
 1 

Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Výboru mestskej �asti Západ, konaného d�a 30. júna 2004 v Klube 
dôchodcov Istebník v Tren�íne   
 
Prítomní poslanci:      Ospravedlnení poslanci: 
Ing. Štefan Sýkor�in     Martin Bar�ák    
Ing. Anton Boc 
Vladimír Poruban 
------------------------- 
 
Ing. Mária Pauschová, garant VM�  
Renáta Špaleková, zapisovate�ka 
Hostia pod�a prezen�nej listiny  
 
 
Ing. Anton Boc, �len VM� Západ, privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie 
výboru, ktorý sa riadil nasledovným programom:   
 
1) Požiadavky ob�anov  
 
 
 
1. Požiadavky ob�anov:  
 
P. Matejková pre�ítala prítomným svoju „slohovú prácu“, z ktorej boli vy�até nasledovné 
pripomienky  a podnety na riešenie: 
- voda na cintoríne v Istebníku netiekla, mala by sa tam kosi� �astejšie tráva a nedostatky 

odstra�ova� promptne.  
- �o s Domom smútku? alebo menšej miestnosti, aby sa obrad pochovávania nekonal na 

vo�nom priestranstve ale dôstojne.  
- �o Orechovská ul.? kedy budú chodníky a cesta opravené, sú v nežiadúcom stave.  
- v cípe na križovatke pred Klubom dôchodcov by sa mohli zasadi� kríky.  
- mala by sa zdemontova� tabu�a oznamov.  
- poukázala na devastujúce prostredie, všade plno buriny, nepozametané chodníky, plné 

smetné nádoby, neosvetlené ulice. 
- treba vypracova� štúdiu, plány od viacerých architektov na Kultúrny dom v Istebníku 

a koho štúdia vyhrá, pod�a nej postupova�. Prosí, aby tam neboli malé miestnosti a bolo 
tam ve�a svetla a priestoru. Vraj je dobrá projektantka Mária Lencz zo Zlatoviec a �alší. 
Treba pri urbárskom kultúrnom dome myslie� aj na históriu.  
V kultúrnom dome na balkóne bol reliéf, ktorý má iste kultúrnu hodnotu, nech sa  
nepoškodí, ale zreštauruje.  
Priestor využi� na bály, hry, vystúpenia našich a iných umelcov, karnevaly, kvízy, 
posedenia, svadby a pod.  
Taktiež treba rieši� bývalého nájomníka Disco klubu, ktorý zanechal taký interiér 
kultúrneho domu, aký je.  



 2 

- ževraj by sa mal pres�ahova� Klub dôchodcov do suterénu kultúrneho domu. Pre�o dáva� 
dôchodcov do tmavých priestorov?  

- nemôže úrad zabezpe�i� pracovníka – pracovní�ku, ktorá by pri úprave a následnom 
uprataní po akcii, trebárs volieb pomohla správkyni klubu dôchodcov?  

- mestská doprava – bol zrušený spoj z mesta, do tejto oblasti jazdí ve�mi málo autobusov, 
v sobotu a nede�u z tejto oblasti nejde ni�, �i do mesta, do nemocnice, na mestský 
cintorín, na Juh. Poprosila pána primátora o nápravu a prís�ub o prinavrátanie 
autobusového spoja cez týžde� o 11-tej hodine z mesta a v sobotu a nede�u aspo� okolo 
14.00 až 15.00 hod., hlavne v nede�u.  

- požiadala o obnovu obchodného centra pre túto oblas�, budova pred Old Heroldom stále 
viac chátra, treba h�ada� akcionárov, ktorí by využili stavbu, kým sa celá nerozborí, 
neschátra.  

- upozornila, že pozemky,  na ktorých má by� postavený Aupark, sú cenné, myslí tým 
kvalitnú akostnú pôdu. �o na to kompetentní?  

- poprosila tlmo�i� Ing. Mahríkovi a pracovníkom po�akovanie za údržbu ulíc Ružová, 
Istebnícka, at�., ktorí na jej požiadanie pozametali ulice po zime a ve�mi dôsledne 
upratali so skupinou pracovníkov a upratujú pravidelne aj v no�ných hodinách. Treba tieto 
ulice udržiava�, sú to hlavné �ahy na Hrabovku a Sú�u, ve�mi sa na nich práši, chodia po 
nich deti do škôlky a trpia alergiami na prach. V letných mesiacoch, pokia� nie sú zrážky, 
je potrebné ulice aj polieva�.  

- poprosila, aby polícia postrážila no�né motorkárske závody  okolo 1.00 až 2.00 hod. v 
noci, pretože títo motorkári si mýlia vozovku so závodiskom a zvláš� pred jej domom 
pridávajú plyn na plné obrátky a rušia no�ný k�ud.  

- �alej treba ustráži� individuá, ktoré v niektorých no�ných hodinách telefonujú aj na 
utajenú linku, zvonia na zvon�ek a pod. Tiež sa vyskytujú individuá na železni�nom 
moste.  

- je potrebné, aby polícia kontrolovala dodržiavanie rýchlosti vodi�ov automobilov. 
- kanalizácia – pracovníci nedostato�ne previedli pre�istenie kanálov. A �o kanalizácia, 

odpad smerom na Zamarovce na Vlárskej ceste? že sa bude robi� v roku 2006.  
 
P. Fra�o, Záblatská �. 50: 
- za všetkých obyvate�ov Záblatia poprosil riadne vy�isti� Záblatský potok, pretože ak 

príde znova  ve�ká voda, zatopí ob�anom všetky pivnice.  
Ing. Boc zodpovedal, že bolo rokovanie havarijného povod�ového štábu, z ktorého vyšiel 
podnet, aby Mesto Tren�ín  s Povodím Váhu a všetkými kompetentnými v oblasti 
starostlivosti tokov, spracovalo kompletné riešenie všetkých tokov na území mesta, to 
znamená, že sa nezabudne ani na Záblatie  �o sa týka prieto�nosti Záblatského potoku.   
Ing. Sýkor�in poznamenal, že minulý rok boli pracovníci Povodia Váhu v Záblatí, avšak 
robota, ktorú tam odviedli,  nebola dotiahnutá dokonca.  
P. Fra�o reagoval, že Povodie Váhu vy�istilo  potok, cez ktorý  voda vôbec nete�ie. Tiež 
poznamenal, že bude apel aj z Tren�ianskej univerzity, pretože ak príde ve�ká voda, 
vyleje sa na role a Tren�iansku univerzitu. 
Ing. Sýkor�in sa vyjadril, že cestou odboru ŽP a investícií sa bude snaži� vyvola� 
stretnutie s Povodím Váhu a MHT, m.p.o. nako�ko je potrebné vy�isti� i cestné priepuste. 

 
 
 
 
P. Palková, �lenka peti�ného výboru za zachovanie materskej škôlky na Hanzlíkovskej ul., 
požiadala o vysvetlenie, aké sú argumenty, pre�o sa ide predmetná škôlka  ruši�.  
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Ing. Boc informoval, že nako�ko bolo zapísaných málo detí do tejto škôlky, na 
predchádzajúcom zasadnutí VM� Západ bol predložený od riadite�a Školských zariadení 
návrh na zrušenie škôlky na Hanzlíkovskej ul. s tým, že  deti sa presunú do škôlky v Detskom 
meste�ku.  
 
P. Palková upozornila, že materská škôlka na Hanzlíkovskej ul. je plne obsadená, k 1.9.2004 
je do nej prihlásených 49 detí a všetky tieto deti sa do škôlky v Detskom meste�ku nevmestia 
a žiadna iná na Zámostí už nie je.  
 
Ing. Boc doplnil, že zatia� bol len predložený návrh na zrušenie škôlky vzh�adom na 
nedostatok prihlásených detí, ešte nie je v tejto veci rozhodnuté a ni� odsúhlasené.  
VM� Západ preverí od riadite�a školských zariadení skuto�nos� prevádzkovania 
škôlok. 
 
Ob�an poznamenal, že mestské zastupite�stvo bude v tejto veci rozhodova� na svojom 
zasadnutí až koncom augusta a ak schváli zrušenie škôlky, on príde 1.9.2004  s die�a�om do 
škôlky, na ktorej bude oznam, že škôlka je zrušená a nebude vedie� �o s die�a�om. Chce 
vedie�, ako sa bude takáto situácia rieši�? 
 
P. Palková doplnila, že ide o ú�elovú likvidáciu škôlky na Hanzlíkovskej ul. Poukázala na 
fakty a to, že od júna škôlka nemá riadite�ku, ktorá musela vedie� o rušení tejto škôlky, lebo  
sa prihlásila na konkurz do škôlky v Záblatí, ktorý vyhrala a pritom rodi�om tvrdila, že nevie 
ni� o rušení škôlky na Hanzlíkovskej ul. �alší fakt je, že  od 1.9.2004 nemá škôlka kuchárku. 
 
Ing. Boc sa vyjadril, že preverí situáciu, následne bude daná ob�anom informácia, ako  
záležitos� oh�adne škôlky na Hanzlíkovskej ul. dopadla s tým, že ak dôjde k zrušeniu škôlky 
a bude to opodstatnené, rodi�ia budú informovaní, do ktorej škôlky deti pôjdu.  
 
P. Palková požiadala, aby bolo vyhlásené druhé kolo na konkurz riadite�a materskej školy  
na Hanzlíkovskej ul., pretože v INFO bola uverejnená informácia, že s materskými škôlkami 
sa nebude ni� robi� do 1.1.2005, �o znamená, že pol roka by mala ešte škôlka fungova� 
a takto by zostala bez riadite�a.  
 
––––––––––––––––––––––––– 
 
P. Mituchová upozornila, že v roku 2001 boli ob�ania na zasadnutí VM� Západ v Istebníku, 
kde naniesli ur�ité požiadavky, ktoré neboli splnené.  Požiadavky, ktoré vtedy naniesla, boli 
nasledovné:  
- d�a 5.2.1994 zobrali z Chotárnej ul. rozhlas, je rok 2004 a doteraz nebol sfunk�nený. 
- chýbajúci prístrešok na kone�nej zastávke v Istebníku, ako sa ide na Hrabovku. Je tam 

potrebný, aby sa deti v prípade daž�a, mali kde schova�.  
- v Istebníku nemajú Dom smútku.  
- bolo s�úbené, že sa má urobi� na ceste od kríža po kostol asfaltový povrch, doposia� to 

však zrealizované nebolo.  
�alej poukázala na chýbajúce detské ihrisko v Istebníku, nevyhovujúcu  a nedostato�nú 
dopravu z Istebníka do mesta, nemocnice a na Juh.  
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Ob�ianka: 
- predložila súpis odchodov autobusov z Istebníka do Tren�ína, smer nemocnica 

a odchodov autobusov od pošty smerom k SAD, �ím taktiež poukázala na nedostato�nú 
autobusovú dopravu ob�anov žijúcich v Istebníku.  

- upozornila, že v Istebníku chýba ozna�enie Istebníckej ul.  
 
P. �ikel: 
- minulý rok v novembri na výro�nej schôdzi dôchodcov prerokovávali problém MHD 

z Istebníka do mesta a naopak. Napísali protestný list na SAD, na ktorý im bola zaslaná 
odpove�, že sa bude robi� nový harmonogram a možno sa zoh�adnia požiadavky 
ob�anov. 
Konkrétna požiadavka bola, aby SAD obnovila zrušený spoj, ktorý jazdil z mesta do 
Istebníka o 11.30 hod. a na úkor neho zrušili spoj, ktorý jazdí o 10.21 hod. z mesta do 
Istebníka.  
VM� Západ žiada odbor ŽP a investícií trva� na požiadavke ob�anov oh�adne 
obnovenia zrušeného spoja, ktorý jazdil z mesta do Istebníka o 11.30 hod. a aby na 
úkor neho bol  zrušený spoj, ktorý jazdí z mesta do Istebníka o 10.21 hod. Požaduje 
odbor ŽP a investícií vyvola� jednanie na SAD za prítomnosti poslanca VM� Západ 
– Ing. Sýkor�ina. 

 
- v Istebníku bolo v minulosti zvolané rokovanie za ú�elom využitia kultúrneho domu, 

nevie však z neho závery. Poukázal na to, že v Istebníku sa nemajú kona� kde svadby, 
kary a pod., pretože priestory klubu dôchodcov sú malé.  

 
Ob�ianka:  
- požiadala o informácie oh�adne železnice, pretože v poslednej dobe ostalo ticho okolo  

tejto problematiky, ob�ania sa uk�udnili, pretože boli v tom, že variant 1 neprešiel. Teraz 
sa však do�ítala v Tren�ianskych novinách medzi riadkami, že ke� sa zruší mestská 
plaváre�, bude presunutá na Ostrov. Vyslovila rozhor�enie nad tým, že �udia sú 
zavádzaní, nehovorí sa s nimi otvorene, ako to naozaj bude so železnicou v Tren�íne. 
Ing. Boc zodpovedal, že Mesto Tren�ín na základe petície, ktorú ob�ania napísali 
a podpísali, za�alo rieši� tento stav. Vedenie mesta v roku 1993 rozhodlo vo svojom 
územnom pláne, že železnica pôjde cez mesto Tren�ín, s �ím po�ítala vláda SR, Železnice 
SR, ministerstvo dopravy a európska únia. Minulý rok sa vytvorila odborná komisia pre 
posúdenie železni�nej trate,  �i má ís� cez mesto alebo mimo mesta. Železnice SR prišli 
do mesta Tren�ín, bohužia� je tu polomer oblúka na stanicu, ktorý nezodpovedá rýchlosti 
160 km/ hod. Ponúka sa vybudovanie nového mosta, mimoúrov�ových križovatiek, novej 
stanice. Mesto dalo aj tú podmienku, že by sa musela premiestni�  plaváre�. Železnice SR 
by museli mestu zaplati� cca 600 miliónov Sk, s �ím súhlasili, ale nako�ko ob�ania 
napísali petíciu, mesto chcelo túto záležitos� rieši�. Dnes zasadala na MsÚ odborná 
komisia, avšak nepozná  výsledok jej rokovania.  
 

P. Falti�ka: 
- za�alo sa s rekonštrukciou plynového vedenia na Školskej ul., ktorá bude pravdepodobne 

pokra�ova� aj na ostatných uliciach. Toto vedenie tam bolo kladené v roku 1972, pod�a 
neho by sa však malo prekontrolova� aj vodovodné vedenie, �i nie je v ešte horšom stave, 
lebo  bolo položené o 15 rokov skôr. 
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- Stani�ná ul. je bohato dopravne vyzna�ená, pritom dopravné zna�ky tam nie sú 
rešpektované, hoci tam má svoju budovu štátna polícia.  
Ing. Boc reagoval, že mestskej polícii sa ide zakúpi� radar, ktorým budú policajti mera� 
rýchlos� na miestnych komunikáciách.  

 
P. �in�úrová, Ul. M. Kišša: 
- jej syn už 5 rokov študuje v zahrani�í a mesto Tren�ín od neho žiada, aby platil poplatok 

za odpad. Každý rok nosí na oddelenie daní a poplatkov potvrdenie, že syn tu nebýva, 
preto mu je poskytovaná ú�ava na poplatku, ktorá je len polovi�ná, pod�a nej  by mala by� 
v plnej výške.  
Ing. Boc reagoval, že sa pripravuje návrh novely VZN o miestnych poplatkoch a toto je 
jeden z problémov, ktorý chcú v tomto VZN vyrieši�.  

 
P. Pevný:  
- nako�ko sa pripravuje novela VZN o miestnych poplatkoch, poprosil, aby malo logiku. 

Pod�a neho nie je rozumné, aby platil poplatok každý �len domácnosti, pretože za 80 l 
smetnú nádobu zaplatí �lovek, ktorý žije sám 620,- Sk a ich býva v dome 7, tak musia 
zaplati� za tú istú nádobu sedem násobok tejto sumy.  

 
- požiadal, ke� sa bude realizova� oprava cesty na Bavlnárskej ul., aby sa urobila poriadne, 

aby bolo zoh�adnené to, že po nej jazdia nákladné autá, kamióny a  aby sa nemusela za 
pár rokov rekonštruova�  znova.  
Ing. Sýkor�in: Pri oprave cesty bude liaty asfalt nahradený asfaltobetónovým povrchom. 
 

P. Urbanová:  
- upozornila, že po realizácii kanaliza�ných prípojok na Širokej ul. zostali ve�ké diery. 

VM� Západ žiada vyspravi� Širokú ul. vyfrézovanou asfaltovou dr�ou.  
 
- poukázala, že v Istebníku sa konajú ve�mi zriedka  zasadnutia VM� Západ.  
 
P. Pleško, Zlatovská ul.: 
- cesta na Zlatovskej ul. od križovatky smerom k Bratislavskej ul. je v zlom stave, stojí tam 

voda a pod., poprosil osadi� tam aspo� dopravnú zna�ku 40 km/hod. 
 
- st�py verejného osvetlenia na Kvetnej hrdzavejú aj zvnútra a hrozí nebezpe�ie ich 

spadnutia.  
 
P. Palková: 
- sa spýtala, �i sa v Istebníku nedá umiestni� kontajner na PET f�aše.  
 
P. Jánsky:  
- Kasárenská ul. pri fy SMOKER je už 9 mesiacov prekopaná a doposia� nebol jej povrch 

upravený.  
Ing. Boc pris�úbil preverenie tejto záležitosti.  

 
- pred fy MAROŠ stojí orech, ktorého konáre siahajú až na cestu,  je potrebné bu� ho 

zreza� alebo oreza�, aby bol chodník priechodný. 
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- pri p. Gregušovej na Istebníckej ul. je nebezpe�ná zákruta, je tam potrebné pred�ži� 
chodník aspo� o 10 metrov.  

 
P. Rožník: 
- informoval, že bol vytvorený prípravný výbor ob�ianskeho združenia, má 5 �lenov, majú 

pripravené stanovy na to, �o by mohlo vzniknú�. V prípravnom výbore sú aj zástupcovia 
skautov, ktorí medzi�asom z iných dôvodov žiadali mesto o priestory. Po rokovaní so 
zástupcami skautov je navrhnuté jedno riešenie, mesto ponúklo kultúrny dom do užívania 
zatia� bez konkrétnych podmienok aj skautom, �o by bolo možno pod�a prípravného 
výboru aj schodné. Ak mesto pristúpi k takémuto riešeniu, chcú ma� záruku ako ob�ania 
od mesta, aby  spolo�enské organizácie, jednotlivci, ob�ania tejto mestskej �asti, mali 
možnos� bezplatne užíva� priestory kultúrneho domu na spolo�enské aktivity, ktoré sú 
neziskové. Ak sa bude da� toto dosiahnu� so skautami, môže sa urobi� to, že by sa budova 
previedla do užívania skautov. Ak takéto nie�o nebude možné spravi�, prípravný výbor by 
trval na tom, aby si ob�ianske združenie zobralo na staros� prevádzkovanie budovy, 
v ktorom by boli ako �lenovia aj skauti.  

 
P. �ikel navrhol zvola� rokovanie za ú�asti MsÚ, poslancov, ob�anov oh�adne využitia 
Kultúrneho domu v Istebníku.  
 
Ing. Sýkor�in pris�úbil, že VM� Západ vyvolá rokovanie v Istebníku oh�adne využitia 
kultúrneho domu za ú�asti primátora, predsedu finan�nej a majetkovej komisie, poslancov 
a ob�anov.  
 
P. �uriš: 
- požiadal opravi� jamy na Ul. 	. Stárka medzi cestným a železni�ným mostom.  
 
P. Poruban: 
- požiadal aspo� zasypa� dr�ou ve�ké jamy  na Ul. Psotného.  
 
 
 
 
 Na záver Ing. Anton Boc, �len VM� Západ po�akoval prítomným za ú�as� a ukon�il 
zasadnutie výboru.  
 
 
 

 
              
       Ing. Anton B o c  
                              �len VM� Západ   

   
        
Zapísala: Renáta Špaleková 
 


