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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Výboru mestskej časti Západ konaného dňa 27.2.2008 v Klube dôchodcov 

Istebník na Medňanského ulici. 

 

 

Prítomní:         

poslanci:         

P. Vladimír Poruban   

P. Tomáš Vaňo  

P. Mgr. Ladislav Pavlík      
 

Ing. Viera Barčáková, garant VMČ 
 

hostia: 

Miroslav Galbavý, MsP-Západ 

Ing.Ľubomír Šimo, MHSL m.r.o.  

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie žiadostí 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

Pán Poruban, predseda VMČ Západ, privítal prítomných, otvoril zasadnutie výboru 

a vyzval občanov, aby predložili svoje požiadavky a otázky.  

Občianka mala pripomienku k cintorínu: Hrobku majú na cintoríne v Istebníku, asi 50 cm 

od búdy, z ktorej tečie voda na hrobku, nevsakuje.  Požaduje osadiť na ´búdu´ rínu. Občan 

doplnil, že je potrebné túto budovu opraviť, pôsobí ošarpane. Na rohu cintorína od Kvetinovej 

ulice je plot nesprávne osadený mimo hranicu pozemku. Bolo by treba pôvodnú cestu pričleniť 

k cintorínu, oplotiť cintorín ako pôvodne bol, tým by vznikli nové miesta na pochovávanie.  

Pani z Ulice Matice slovenskej sa pýta, kedy budú dokončené inžinierske siete, od 

„Jánošíka“ po Istebnícku ulicu. Plynovod, vodovod a kanalizácia chýba, výstavba žúmp je drahá 

a po vybudovaní kanalizácie by sa museli pripojiť, čo pani zistila na TVS. 

Upresnil p. Sýkorčin: Problém je v tom, že ľudia dostali podmienku do stavebného povolenia 

vybudovať žumpu, mesto sa vtedy nezaviazalo vybudovať kanalizáciu. Vybudovanie 

inžinierskych sietí sa musí dostať do plánu, do rozpočtu mesta. Pán Poruban doplnil, že kvôli 

normám EÚ bude mesto musieť kanalizáciu do troch rokov vybudovať. Podotkol, že podobná 

situácia bola v Zlatovciach, kde samotní občania pri výstavbe vybudovali cestu, inž. siete 

a kanalizáciu a prísľub, že sa im budú náklady refundovať nebol splnený.  

Pani ďalej upozornila, že sú tam hlboké výmole, treba tam doviesť aspoň hrubý štrk.   

Pán Pavlík predpokladá zmenu rozpočtu, a ak to budú zmeny do plusu urobí všetko preto, aby sa 

tam tieto veci dostali. 

Občan sa opýtal: Kedy sa začne budovať Ulica Široká? 

Reagoval p. Poruban, že peniaze sú schválené, ale poddimenzované. Začne sa určite, budú ale 

žiadať zvýšenie finančnej čiastky.  

Občania sa ďalej pýtali, či budú realizované aj kratšie uličky, ktoré patria k Širokej.  
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Ďalší občan podotkol, že pozemky nie sú vysporiadané. Hovoril o tom, že jeden z pozemkov pod 

Širokou ulicou patrí farnosti, nebola ešte doriešená zámena pozemkov. 

Občan hovoril o tom, že by mal byť prítomný pán primátor. Pán Sýkorčin navrhol, aby sa 

na zasadnutí zúčastnil pracovník investičného oddelenia, ktorý má prehľad o jednotlivých 

investičných akciách.                       

Pani chcela vidieť zápisnicu z minulého zasadnutia a poznať odpovede na pripomienky a 

otázky. Odpovede by sa mali čítať na začiatku zasadnutia, majú byť zverejnené. (zápisnica jej 

bola predložená) 

Odpovedal pán Poruban: Čítanie zápisnice nie je vhodné, pretože sa miesto konania zasadnutia 

výboru mení. Občania sa môžu s obsahom zápisnice oboznámiť napríklad na internete, odpovede 

sú zverejnené vo výveskách. 

Občania boli rozhorčení, že nepoznajú presnú odpoveď, kedy bude realizovaná Široká 

ulica. Pán Pavlík popísal zložitosť prípravy investičnej akcie a prisľúbil realizáciu cesty v tomto 

roku. 

Pán Vaňo sa ospravedlnil za neskorší príchod, popísal situáciu na Kasárenskej ulici, ktorú 

riešil. Ďalej hovoril o dohode s farnosťou Orechové o majetkovej výmene pozemkov pod cestu 

s pozemkami pri farnosti, ktorá by mala byť do konca apríla vyriešená. Bola vyhlásená verejná 

súťaž na dodávateľa stavby Široká. Tiež upresnil, že budú musieť byť z inej kapitoly rozpočtu 

presunuté finančné prostriedky na vybudovanie Širokej ulice a v lete sa môže začať budovať. 

Občan sa zaujímal o to, prečo má MČ Západ len štyroch poslancov.  

Reagoval p.Vaňo: Zo zákona je daný počet poslancov na počet obyvateľov, nezávisí od rozlohy 

mestskej časti. Zámostie má 6000 obyvateľov a trpia časti, ktoré nemajú poslancov. Ďalej hovoril 

o spôsobe vzniku obce, odtrhnutia od mesta, o tom, že je vyčlenených málo finančných 

prostriedkov na stavebnú údržbu komunikácii v Zámostí, pričom dĺžkovo je najviac ciest práve v 

Zámostí. 

Pani z Nových Zlatoviec hovorila o tom, že sa môžu spolu so Zlatovcami a Záblatím 

odpojiť od Trenčína a potom by sa ľahšie riešili spomínané problémy. Reagoval opäť pán Vaňo 

a vysvetlil ako sa ťažko žije malým obciam. Obec sa môže odčleniť, ak má 2000 obyvateľov 

a musí byť na to súhlas oboch strán. Záblatie má iba 800 obyvateľov. 

Ďalej sa rozvinula diskusia k práci poslancov, k požiadavke stretnutia občanov s pánom 

primátorom. 

Pani Zapalačová znovu zopakovala, že nevie aká je sadzba dane za garáž pod bytovým 

domom.  

Občan sa pýtal v akom štáciu je obnova kultúrneho strediska Istebník.  

P. Vaňo reagoval: Je spracovaný projekt na jeho rekonštrukciu. Presne by vedel popísať projekt 

projektant.  Na investíciu je plánovaných 19 miliónov korún a v roku 2009 sa začne s realizáciou 

po uvoľnení prvej časti zo sumy. V projekte je vyčlenený priestor aj pre klub seniorov so 

stacionárom, služobná miestnosť mestskej polície, materská škola a klubové priestory. 

Občan: Päť rokov sa sľubuje rekonštrukcia cesty a vybudovanie chodníka na Ulici 

Ľ.Stárka úsek od cestného po železničný most. Premávka je na tejto ulici veľmi hustá (autá 

s prívesnými vozíkmi, kamióny) je nebezpečné najmä pre matky s kočíkom tadiaľ prechádzať. 

Otáčajú sa tam autá až smerom na hrádzu, ničia ju. Tiež je neúnosné venčenie psov v tejto časti 

hrádze, ulica chodník na hrádzy sú znečistené, kôš na exkrementy je nefunkčný.  

Na cestnom moste nedržia plechy – poklopy- na montážnych otvoroch, nie sú riadne pripevnené, 

alebo chýbajú, čo je veľmi nebezpečné. 
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Na rekonštrukciu povrchu cesty reagoval p. Vaňo, v rozpočte na rok 2008 sú financie na stavebnú 

údržbu komunikácie na Ulici Ľ.Stárka v spomínanom úseku. 

P. Sýkorčin hovoril o znásobení dopravy na všetkých uliciach nie je to problém len Stárkovej 

ulice.  

Pani bývajúca na Kasárenskej ulice hovorilo o stave na tejto ulici, je tam smetisko, sama 

zametá ulicu, nič sa tam nerobí, treba tam situáciu riešiť. Navrhuje urobiť osvetu ľuďom. 

Pán Vaňo uzavrel tému  komunikácie 22,5 % objemu rozpočtu ide na komunikácie, čo je najviac. 

Hovoril o stanovisku ministra k výstavbe nového cestného mosta, o predpokladanom termíne 

začatia v druhom polroku. Presný termín začatia stavby nie je známy.  

Otázka na mestskú políciu bola položená k situácii na Javorovej ulici, kde sa stretáva 

mládež a venčia tam ľudia psov.  

Pán zo Zlatovskej ulice hovoril o pánovi, ktorý sa snažil vojsť do bytu a vysvetľovať ako 

sa má šetriť vodou.  

Na hrádzi smerom k Zamarovciam nie je inštalované verejné osvetlenie, pohybuje sa 

tadiaľ viac ľudí, ako po chodníku na hrádzy medzi mostami. Je osvetlenie tejto časti hrádze 

plánované? 

Pani sa na záver opýtala: Kedy bude oproti KS Istebník na zastávke prístrešok? 

Opäť bolo požadované zasadnutie VMČ uskutočniť napríklad v základnej škole. 

 

Odpovede k požiadavkám z predchádzajúceho zasadnutia VMČ: 

1. VMČ žiada stanovisko k prevádzke plavárne od mesta a vyjadrenie vlastníka plaváreň 

´Zámostie´. Akým spôsobom sa dá získať plaváreň do majetku mesta späť?  

Ku dňu konania zasadnutia VMČ Západ nebolo stanovisko predložené. 

2. Zvolať rokovanie k záhradkám za bytovými domami na Kožušníckej ulici a informovať 

obyvateľov bytových domov Kožušnícka 3-21. (odpovedal p.Vaňo) 

K pozemkom na Kožušníckej ulici sa uskutoční rokovanie s vlastníkmi na úrovni pána 

primátora a následne sa bude konať rokovanie s občanmi. 

3. VMČ požaduje zistiť situáciu okolo parkovania na parkovisku LIDL, či je možné 

odtiahnuť vozidlá. (odpovedal p.Galbavý) 

Regionálne zastúpenie LIDL spresnilo, ako mysleli odťahovanie automobilov parkujúcich pri 

nákupnom centre LIDL (lístky mali za stieračmi automobily obyvateľov Kvetnej parkujúcich pri 

LIDLI). Obchodný reťazec je vlastníkom parkoviska a je to súkromný pozemok. Z čelnej strany 

budovy pri výkladoch je parkovisko vyhradené pre zamestnancov firmy. Predpokladá sa, že tam 

bude inštalovaná aj značka. Na parkovisku ďalej od budovy môžu ľudia parkovať aj v noci, 

nebudú im autá odtiahnuté. 

Na záver pán Vladimír Poruban, predseda VMČ Západ, poďakoval prítomným za účasť 

a ukončil zasadnutie výboru. 

 

Zapísala : Ing.Viera Barčáková  

V Trenčíne dňa 06.03.2008 

 

 

 

Vladimír Poruban 

                      predseda VMČ Západ 
   

                      dňa:  


