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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 28. 3. 2012 v KS Zlatovce      

 

Prítomní:       Neprítomný ospravedlnený:    
     
poslanci:         

Bc. Tomáš Vaňo               p. Mgr. Ladislav Pavlík       

p. Patrik Burian        

p. Martin Barčák      

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  pán Tomáš Vaňo  

2. Prerokovanie požiadaviek odborných útvarov MsÚ  

Na prerokovanie bola predložená žiadosť spoločnosti LAMELLAND, s.r.o. Trenčín, ktorá požiadala 
o predĺženie doby nájmu Nájomnej zmluvy č. 4/2006 uzatvorenej dňa 13.03.2006, predmetom ktorej je 
prenájom pozemku v k.ú. Záblatie – časť C-KN parc.č. 1097 zast.plocha o výmere 1 m2. Na uvedenom 
pozemku je umiestnené informačné zariadenie. 

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 1 za 2 proti neodporu čili vyhovie ť žiadosti o pred ĺženie doby 
nájmu. 

Na prerokovanie bola predložená žiadosť spoločnosti DUO CREATIVE, s.r.o. Hlohovec, ktorá požiadala 
o predĺženie doby nájmu Nájomných zmlúv č. 23/2006 a 48/2007, predmetom ktorých je prenájom pozemku 
v k.ú. Záblatie – časť C-KN parc.č. 801/5 zast.plocha o výmere 2 m2. Na uvedenom pozemku sú umiestnené 
2 ks navádzacích panelov. 

Výbor mestskej časti Západ hlasovaním 2 za 1 proti odporu čili vyhovie ť žiadosti o pred ĺženie doby 
nájmu. 

Na prerokovanie 31. 8 2011 bola predložená žiadosť o určenie názvu novej ulice – lokalita pri ulici Okružná, 
kde už prebieha nová výstavba.  
 
Výbor mestskej časti Západ po konzultácii s miestnym kronikárom  na vrhuje hlasovaním 3 za nový 
názov ulice „Ulica Jána Prhá čka“ . 
 

Výbor mestskej časti Západ nesúhlasí s návrhom na vy ňatie pozemku vo vlastníctve mesta Tren čín 
pred hlavným vstupom do bývalého areálu Bavlnárskyc h závodov na Bratislavskej ulici z pasportu 
mestských komunikácií.   

 

3., 4. Odpovede na požiadavky, požiadavky ob čanov a poslancov   

Pani Dvorská:  

Kedy sa spraví chodník na zlatovskom cintoríne? Je vysypaný šutolinou, ničia sa tam opätky. 
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p. Bar čák:  Mestské cintoríny má v správe firma Dvonč. Predminulý rok  sa uskutočnila prvá etapa 
úpravy chodníkov, odvtedy neúspešne žiadame o pridelenie financií na dokončenie.  

Zajtra začne výrub stromov na Veľkomoravskej, o ktorý sa snažíme už vyše 10 rokov. Výrub bude stáť cca 
25.000€.  Ide sa robiť kotolňa v Detskom mestečku. Darí sa nám presadiť len niektoré akcie, ale oveľa viac 
ako v iných mestských častiach. 
 

Pani Dvorská: Po otvorení parku v Zlatovciach na húpačky chodia fajčiť 12-13 roční výrastkovia asi z 
Detského mestečka a chodia tam piť bezdomovci. Park sa teraz zbytočne otvára. 
 

p. Bar čák:  Ja mám dobrú skúsenosť z predvčera, volal jeden pán, že na Obchodnej sa deti šplhajú po 
búdke na detskom ihrisku. Prišla mestská polícia, zobrala deti a odovzdala rodičom. Deti si to medzi sebou 
povedia a potom sa takéto veci boja robiť. 

Prišla predčasná jar. Sezóna v parku sa rozbehne tak za 2-3 týždne, zatiaľ je bláznivé počasie. Potom vyjdú 
rodičia s deťmi von, a tomu sa prispôsobí aj režim využitia parku.  

Pripravujeme projekt úpravy parku cez prostriedky z EÚ. Ak sa podarí, park sa dostane do kvalitatívne 
vyššej polohy.  

pani Žáková:   

- Kde je pán Pavlík?   

- Kedy sa bude zametať štrk z ciest? Ak sa to aj robí, nie je to urobené dobre. Napríklad na 
Hanzlíkovskej ulici.  

p. Vaňo:   

- Pán Pavlík bol minule aj teraz ospravedlnený, momentálne je služobne v zahraničí. 

- Upratovanie ciest po zimnej údržbe sa začína robiť asi v polovici apríla.  
 

p. Breznický:  Pred zametaním je potrebné napríklad rozhlasom vyhlásiť čas, aby mohli odparkovať 
automobily. Inak zavadzajú na ceste a táto sa poriadne nepozametá.   

Prečerpávacia stanica kanalizácie v rohu na Okružnej ulici je prístupná a tým aj nebezpečná.  
 

p. Bar čák:  Táto prečerpávacia stanica už nie je funkčná, zistíme majiteľa a vyzveme ho na nápravu 
nevyhovujúceho stavu.  
 

Pani Mičatková:   

- Chcem sa spýtať na rozšírenie cintorína v Zlatovciach. 

- Ešte raz chcem upozorniť na nevhodné umiestnenie oznamovacej tabule VMČ pri bývalom obchode 
na Javorovej ulici 

p. Vaňo:   

- Tri roky sme bojovali za doriešenie majetkových vzťahov a ochranných pásiem, po doriešení týchto 
vecí teraz nemáme peniaze na projektovú dokumentáciu na samotné rozšírenie. Táto akcia nie je 
zahrnutá medzi priority na tento rok. Na tento rok máme Veľkomoravskú ulicu a kotolňu v Mestečku, 
budeme sa snažiť budúci rok zabezpečiť projektovú dokumentáciu a realizáciu rozšírenia.   

Pani :  Na našej strane nie je rozhlas. Po oprave rozhlasu sa tam nezapojil. 
 

p. Bar čák:   Celý čas bojujeme len za to, aby sme udržali to, čo je funkčné, dva roky sme na to nedostali ani 
€, dokonca nevieme zaplatiť starú faktúru za to, čo bolo zrealizované pred vyše rokom. Sme radi, že sa 
udržiava aspoň to, čo už bolo urobené. Neviem si predstaviť že sa bude rozhlas rozširovať, čo je oprávnená 
požiadavka. 
 

Pani Janišová:   Na Jahodovej ulici sa má robiť voda a kanalizácia. Nebolo by dobré to využiť a zrealizovať 
tam aj elektriku a plyn aby sa komunikácia nemusela znova rozkopávať? Je tam niekoľko rozostavaných 
rodinných domov a voľných stavebných pozemkov. Aký je stav prípravy prípadnej investičnej akcie mesta? 
Je tam verejné osvetlenie na stĺpoch, ktoré nikomu nepatria. 
 

p. Barčák:   V prípade zámeru na vytvorenie stavebných pozemkov si komunikácie a inžinierske siete 
zabezpečujú ich vlastníci sami.  V tomto prípade je už vypracovaný projekt, ktorý sa však bude musieť 
aktualizovať.  V súčasnej dobe mesto s určitosťou nebude realizovať inžinierske siete ani komunikáciu. 
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p. Sykor čin:    

-  V piatok alebo v sobotu sa celé Zámostie zaperilo. Nie je to nič príjemné, hlavne pre alergikov. 

- Pred šiestimi rokmi bola zrealizovaná výsadba stromov na Piešťanskej ulici. Teraz sú niektoré 
upevňovacie koly polámané. Je stým potrebné niečo robiť. Buď vymeniť, alebo ak nie sú potrebné, odstrániť 
všetky.  

-  Oproti domu Piešťanská 11 je už dva roky suchý strom. Je potrebné ho odstrániť.    
 

Pani Mičatková:    Aký je momentálny stav riešenia parkoviska pri Medikcentre.        
 

p. Bar čák:   Som dohodnutý s novým majiteľom pozemku na stretnutí, kde si vyjasníme aktuálny stav. 
 

Pán Josef Kolá ř:  Požiadal o zverejnenie nasledujúcej požiadavky v zázname zo zasadnutia VMČ.    

Otázky na právne oddelenie mesta Trenčín:  

1) Môže občianske združenie „Občania pre Trenčín“, ktoré v roku 2010 získalo na základe 
predloženého projektu KS Zlatovce do výpožičky dať do prenájmu priestory KS Zlatovce inému 
subjektu(s.r.o., živnostník,...) na pohostinskú činnosť? OZ  „Občania pre Trenčín“ má v stanovách 
cieľ činnosti a aj účel výpožičky KS bol iný, ako pohostinská činnosť a služby s týmto spojené. 

2) Nadväzne na túto otázku žiadam o odpoveď, akým spôsobom by takýto nájomca platil energie 
(kúrenie, vodu, elektrinu), odvoz smetí, atď. V zmluve o výpožičke v odseku V. bod 4 je stanovené, 
kto to hradí? 

Zároveň žiada, aby na tieto otázky odpovedal aj predseda VMČ pán Vaňo.  

 

 

Najbližšie verejné zasadnutie VMČ Západ sa uskutoční dňa 25 . 04. 2012 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome na 
Istebníckej ulici.  
 
Na záver pán Vaňo poďakoval prítomným za účasť.  
 
Zapísal : Ing. arch. Pavol Guga  
V Trenčíne dňa 5. 04. 2012 
 
 

        Bc. Tomáš Va ňo 
    predseda VM Č Západ 
 

 

 

 

 

 


