
Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 28.11.2007  

v Kultúrnom stredisku v Zlatovciach 
 

 
Prítomní:         
poslanci:      hostia:       
P. Vladimír Poruban      Miroslav Galbavý, MsP-Západ 
P. Martin Barčák      Ing. Ľubomír Šimo 
P. Mgr. Ladislav Pavlík    
P. Tomáš Vaňo 
 
P. Ing. Viera Barčáková, garant VMČ 
 

Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Odpovede na požiadavky VMČ Západ 
4. Rôzne 
5. Záver 

 
Pán Vladimír Poruban, predseda VMČ Západ, privítal prítomných a otvoril  

zasadnutie výboru.  
 
K bodu 2 
Neboli predložené žiadne žiadosti na prerokovanie. 
 
K bodu 4: 
Požiadavky občanov: 

Občianka namietala, že Zámostie je zanedbané, lístie tu hnije, trávniky sú menej 
udržiavané ako na Soblahovskej, na moste po napadnutí snehu sa nedá chodiť, v mieste 
bydliska občianky zhorelo už aspoň 5 kontajnerov a po nahlásení si to nikto nevšíma. 
Kritizovala výstavbu na zeleni, celkovo zástavbu voľných plôch, konkrétne dom pri Úspechu 
a futbalový štadión. Pani ďalej popísala rokovanie zastupiteľstva a hovorila o tom, že sa 
spravil dom seniorov na Sihoti čo je správne, ale aj „Za mostami“ žijú dôchodcovia. V centre 
mesta sú priestory nevyhovujúce a len dočasné. Na Sihoť treba cestovať, zaplatiť cestovné, 
členské a ďalšie výdavky. Prečo v Zámostí nemôže byť klub dôchodcov?  
Prečo sa nekonajú zasadnutia VMČ aj v časti Zámostie? 

P. Poruban ubezpečil, že Zámostie patrí k mestu a rokovania VMČ Západ sa 
v minulosti konali v Bianke, čo je súkromný objekt. K otázkam rokovania zastupiteľstva 
a zmeny výšky cestovného hovoril p.Vaňo. Futbalový štadión Zámostie nebol majetkom 
mesta a pri predaji od odevných závodov nebol objekt ponúknutý mestu. Využívali ho už len 
futbalové mládežnícke triedy a objekty v areáli nespĺňali bezpečnosť. Zmenou územného 
plánu sa umožnila nová výstavba v mieste futbalového štadiónu. Nový futbalový areál je 
plánované vybudovať v „Detskom mestečku“. 
Riešenie klubu dôchodcov sa pripravuje v kultúrnom dome v Istebníku po rekonštrukcii. 

P.Pavlík reagoval akým spôsobom prebiehajú rokovania zastupiteľstva, že je tam 
rôznorodosť názorov a diskusia k jednotlivým témam. 

P. Gašparová poďakovala, že na ceste Ľ.Stárka boli opravené výtlky. Ďalej poukázala 
na nevhodne osadenú stavbu pri Úspechu, nie je tam kde parkovať, je tam málo miesta medzi 
budovami pre život obyvateľov.  

Pani hovorila o mesiaci úcty voči starším, prečo si toto nikto nepripomenul, v Zámostí 
nebolo žiadne podujatie pre občanov  a už sa ani neuvádzajú v Infe jubileá.  
Chýba vývesná tabuľa pri Úspechu, kde by boli oznamy pre občanov z MsÚ.  
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Tiež pripomenula, že v minulosti boli zasadnutia aj v Zámostí a mohli by sa konať napríklad 
v škole, aby to mali menej pohyblivý ľudia bližšie. 

Na pripomienky reagoval p.Poruban a p. Barčák. Popísali proces schvaľovania stavieb 
a súvislosti na platné zákony. 

Občan poukázal na prerábanie balkónov, výmenu okien na Kvetnej a výsledok sú 
rôzne farby balkónov, rôzne prekrytia, sídlisko vyzerá hrozne. 
Na Zlatovskej ulici kontajnery na plasty a papier sú stále otvorené (pokazené), odpad je 
zmiešaný. Prečo nie je uplatňovaná záruka na nádoby? 
Chodník na Zlatovskej v úseku od Bratislavskej po Brančíkovu majú pľuzgiere, sú nekvalitne 
urobené. Kto zodpovedá za kvalitu, a prečo to nie je kontrolované a opravené? 
Neodteká voda z cesty na Zlatovskej ulici tiež v úseku od Bratislavskej (kanále 1. a 2.) ani po 
prerobení cesty. 
Psi spôsobujú problémy, poškodzujú stromy, značkujú stĺpy verejného osvetlenia, čo má za 
následok hrdzu až úraz detí prúdom pri . 
Zastávka autobusov pri IV.základnej škole (pri budove na Brančíkovej ulici) nemá 
prestrešenie. Odpovedané bolo, že sa situácia riešila na rade školy. 

Občan hovoril o platení daní, rozdiele v sadzbe medzi rodinným domom a bytom, 
o odhadzovaní snehu na mestskom chodníku, zložitom vybavovaní (potrebuje plán na opravu 
strechy). P.Barčák odpovedal na zložitý postup pri vybavovaní povolení a popísal prácu 
poslanca okrem účasti na zastupiteľstve. 

Pani Zapalačová sa opýtala, kedy sa uzatvára územný plán,  ďalej hovorila o: 
- vysokej dani za garáž v bytovom dome (30,- Sk je veľa a rovnako ako platia podnikatelia), 
- neriešení stavby v ČIPRE, kde je hluk pri prerábaní, neporiadok, pričom nemajú povolenie, 
- situácii so záhradami pri bytových domoch na Kožušníckej, kde Mesto nerieši situáciu 
s pozemkami. 

Občan spomenul rokovanie na jar, kde sa hovorilo o sídlisku Hanzlíková, ako si môže 
niekto kúpiť sídlisko.  
Na situáciu s pozemkami reagoval pán Barčák a pán Pavlík. Je potrebné zistiť aktuálne 
informácie a vyvolať rokovanie. 

Pani bývajúca na Širokej ulici sa zaujímala, či bola rekonštrukcia cesty zaradená do 
rozpočtu a je vyriešená aj majetkovo. Odpovedal pán Vaňo, že akcia je zaradená v rozpočte. 

Občianka opäť upozornila na zlú situáciu, pretože jazdia v Zlatovciach kamióny. 
Občan sa opýtal, či by sa dala znížiť daň pre viacdetné rodiny.  

 
Požiadavky VMČ:  

1. Na Zlatovskej ulici pri odbočke na Veľkomoravskú ulicu je vpadnutý poklop (cesta) 
dosť nízko pod úrovňou terénu, je potrebné miesto čo najskôr upraviť. 

2. Na cestnom moste v chodníku nebol opravený chýbajúci poklop na inštalačnej šachte 
(pravá strana v smere von z mesta) a chýba aj poklop kanalizácie v ceste. 
 
Na záver pán Vladimír Poruban, predseda VMČ Západ poďakoval prítomným za 

účasť a ukončil zasadnutie výboru. 
 
Zapísala : Ing.Viera Barčáková  
V Trenčíne dňa 30.11.2007 

 
 
 
 
 
Vladimír Poruban 

                     predseda VMČ Západ 
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