorganizovať miniakciu. Musíme sa 
dohodnúť s Lidlom aspoň na odbere elektriky, pretože sa správa neadekvátne. Akcia dokázateľne cez väčšie 
tržby pomohla aj Lidlu. Mesto by malo uhradiť niektoré položky pri akciách organizovaných VMČ. Počas 
akcií prichádzali ľudia sponukou pomôcť. 
  
P. Barčák:  
 
Požadujem, aby náčelník MsP v spolupráci so železničnou políciou zabezpečil to, aby chodci nemohli 
prechádzať mimo prechodu cez kruháč od Lidla cez železničné koľaje v smere na Kasárenskú.  
 
V mieste vyústenia Okružnej ulice cez podchod pod železničnou traťou je zaburinený pozemok po oboch 
stranách cesty, žiadam o jeho kosenie. 
 
Aký je postup, ak chcú obyvatelia na Bavlnárskej ulici  umiestniť kontajner na sklo?  
 
Sú prípady, keď kradnú papier z kontajnerov na separovaný zber.  
 
p. Galbavý: v takýchto prípadoch je potrebné zapísať si číslo auta a oznámiť to mestskej polícii. 
 
 
 
Najbližšie verejné zasadnutie VMČ Západ sa uskutoční dňa 30. 11. 2011 o 16.00 hod. v Klube dôchodcov na 
Medňanského ulici.  
 
Na záver pán Barčák poďakoval prítomným za účasť. Skonštatoval, že slabá účasť občanov na 
zasadnutiach VMČ je spôsobená nedostatočnou propagáciou, hlavne tým, že bola pozastavená distribúcia 
Infa. Oznamy na internete a vo výveskách sú nedostatočné. 
 
 
Zapísal : Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 2. 11. 2011 
 
 
 
 

        Bc. Tomáš Va ňo 
    predseda VM Č Západ 
 

 

 

 

 

 


