
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti Západ, konaného d�a 27. augusta 2003 na Mestskom úrade v Tren�íne 

  Prítomní:     Neprítomný :  
JMartin Bar�ák 
Ing. Štefan Sýkor�in  
Ing. Anton Boc 
Vladimír Poruban  
------------------------- 
Ing.Mária Pauschová, garant VM� 
Západ 
Renáta Špaleková, zapisovate�ka 
Hostia pod�a prezen�nej listiny  

  

 

P. Martin Bar�ák, predseda VM� Západ, privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktorý sa riadil 
nasledovným programom:  
P r o g r a m:  
1. Požiadavky ob�anov 
2. Žiadosti 
3. Požiadavky �lenov VM� Západ 

 
1. Požiadavky ob�anov 

P. Rokošná sa informovala, �i a ako boli riešené požiadavky ob�anov z posledného zasadnutia VM�.  

P. Bar�ák pre�ítal odpovede na požiadavky, ktoré obdržal od mestského úradu a MHT. K nasledovným 
odpovediam, VM� opätovne zaujal stanoviská: 

- bližšie umiestni� autobusovú zastávku na konci Istebníckej ul. 

Na základe odpovede z odboru ŽP, VM� Západ požiadal aspo� zastávku o�isti� a spojazdni�, ke�že inde 
nemôže by� umiestnená.  

- na Klube dôchodcov v Istebníku nefungujú hodiny.  

Na základe odpovede z MHT, VM� Západ opätovne požiadal povereného vedením MHT zabezpe�i� nápravu a 
stanovi� konkrétny termín odstránenia závady.  

P. Tinka požiadal kompetentných o bližšie informácie �o sa týka modernizácie železnice, �o to spôsobí, ak by sa 
to realizovalo a pod. 
Ing. Krátky, zástupca primátora, informoval, že nie je definitívne stanovisko mesta, ako by mala železnica ís�. To, 
�o ob�ania videli, boli len námety prezentované 6 skupinami architektov, ktorí hovorili o tom, ako by si to 
predstavovali.  
P. Bar�ák doplnil, že sme odmietli špekulova� o nie�om, o �om nie je rozhodnuté, aj odborný útvar aj funkcionári 
mesta zabezpe�ujú nové informácie, nové projekty, na ktoré sa dávajú peniaze, aby riešenie bolo lepšie pre 
Tren�ín.  

P. Rakús, Ve�komoravská ul.:  
- na ul. �. Stárka ako je zadná vrátnica Ozety, smer na stavidlá, je 80 garáží, ktoré bývajú pravidelne vykrádané. 
Dôvodom je neosvetlená ulica, preto požiadal dotiahnu� tam 5-6 osvetlovacích telies, aby tam bolo svetlo.  
- �o sa týka informácií oh�adne železnice, tie bývajú zverej�ované v Tren�ianskej televízii, tak je zbyto�né o tejto 
téme debatova� na dnešnom zasadnutí. 
- v Závodnom klube Ozety je dnes her�a, po skon�ení diskoték v no�ných hodinách sa vonku mládež správa 
ve�mi hlu�ne Volal už aj na MsP, ke� prišla, chví�u bolo ticho, ale potom mládež pokra�ovala vo vyvádzaní.  
P. Bar�ák požiadal ná�elníka MsP zisti� si prevádzkové hodiny a zabezpe�i� intenzívnejší doh�ad v tejto lokalite 
po skon�ení prevádzky.  
VM� Západ odporu�il zmeni� prevádzkové hodiny v diskoklube Bianka do 24.00 hod.  
- za 30 rokov, �o býva na Ve�komoravskej ul., nevidel tam �isti� kanaliza�né vpuste, preto požiadal o nápravu.  
- tiež požiadal vyspravi� chodník, ako sa ide z Pieš�anskej ul. na Ve�komoravskú smerom ku štadiónu.  
- poukázal na to, že na Zámostí sú premnožené škorce, odbor ŽP by s tým mal nie�o robi�.  
- požiadal, aby autobusová linka �. 7 jazdievala �astejšie, bolo by dobré posilni� ju aspo� o 3 spoje.  



Ing. Mojžišová, Vlárska ul.:  
- poukázala na to, že budú odpustené niektoré poplatky, avšak za tie peniaze sa mohla urobi� kanalizácia na 
Vlárskej ul., o ktorú ob�ania bojujú už dlhé roky. Navrhla, aby snaha mesta dotiahnu� kanalizáciu do okrajových 
�astí bola medializovaná a pod verejnou kontrolou.  
Ing.Krátky vysvetlil, že kanalizácia na Zámostí sa bude robi� globálne.  
Ing. Petrtýl informoval, aké kroky robí mesto, aby kanalizácia bola �o najskôr. Pripravuje sa štúdia 
odkanalizovania pravej strany, musí by� ukon�ená do konca tohto roka a realizácia bude možná asi za rok, za 
dva.  

P. Hoštáková, Vážská 23: 
- upozornila, že za „Oze�áckymi“ záhradkami je strašný neporiadok a smrad, súkromníci tam vyvážajú odpad.  
Ing. Petrtýl zodpovedal, že tento problém pozná, v spolupráci s POS a MsP sa odbor ŽP snaží rieši� tento 
problém, boli prijaté isté opatrenia, ktoré by mali by� vidie� v blízkej dobe.  
- na Kožušníckej ul. pred DMD Holding je vybudovaný metrový chodník a kríky okolo neho zasahujú do poly tohto 
chodníka, preto požiadala o ich orezanie.  
- pri Bianke sú nahrabané ve�ké kopy opadaného lístia, avšak nemá ich kto odviez�, preto poprosila o nápravu.  
- poukázala na problematiku psov, ktorí chodia bez náhubkov, špinia chodníky, trávniky, detské ihriská a pod.  

P. Majeríková:  
- upozornila, že odkedy bývajú diskotéky v Bianke, pod oknami majú porozbíjané f�aše, sú posprejované steny 
škôl, a pod.  
- pred Úspechom je rozbitá vývesná skrinka, nie sú v nej žiadne informácie.  
P. Sýkor�in zodpovedal, že výveska bola dobrá, avšak vandali ju neustále ni�ia a s tým oni ni� neurobia.  
- v minulosti bol na futbalový zápas na mestskom štadióne po II. pol�ase vstup zadarmo, �o využívali najmä 
dôchodcovia, teraz však až 20 minút po II. pol�ase púš�ajú zadarmo.  
- na Zámostí nie je žiaden dom dôchodcov, bolo pris�úbené, že sa zabezpe�í a stále sa ni� nedeje.  
P. Bar�ák poukázal na to, že v Zlatovciach je pekný, zrekonštruovaný kultúrny dom, avšak nevyužívaný.  
- na Pieš�anskej ul. sú stromy staré 50 rokov, spolovice sú suché, avšak nikto ich doposia� neorezal.  

P. Tinka:  
- na Zlatovskej železni�nej stanici denne nakladajú drevo, železo a pod. na vlaky cez de� aj v noci, vydáva to 
strašný hluk a rachot, �o je pre ob�anov žijúcich v okolí už neúnosné.  
P. Bar�ák poznamenal, že akonáhle je po 22.00 hod., ide o rušenie no�ného k�udu, preto sa treba obráti� na 
MsP.  
Mgr. Országh vysvetlil, že výklad no�ného k�udu je rôzny, pokia� by sme mali bráni� nejakej pracovnej �innosti, 
tak �ažko môže polícia zakro�i�.  
Ing. Petrtýl sa vyjadril, že odbor ŽP prerokuje, aká je prevádzka železni�nej stanice.  

P. Falti�ka predložil v písomnej forme nasledovné záležitosti: 
1. Na vážne zamyslenie je otázka zlého stavu v oblasti zamestnanosti – jestvujúce závody bojujú o prežitie, 
postupne prepúš�ajú zamestnancov a zárobky v nich sa pohybujú na spodnej hranici. Od roku 1990 mesto 
nezískalo zaujímavejšieho investora – Leoni sa so zárobkami radí k Merine a Ozete. Markantný rozdiel sa javí v 
porovnaní s Novým Mestom, kam prišli firmy Bransen, Emerson a Hella.  
Zlú situáciu potvrdzuje i fakt, že z Tren�ína sa za rok ods�ahovalo o 500 �udí viac, ako prišlo. Berie toto vedenie 
mesta ako vážne varovanie a �o podniká na zlepšenie?  
Potešilo nás, že v Tren�íne kone�ne vznikla univerzita, ale �o z toho, ke� v Tren�íne niet uplatnenie pre 
absolventov akéhoko�vek smeru.  

2. Políciu máme takú i onakú, ale nikto sa nestará o poriadok a bezpe�nos� chodcov v pešej zóne, na chodníkoch 
na moste a pri Tatre, kde mnohí cyklisti jazdia ve�mi bezoh�adne.  

3. Pred �asom som dal do INFO pripomienku, aby v �akár�ach MHD bol daný zákaz faj�enia – pripomienka padla 
do koša.  

4. Pred rokmi bolo upravené nábrežie Za mostami. Žia� vandalom sa podarilo zni�i� tak osvetlenie ako i lavi�ky. 
Upravi� by sa mohol i priestor pri vode, pretože toto je jediné miesto v tejto �asti pre krátkodobý odpo�inok.  

5. Ruší sa da� za psov, myslím si však, že aspo� pre „�inžiakových by mala zosta�, pretože ich majitelia 
absolútne na �istotu okolia nedbajú a ur�ite ani dba� nebudú. Da� bola jediný inhibítor obmedzujúci expanziu 
chovu. Som presved�ený, že vyberanie pokút bude rovnako úspešné ako stíhanie sprejerov. Okrem toho si 
myslím, že na vyberanie poplatkov netreba desiatky úradníkov.  

6. Dlažba na Mierovom námestí a na hrad je na desiatkach miest porušená i ke� od jej položenia uplynul 
relatívne krátky �as.  



7. Na ulici Kvetná sa po 25 rokoch rozpadávajú chodníky.  

P. Saská, Jahodová ul.:  
- sa informovala, kedy sa bude kone�ne robi� kanalizácia na Jahodovej ul.  
P. Bar�ák zodpovedal, že kanalizácia na Zámostí sa bude rieši� komplexne ako celok. 
- Kultúrny dom v Istebníku nie je využitý, mohla by sa tam rozvinú� napr. obchodná sie�.  

P. Jaroš, M. Kišša 18:  
- schody na železni�ný most od ul. M. Kišša poprosil upravi� tak, aby mohli tadia� bez problémov prechádza� ženy 
s ko�íkmi, cyklisti, starší �udia a pod.  
P. Bar�ák poprosil Ing. Petrtýla preveri� možnosti úpravy schodov na železni�ný most.  
- v podjazde na Hasi�skej ul. sú lesklé mramorové schody, ak padne srie� alebo prší, je po nich ve�mi 
nebezpe�né chodi�, preto poprosil osadi� na schody drsnejšiu podložku. 
- poprosil vyzna�i� aspo� 2-3 parkovacie miesta pre zdravotne postihnutých od židovskej synagógy z druhej 
strany.  
Mgr. Országh zodpovedal, že 2 takéto parkovacie miesta sú vyzna�ené hne� na za�iatku Palackého ul.  

P. Habánek opakovane poukázal na veci, ktoré je treba rieši� a ni� sa s nimi nedeje. Ide o Orechovskú ul., 
železni�né priecestie pri Old Herolde, schody na železni�ný most, prechod pre chodcov pri Klube dôchodcov v 
Istebníku, prechod na Bratislavskej ul.  

2. Žiadosti:  

a) žiados� REALITY, a.s., Kubranská �. 623, Tren�ín, o kúpu pozemku v k.ú. Istebník – lokalita NS Kvetná – 
novovytvor. parc. �. 2/30 s výmerou 395 m2. Parcela je na návrhu GP od�lenená tak, aby bol zachovaný 
jestvujúci chodník, spojovacia cesta k bytovkám na ul. Duklianskych hrdinov a aby mohol by� jestvujúci chodník v 
budúcnosti v prípade potreby rozšírený. Ú�el prevodu: kompletizácia pozemkov v areáli.  
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ v Tren�íne, odporu�ili d�a 21.3.2003 predaj pozemku v zmysle investi�ného 
zámeru z marca 2003, formou zmluvy o budúcej zmluve.  

VM� Západ hlasovaním 3 za, 1 proti, odporu�il predaj pozemku v k.ú. Istebník- lokalita NS Kvetná pre REALITY, 
a.s., Kubranská �. 623, Tren�ín, v zmysle predloženej žiadosti.  

b) žiados� Bohumíra Petráša zo d�a 7.10.2002 o kúpu nehnute�ností na Kožušníckej ul. v Tren�íne – objektu 
bývalej plynovej kotolne súp. �íslo 1741 a pozemku pod �ou parc. �. 81/5 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 v 
k.ú. Zlatovce za ú�elom využívania ako garáž a Ing. Ondreja Kajdu zo d�a 14.10.2002 o kúpu nehnute�ností na 
Kožušníckej ul. v Tren�íne – objektu bývalej plynovej kotolne súp. �íslo 1740 a pozemku pod �ou parc. �. 81/2 
zastavaná plocha s výmerou 21 m2 v k.ú. Zlatovce za ú�elom využívania ako garáž.  
Odbor ŽP a odbor architektúry MsÚ v Tren�íne žiadosti odporu�ili d�a 11.10.2002. 

VM� Západ hlasovaním 4 za odporu�ili predaj nehnute�ností na Kožušníckej ul. v Tren�íne Bohumírovi Petrášovi 
a Ing. Ondrejovi Kajdovi, v zmysle predloženej žiadosti.  

c) žiados� o predaj nehnute�ností v k.ú. Zlatovce na Kasárenskej ul. a to torzo skladu súp. �. 354 na pozemku 
parc. �. 1451, pozemok parc. �. 1451, zast. plocha vo výmere 398 m2 a �as� pozemku parc. �. 1442/1, zast. 
plocha v približnej výmere 1400 m2 pre RNDr. Zuzanu Fišárkovú, �uboša Žia�eka a Milana Jurigu za ú�elom 
vybudovania skladu stavebného materiálu.  
Odbor ŽP a odbor architektúry v Tren�íne predaj nehnute�ností odporú�ajú.  

VM� Západ hlasovaním 4 za odporu�il predaj nehnute�ností v k.ú. Zlatovce na Kasárenskej ul. pre RNDr. Zuzanu 
Fišárkovú, �uboša Žia�eka a Milana Jurigu, v zmysle predloženej žiadosti.  

 
Ing. Boc predložil návrh na odsúhlasenie zmluvy o nájme nebytových priestorov Letná plaváre� Za mostami – 
Zlatovská ul.: 
1. Nájomca: Miroslav Katrinec  
Ú�el nájmu: prevádzka letnej plavárne, predaj�a potravín  
2. Nájomca: Vladimír Mego  
Ú�el nájmu: prevádzka reštaurácie  

VM� Západ hlasovaním 4 za odporu�il odsúhlasenie zmluvy o nájme nebytových priestorov za podmienky 3 
mesa�nej výpovednej lehoty, v súlade s príslušným VZN.  



 
3. Požiadavky �lenov VM� Západ:  

P. Bar�ák: 
- požiadal odbor architektúry o informácie, �o sa deje na križovatke ulíc Bratislavská a Bavlnárska, údajne sa tam 
má budova� nová �erpacia stanica a �alšia na konci cestného mosta napravo.  
- požiadal MsP okamžite a razantne rieši� parkovanie na chodníku pred Fittnescentrom Lion na Bavlnárskej ul. a 
tiež sa informoval, aké riešenie statickej dopravy tam bolo.  

Ing. Sýkor�in požiadal odbor ŽP, aby zabezpe�il na Obchodnej ul. odvoz kontajnera, úpravu jeho okolia i 
vy�istenie detského ihriska.  

Ing. Boc poprosil vymeni� piesok na detskom ihrisku na Kvetnej.  

P. Poruban upozornil, že detské ihrisko pri Kultúrnom dome v Zlatovciach je v katastrofálnom stave, treba opravi� 
lavi�ky, vymeni� piesok a pod., preto poprosil o nápravu.  

Na záver p. Martin Bar�ák, predseda VM� Západ po�akoval prítomným za ú�as� a ukon�il zasadnutie výboru. 
Nasledujúce zasadnutie výboru sa bude kona� d�a 24.9.2003 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Zlatovciach. 

Martin Bar�ák 
predseda VM� Západ  

Zapísala: Renáta Špaleková, 8.9.2003  

 


